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KısaltmalarKısaltmalarKısaltmalarKısaltmalar    

AB   Avrupa Birliği 

ABD   Amerika Birleşik Devletleri 

App   Uygulama (Applications)  

AMEX   American Stock Exchange 

BİT   Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

B2B   İşletmeler arası (Business-to-Business) 

B2C   İşletmeden Tüketiciye (Business-to-Consumer) 

BBB   Daha İyi İş Dairesi (Better Business Bureau– ABD) 

BİT   Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

BRIC   Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin 

BT   Bilgi Teknolojisi 

C2C   Tüketiciden Tüketiciye (Consumer-to-Consumer) 

C2G   Tüketiciden Devlete (Consumer to Government) 

CERN   Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonu  

(Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) 

CIO   Bilgi Sistemleri Grubu Baş Yöneticisi (Chief Information  
   Officer) 

COPPA  Çocukların İnternette Gizliliğinin Korunması Kanunu   
   (Children’s Online Privacy Protection Act – ABD) 

CPC   Tık-başına-maliyet (Cost-per-Click)  

DSS   Veri Güvenliği Standardı (Data Security Standard) 

EDER   e-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği 

EDI   Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange) 

EDP   Elektronik Veri İşleme (Electronic Data Processing)  

e-Perakendecilik  İnternet perakendeciliği 

EPO   European Patent Office (Avrupa Patent Bürosu)  

e-Seyahat  İnternette seyahat ürünleri satışı 
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ESIGN  Küresel ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu – ABD 

   (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act) 

e-Ticaret  Elektronik ticaret; internet üzerinden ticaret 

ETİCAD  e-Ticaret Siteleri ve İşletmecileri Derneği 

ETİD   Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği 

FET    Field Effect Transistor 

FFF   Kurucular, Aile ve Arkadaşlar (Founders, Family and Friends) 

FTC   Federal Trade Commission (Federal Ticaret Komisyonu –ABD) 

GATS Hizmet Ticareti Genel Anlaşması  
(General Agreement on Trade in Services) 

GECC   Global e-Commerce Council 

GEA   Girişimcilik eğitim Ağı 

GEM   Küresel Girişimcilik Monitörü  

(Global Entrepreneurship Monitor) 

GSYİH  Gayri Safi Yurt İçi Hasıla 

IAAS   Servis Olarak Altyapı (Infrastructure As A Service) 

IFC   Uluslararası Finans Kurumu  

(International Finance Corporation) 

iDA   Bilişim Geliştirme Ajansı  

(Infocomm Development Agency – iDA) 

IDC   Uluslararası Veri Kurumu (International Data Corporation) 

iOS   Apple’nin mobil işletim sistemi (i Operating System)  

IOT   Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 

ITRI   Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü  

(Industrial Technology Research Institute - Tayvan) 

İTÜ   İstanbul Teknik Üniversitesi 

KOBİ   Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

KÖO   Kamu Özel Ortaklığı 

m-Ticaret   Mobil cihazlar kullanılarak gerçekleştirilen e-ticaret 

MDR   Mevcut Durum Raporu 
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MGI   McKinsey Küresel Enstitüsü (McKinsey Global Institute) 

MIT   Massachusetts Teknoloji Enstitüsü  

(Massachusetts Institute of Technology) 

MSC   Multimedia Super Corridor 

NASDAQ   National Association of Securities Dealers Automated  Quotation 

NFC   Yakın Alan İletişim Teknolojileri (Near Field Communication) 

NIPA Ulusal Bilgi Teknolojileri Sanayi Destekleme ve Tanıtı Ajansı 
(National IT Industry Promotion Agency – NIPA)  

NIS   İsrail para birimi Yeni İsrail Şekeli (New Israeli Shekel)  

NPO   Kar amacı gütmeyen organizasyon (Not-for-Profit Organziation) 

NYSE   New York Stock Exchange 

OHIM   İç Pazar Uyum Bürosu  

(Office for Harmonization in the Internal  Market) 

ODTÜ   Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

OECD   Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü  

(Organization for Economic Co-operation and Development) 

PAAS   Servis Olarak Platform (Platform As A Service) 

PCI   Ödeme Kartları Sektörü  (Payment Card Industry – ABD) 

PPP   Satın Alma Gücü Paritesi (Purchasing Power Parity) 

RFID   Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification) 

ROPO   İnternette Araştır İnternet Dışı Al  

(Research Online Purchase Offline) 

SAAS   Servis Olarak Yazılım (Software As A Service) 

SATT   Fransa Teknoloji Transferini Hızlandırma Kurumu 

(Sociétés d'Accélération du Transfert de Technologies) 

SDK   Yazılım Geliştirme Kiti (Software Development Kit) 

SLAC   Stanford Linear Accelerator Center 

TGB   Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

TOBB   Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

TÜBİTAK   Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
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TÜİK   Türkiye İstatistik Kurumu 

UETA   Standart elektronik İşlemler Kanunun  

(Uniform Electronic Transactions Act – ABD) 

UNCITRAL Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu  
(United Nations Commission on International Trade Law) 

USPS   ABD Posta Hizmetleri (United States Postal Service) 

USPTO  ABD Patent ve Marka Dairesi  

(United States Patent and Trademark Office) 

WEF   Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) 

WTO   Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization) 

YBBO   Yıllık Birleşik Büyüme Oranı 

YES   Genç Girişimciler Zirvesi (Young Entrepreneurs Summit) 
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YöneticiYöneticiYöneticiYönetici    ÖzetiÖzetiÖzetiÖzeti    

Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi kapsamında hazırlanan İnternet 

Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseninde küresel eğilimler ve ülke incelemeleri hakkındaki 

bu raporda dünyada internet girişimciliğinin ve e-ticaretin gelişiminden bahsedilmiş ve 

bazı ülkeler daha detaylı incelenerek somut örneklere yer verilmiştir.  

Girişimcilik ekosistemi düşünüldüğünde ilk olarak girişimcinin ortaya koyacağı ürün 

ve hizmete bir talep olması, bu talebe uygun yeniliklerle kendisini farklılaştırabilmesi 

ve girişimcileri tetikleyecek finansman ve destekler, insan kaynağı, kültürel olgunluk 

ile uygun mevzuat koşullarının bulunması gerekir. Tüm bunlar sistemi 

etkinleştirebilecek bir alt yapıyla işlev kazanır.  Dünyada bireylerle beraber kurumların 

da interneti kullanımının çok yaygınlaştığı görülmektedir.  Bu talep artışı, teknolojideki 

gelişmelerle beraber internet ve internete yakın alanları girişimcilerin odak 

noktalarından biri haline getirmiştir.  İnternet ve girişimciliğin ülke ekonomilerine 

katkılarını görmeye başlayan devletler internet ve girişimcilik ekosistemlerini 

destekleyip geliştirmek için öncülük etmektedir.  

İnternet ve benzeri yeni teknolojilerin geliştirilmesini hedefleyen böyle bir girişimcilik 

ekosistemini hazırlamanın ve harekete geçirmenin en etkin yöntemlerinden biri 

teknoloji kümelenmeleri oluşturmaktır.  Teknoloji kümelenmeleri, belli bir konuya 

ve/veya sektöre odaklanmış büyük çıpa şirketler etrafında kurulmuş ve şirketlerin, 

birbiriyle ekonomik ve yenilikçi etkileşimlerinin bulunduğu belli bir coğrafyada 

toplanmış yapılardır. Bu yapılar sanayi, akademi ve devlet kurumlarından katılımcılarla 

oluşur ve eşgüdümü de çoğu kez grup içinden oluşturulmuş bir birim tarafından 

yapılır. Bu kümelenmelerdeki kurum ve şirketler birbirleriyle hem işbirliği hem de 

rekabet içindedir. Bu paylaşım ve rekabet yenilikçiliği teşvik eder. Teknoloji 

kümelenmeleri, yeniliklerin gelişimini sağlar ve yenilikler de ekonomik refah ve 

büyümeyi tetikler.   

Teknoloji kümelenmelerinin yenilikçiliğe (ki bu söz konusu coğrafyada çıkarılabilen 

özgün patent sayısıyla ölçülmektedir) dolayısıyla da ülke refahı ve ekonomisine 

katkısının farkına varan devletler bu tür projelere hız vermektedir.  Dünyanın her 

tarafında, farklı formatlarda olmakla beraber, çoğunlukla devletlerin öncülük etmesi 

ve finansman sağlamasıyla teknoloji merkezleri kurulmaya başlanmıştır. Bunların 

çoğunun ise teknoparklara benzediği, daha çok arazi ve mekan sağlamaya yönelik 

olduğu ve kritik ölçek büyüklüğüne gelmelerinde önem taşıyan teknoloji önderi çıpa 

şirketler konusunda eksiklik yaşadıkları söylenebilir.  Raporda incelenen başarılı 

örneklerde görüleceği üzere kümelenmelerin verimli olabilmeleri için çıpa şirketlerin 
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çekilmesi, hem talep yönünden, hem Ar-Ge faaliyetleri ve imkânları yönünden bir 

ölçek yakalanması ve girişimcilerin, finansörlerin, akademinin, araştırmacıların ve 

çalışanların birbiriyle etkileşim içinde olabilecekleri bir fiziksel yakınlık da sağlanması 

gereklidir.   

Talep ve altyapının yanı sıra girişimcilerin işlerini geliştirmeye çalıştıkları her aşamada 

işin şartlarına uygun finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyaç 

duyulur. İnternet girişimlerinin zaman içinde düşen başlangıç maliyetleri ve 

geleneksel sektörlere göre daha kolay denemeler yapılabilmesi, iyi fikirleri ortaya atıp 

başlatabilmeyi her ne kadar kolaylaştırmışsa da iyi bir fikri geliştirip büyütebilmek için 

gerekli finansmanın banka, girişim sermayesi gibi alışılagelmiş finansörlerden 

cezbedilmesi ve küçük bütçelerle tecrübeli yöneticilerin projeye dahil edilebilmesi 

oldukça zordur. Böyle başlangıç aşaması girişimlerinde melek yatırımcılar ve iş 

geliştirme merkezleri (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar) ve melek yatırımcılar hem 

finansman hem de bilgi eksikliklerini kapatmada etkili yapılar olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

İş geliştirme merkezleri girişimcilerin başarı oranını, onları birçok alanda 

destekleyerek artırır. Bunların başında girişimcilere sağladıkları eğitim ve mentorluk 

gelir.  Ayrıca girişimcilere saygınlık ve seçilmişlik payesi kazandırarak – ki gerçekten 

öyle bir süreç yaşanmaktadır - pazarlara, müşterilere, uzmanlara ve iyi yöneticilere 

yakınlaştırır. Yine bu merkezlerden aldıkları stratejik, idari ve finansal destek ve yol 

göstericilik sayesinde girişimciler iş fikirlerinin potansiyelini denemeler yaparak en üst 

düzeyde görme şansını elde eder. 

Yenilikçi teknolojiler alanında faal girişimci firmalar için kuluçka organizasyonları 

kadar önemli bir grup da girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılardır.  Özellikle 

girişim sermayesi özellikle son 10 yılda internet, e-ticaret, biyoteknoloji, yarı-iletkenler 

gibi hızlı büyüyen, ileri teknoloji sektörlerinin gelişimine önemli bir katkı sağlamıştır.  

Bununla beraber, girişim sermayesi de bazı değişimler yaşamaktadır. ABD’deki 

verilere bakıldığında, girişim sermayesi fonları tarafından sağlanan ortalama 

başlangıç sermayesi miktarının son yıllarda arttığı ancak, bu sebeple de, özellikle 

internet gibi başlama maliyetlerinin azaldığı sektörlerdeki girişimlerin bu tür 

yatırımcıların menzili dışında kaldığı söylenebilir. Özellikle, kurucuların kendi 

birikimleri ve aile-arkadaş destekleriyle devam ettirebildikleri başlangıç aşaması ve 

girişim sermayesi fonlarının dikkatini çekebildikleri büyüme aşamasının arasında 

kalan erken aşama şirketleri için melek yatırımcılar bir köprü vazifesi görmektedir. 

Birçok OECD ülkesinde melek yatırımcılar mevcuttur ve devlet tarafından da 

desteklenmektedir. 
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Kültürel açıdan bakıldığında günümüzün Y-jenerasyonu neslinin girişimciliğe daha 

yakın durduğu söylenebilir. Bir araştırmaya göre bu neslin Facebook sayfalarında en 

çok kullandığı meslek tanımları arasında “iş sahibi” kavramı beşinci sırada yer 

almaktadır. Ayrıca dünyada rekabetçilik yönünden üst sıralardaki ülkelerde, 

yenilikçiliğin önemli faktörleri arasında olan üst düzey bilimsel araştırma kurumları, 

üniversiteler ve şirketler arasında bulunması beklenen çok güçlü işbirliğinin gerçekten 

de var olduğu görülmektedir ki bu da girişimcilik kültürünün önemli boyutlarındandır. 

Ayrıca, teknoloji kümelenmelerinde de araştırma geliştirme birimlerinin, yatırımcıların 

ve girişimcilerin birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içinde olmaları arzulanan 

hedeflerden biridir. Kritik ölçekteki topluluğun bir araya gelmesiyle birlikte ağlar 

oluşmaya başlar ve bunların canlı tutulması için hem topluluk hem de resmi kurumlar 

tarafından etkinlikler organize edilerek girişimcilik başarıları çeşitli platformlarda 

kutlanır. 

İnternet girişimciliğine insan kaynağı eğilimleri açısından bakıldığında, internet 

ekonomisine yön veren birçok önemli şirket kurucusunun çok iyi okullara girebilmiş ve 

eğitim görmüş, hem teknolojiden hem iş hayatından anlayan bireyler olduğu 

görülmektedir.  İnternet girişimciliği sofistike bir kişilik ve eğitim düzeyi 

gerektirmektedir.  İnternet sektöründeki şirketlerin artması, sektöre hem girişimci hem 

de uzman olarak nitelikli insan arzını artırmaktadır. Bu süreç dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de böyle ilerlemektedir.  Teknik açıdan ise sektörün en önemli açığının 

nitelikli yazılım uzmanları olduğu görülmektedir. 

Girişimciliği birçok yönden destekleyen devletler mevzuat alanında da attıkları 

adımlarla iş kurmayı kolaylaştırıcı önlemler almaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde 

yeni bir iş kurmak için gereken prosedür ve gün sayısı azalmaktadır ve bu da 

girişimciliğe olumlu etki yapmaktadır. 

İnternet ekonomisinde önemli payı olan e-ticaretin incelendiği raporun ikinci 

bölümünde, internetin dünya çapında elektronik ticaret yoluyla mal ve hizmet 

alışverişi yapmak için artan bir yaygınlıkla kullanılmakta olduğu görülmektedir. 

Küresel e-ticaret pazar hacmi internet dışında gerçekleştirilen perakende ticaretten 

daha hızlı büyümekte ve böylece e-ticaretin toplam perakende alışveriş içindeki payı 

hızla artmaktadır. e-Ticaret pazarındaki (internette gerçekleştirilen satışlar) büyümeye 

ek olarak internette gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda internet dışı kanallardan 

(fiziksel mağazalar, çağrı merkezleri gibi) yapılan alışverişler de gittikçe artmaktadır.  

Küresel e-ticaret pazarında toplam ciro büyüklüğü açısından önde gelen farklı 

kategorilerden oyuncuların internetten satış cirolarının toplam satışa oranı, 

kategorilere ve oyuncuların çoklu kanal kullanım stratejilerine bağlı olarak farklı 
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seviyelerde seyretmektedir, ancak hemen hepsinde zaman içinde oranda artış 

görülmektedir. 

Tüketicilerin perakende alışverişlerinin yanı sıra hizmet alımları ve özellikle de 

internetten satışa en uygun, tanımı belli ve standart hizmet olan seyahat ürünlerinin 

alımları hızla internete kaymaktadır. 

Dünyada internette sayısal içerik pazarı (müzik, film/video, bilgisayar ve video 

oyunları, haberler, kullanıcılar tarafından geliştirilen içerik) gittikçe önem 

kazanmaktadır. Kullanıcılar hem kendi geliştirdikleri sayısal içeriği internette 

paylaşmakta ve farklı modellerle bundan gelir elde etmekte hem de sayısal içeriği 

aracılardan satın almaktadır.  

Mobil cihazlarla internet kullanımı birçok ülkede yaygınlaşmaktadır; buna paralel 

olarak mobil e-ticaret de henüz düşük oranlarda olmasına rağmen artmaya 

başlamıştır. 

e-Ticaret pazarındaki büyümenin iki ana bileşeni vardır: İnternette işlem yapan kişi 

sayısı (alışveriş yapan sayısı) ve alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık alışveriş 

hacmi. Bu iki ana bileşenin gelişiminde farklı etkenler rol oynamaktadır. Ülkedeki 

altyapı (internete ulaşım, ödeme sistemleri, dağıtım/teslimat sistemleri, tüketici 

endişelerini gidermek için gerekli hukuksal altyapı), talep (tüketicilerin ekonomik 

durumu, tercihleri ve endişeleri, e-ticaret tecrübesi) ve arz (faaliyet gösteren 

oyuncular ve ürün kategorileri, oyuncuların sundukları değer önerilerinin tüketici 

hareketlerini etkileyecek çekicilikte olup olmadığı). 

Gelişmiş ülkelerde internete ulaşım oranları ve dolayısıyla e-ticaret yapan internet 

kullanıcısı oranları daha yüksek seviyelerde olduğu için pazara her sene göreceli 

olarak daha az sayıda yeni e-ticaret müşterisi katılmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkelerde ise internete ulaşım oranları hala yüksek seviyelere ulaşmamış olduğundan 

her sene yeni kullanıcılar internetle tanışmakta ve e-posta, sosyal ağ kullanımının 

yanı sıra denemeler yaparak düşük meblağlarda da olsa internette alışveriş yapmaya 

başlamaktadır. Bu yüzden e-ticaret yapan kişi sayısı her sene ciddi artış 

göstermektedir. Ancak özellikle yeni alışveriş denemeleri yapan kullanıcıların düşük 

cirolar gerçekleştirmesi internette alışveriş yapan kişi başına düşen ciroların artmasını 

engellemektedir. 

e-Ticaret pazarlarının gelişimi Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin gelişim sürecinde 

gözlemlendiği üzere üç evrede gerçekleşmektedir. Tüketiciler erken evrede internette 

basit faaliyetler / çevrimiçi işlemler gerçekleştirerek başlamakta ve sonunda geniş 

çeşitlilikte fiziksel ve sayısal ürün/hizmet almaktadır. Birinci evrede (bağlanma) 
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tüketiciler internette başkalarıyla iletişime geçmeye, “bağlanmaya”, “arkadaşlık 

kurmaya” ve eğlenmeye başlar. İkinci evrede tüketiciler e-bankacılık ile standart ve 

tanımı belirli temel hizmet ve ürünlerin (seyahat ürünleri gibi) alım işlemlerini 

gerçekleştirir. Üçüncü evrede (ürün ve hizmet alımları) tüketiciler internette başta 

rahatlıkla karşılaştırılabilen kitap, tüketici elektroniği ve medya ürünleri gibi fiziksel ve 

sayısal ürünleri satın alır. Sonra giyim, güzellik ve bakım ürünleri ve yiyecek/içecek 

gibi kişisel değerlendirmeye dayanan ürünleri satın almaya başlar. Tüketiciler 

normalde bu kategorilerdeki ürünleri denemek, görmek, dokunmak ister; ancak 

zaman içinde bu kategoriler bile internete “geçer”. Ürün alımlarına ek olarak yerel 

hizmetlerin alım/satımı için kurulan pazaryerlerinde tüketiciler ihtiyaçları olduğunda 

farklı kriterlere göre tamirci, boyacı, muslukçu, çocuk bakıcısı, şoför, aşçı, terzi gibi 

mesleklere sahip kişileri bulabilmekte ve platform aracılığıyla yaptırmak istediği iş için 

anlaşabilmektedir.  

Tüm dünyada tüketicilerin e-ticareti tercih etmedeki ana sebepleri ortaktır: “Değer” ve 

“kolaylık”. “Güven eksikliği” gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerce gelişmiş ülkelere 

kıyasla çok daha yüksek oranda internette alışverişin önündeki engel olarak 

görmektedir. Ayrıca fiziksel mağazada ürünleri görebilme, inceleyebilme, 

deneyebilme, satış görevlerinden bilgi/yardım alabilme, anında beğenilen ürüne sahip 

olabilme ve ihtiyaç halinde ürünü rahatlıkla değiştirme veya iade etme olanakları, 

internet yerine fiziksel kanalların tercih edilmesine sebep olmaktadır. 

Dünya genelinde tüm kategoriler arasında e-ticaretin en yoğun olduğu kategori 

kitaptır; kitabı tüketici elektroniği takip etmektedir. 

Küresel e-ticarette gözlemlenen ana eğilimler ve gelişmeler üç ana başlık altında ve 

örnek uygulamalarla incelenmiştir: 

• Dış etkiler:Dış etkiler:Dış etkiler:Dış etkiler: Sektör dışındaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleşen eğilimler.  

Sektör dışındaki gelişmelerin arasında akıllı telefon ve tablet kullanımı, sosyal 

ağların kullanımı ve pazarlama/reklam faaliyetlerinin kişiselleşmesi sayılabilir 

• Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri: Sektördeki oyuncuların /perakendecilerin pazar 

paylarını artırmak ve müşteri ihtiyaçlarına karşılık vermek için pazarlama/satış 

odaklı stratejileri, eğilimleri ve uygulamaları.  

Perakendeciler tüketicilere çekici gelecek değer önerileri sunmaya çalışmakta, 

iş yapış sistemlerini bu yönde şekillendirmekte ve tüketici ihtiyaçlarına karşılık 

vermeye çalışmaktadır. Bunlar hem diğer internet oyuncularından hem de 

internet dışı perakendecilerden pazar payı kazanmaya çalışmaktadır. Bu 

amaçla oyuncular özel pazaryerleri oluşturmakta ve yenilikçi sanal mağaza 
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formatları belirlemektedir. Fiziksel mağazaları olan oyuncular ise interneti çoklu 

kanal stratejilerine yaratıcı şekilde katmaya çalışmaktadır. Oyuncular sanal 

mağazayı sık ziyaret edilecek hedef olarak konumlandırarak ziyaretleri 

alışverişle sonuçlandırmaya çaba sarf etmektedir. Müşterilere özel geliştirilen 

uygulamalar da buna destek vermektedir. Son olarak satışları artırmanın başka 

bir kaynağı olarak yeni pazarlara yönelmekte, dış ülkelerdeki tüketicilere satış 

yapmak için organizasyonlarını ve iş yapış şekillerini yapılandırmaya 

çalışmaktadır. 

• Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları: Teknoloji ve diğer altyapı alanlarındaki 

gelişmeler ve uygulamalar. 

Teknolojideki gelişmeler e-ticaret şirketlerinin iş yapış şekillerini etkilemekte ve 

şirketlerin daha etkin pazarlama/satış yapmalarına olanak sağlamaktadır. 

Ayrıca iş sisteminin bileşenleri olan ödeme sistemleri ve dağıtım/teslimat 

altyapısındaki gelişmeler ile bu alanlarda şirketlerin yaptığı yeni uygulamalar e-

ticaret pazarını şekillendirmektedir. 

Küçük ölçekli şirketlerin veya bireylerin tüketicilere veya diğer şirketlere ulaşması 

ancak pazaryerleri aracılığıyla mümkündür. Gelişmiş ülkelerde en çok işlem yapılan 

ve popüler olan pazaryerleri eBay ve Amazon’un pazaryeridir (Amazon.com altında 

hem Amazon tarafından direk satılan ürünler hem de pazaryerine üye olan küçük 

satıcılar tarafında direk tedarik edilen ürünler listelenmektedir).  

e-Ticaret pazar hacmi içinde aldığı pay ve toplam hacim açısından bakıldığında ise 

pazaryerleri konusunda en gelişmiş ülke Çin’dir. Diğer ülkelerin aksine Çin’de e-

perakende pazarının %90’ı pazaryerleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Çin’in en 

büyük pazaryerleri (Taobao, Tmall, Paipai) eBay benzeri çalışmakta ve yüksek 

sayıda KOBİ’nin ve mikro işletmenin farklı çeşitte ürünlerini listeleyeceği merkezi 

internet sitesi işletmektedir. 

Bir ülkede (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) e-ticaretin gelişiminin önünde hem 

tüketiciler hem de satıcılar/şirketler açısından engeller bulunmaktadır. 

Tüketicilerin internet erişiminin olmaması, güven/güvenlik endişeleri, gizlilik 

endişeleri, dağıtım/teslimatla ilgili endişeler ve yurt dışından ürün siparişinde yaşanan 

sorunlar tüketicilerin internetten alışveriş yapmasını sınırlamaktadır. Bu engelleri 

ortadan kaldırmak için farklı alanlarda atılması gereken adımlar belirlenebilir. Hem 

pazardaki satıcı/şirketlerin hem de devletin rol üstlenmesi gerekmektedir. Devletin 

üstlenmesi gereken ana rol yasal düzenlemeler alanındadır. 
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Satıcıların e-ticarete yönelmemesinin ana sebepleri e-ticaret yapma becerilerinin ve 

teknik altyapının eksikliğidir. Ayrıca farklı alanlarda aracı /pazaryerlerinin 

bulunmaması ve yurtdışına satışta ürün gönderimindeki sıkıntılar da e-ticaretin 

gelişimini sınırlamaktadır. Bu konularda özel sektör ve devlet işbirliği ile adımlar 

atılmalı ve yasal düzenlemeler geliştirilmelidir. 

Küresel ve bölgesel olarak geçerli olan konularda uluslararası organizasyonlar 

girişimlerde bulunmuş ve bünyesindeki ülkeleri bağlayıcı direktifler (yönlendirmeler) 

ve hukuksal altyapı geliştirmiştir. e-Ticaret düzenlemeleri üzerine en geniş kapsamlı 

çalışmaları OECD, AB, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yapmıştır. 

Hem uluslararası organizasyonların yönlendirmeleri sonucunda hem de ekonomik 

kalkınmayı desteklemek amacıyla Avrupa’da ve dünyada ülkeler e-ticaretin gelişimi 

için hedefler belirlemiş ve bu hedefi gerçekleştirmek için plan ve yaklaşımları 

uygulamaya almışlardır. Genelde ülkelerin hedefleri tüketicilere ve satıcılara 

yöneliktir: tüketicilerin e-ticarete yönelmelerini sağlamak (internet erişimi ve 

kullanımını artırmak, internet kullanıcılarının ise endişelerini gidererek internetten 

alışveriş yapmalarını sağlamak), satıcıların (özellikle KOBİ’lerin) e-ticaret 

yetkinliklerini artırarak satış kanalı olarak interneti kullanmaları için gerekli desteği 

vermek 

e-Ticarette tüketicilerin güven ve güvenlik endişelerini gidermek ve tüketicileri 

rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri e-ticaret sitelerine yönlendirmek amacıyla 

Avrupa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde devlet ve özel sektör kurumlarınca 

çalışmalar yapılmış ve “güven damgası” uygulamaları oluşturulmuştur. Bu kurumlar e-

ticaret sitelerinin işleyişlerini değerlendirerek belirlenen standartlara uyup 

uymadıklarını denetlemekte ve belirli minimum standartlar uyum gösteren e-ticaret 

sitelerini “güven damgası” ile onaylayarak tüketicilerce ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

Sayısal içerik tüm dünyada ülke ekonomilerinde önemli bir yer kazanmaya 

başlamıştır. Bilgi ekonomisinin ana yaratıcı altyapısını oluşturmakta ve sağlık, eğitim 

ve kültürel faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve 

sunumu farklı alanlarda hızla artmakta ve yeni geliştiriciler ve tedarikçiler ortaya 

çıktıkça var olan faaliyetlerin ve iş modellerin yerini yenileri almaktadır: cep 

telefonlarında çevrim içi oyunlar oynanmakta, video indirmek için yeni yöntemler 

kullanılmakta, devlet hizmetleri mobil araçlar aracılığıyla sunulmaktadır. 

Hükümetler hem içerik üreticisi hem de kullanıcısı olarak pazarda rol oynamaktadır. 

Üretim tarafında, kamu sektörü verisi, eğitim, kültür konularında içerik üretmektedir. 

e-Sağlık ve çevrimiçi eğitim gibi konularda talep toplamakta ve yaratmaktadır. Kamu 
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sektöründe farklı alanlarda mobil uygulamalar (kamu veri tabanlarına ulaşım, öğrenci 

bilgilerine ulaşım gibi) da kullanılmaktadır. 

Birçok OECD ülkesi sayısal içeriğe odaklanmış ve toplam pazara veya bazı alt 

sektörlere yönelik program ve /veya yaklaşım geliştirmiştir. 
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1111 GirişGirişGirişGiriş    

İnternet insanların çalışma, sosyalleşme, bilgi oluşturma, paylaşma ve organize olma 

biçimlerini değiştirmekte ve kişilerin hayatını birçok yönden etkilemektedir. 2004-2009 

yılları arasıda internet, gelişmiş ekonomilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 

büyümelerinin %20’den fazlasına karşılık gelecek bir katkı sağlamıştır (Şekil 1). 

İnternet istihdama da önemli katkı sağlamaktadır (Şekil 2). Yine benzer bir süre içinde 

Facebook kullananların sayısı birkaç bin öğrenciden başlayıp 1 milyarı aşmış, dünya 

nüfusunun ciddi bir kısmına ulaşmıştır. Bunlara Facebook sayfalarını düzenli olarak 

güncelleyen ve ürün-hizmet bilgileri ekleyen şirketler de katılmıştır. Bu teknolojik 

devrimin yarattığı değişim ve verimlilikten büyük şirketler ve ülkeler faydalanırken 

tüketiciler ve yenilikçi girişimciler de İnternet’in bu kullanıcıyı güçlendiren etkisinden 

avantaj sağlayan kesim olmuştur. 

Şekil 1 İnternetin GSYİH büyümesine katkısı – gelişmekte olan ülke ve BRIC örnekleri 
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Bununla birlikte dünya İnternet’in ortaya çıkarmaya başladığı dönüşümlerin ve 

besleyeceği fırsatların hâlâ başlangıcındadır. Görünen o ki İnternet daha birçok 

teknolojik yenilik ve yeteneklerin oluşmasına imkân verecek ve insanların hayatını 

değiştirmeye devam edecektir [1].  

Şekil 2 İnternetin ülkelerin istihdamına katkısı – gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler 

 

 

Bir önceki Mevcut Durum Raporu’nda (MDR) internet girişimciliğinin diğer 

girişimciliklerden üç önemli özellikle ayrıldığına değinilmişti: Düşük başlangıç 

sermaye gereksinimi, düşük işletme giderleri ve geniş pazarlara erişim olanağı 

sağlaması. Bu üç faktör sebebiyle İnternet, girişimciliğe çok uygun bir ortam 

hazırlamakta ve girişimcilerin fikirlerini daha kolay hayata geçirip test ederek, 

büyümelerine imkân vermektedir. Raporun bu bölümünde incelenecek olan küresel 

eğilimlere bakıldığında da internet girişimciliğinin önünün açık olduğu söylenebilir.  

 

 

1 Ankete katılanlara ‘internet teknolojilerinin şirketinizin toplam istihdamına etkisi ne olmuştur?’ sorusu sorulmuş, ‘Azalma’ ya da ‘artma’ oldu diye yanıtlayanlara 
devamında ‘o zaman internet teknolojileri kullanımından önceki duruma göre lütfen bu artış (ya da azalış) miktarını tahmin eder misiniz?’ diye sorulmuştur

2 Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, İsveç, İngiltere ve ABD içermektedir
3 Rusya, Hindistan ve Çin’i içermektedir. Brezilya ile ilgili veri yoktur
4 Arjantin, Macaristan, Malezya, Meksika, Fas, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’ı içermektedir
5 Her 100 kişiye düşen geniş bant sayısı baz alınarak

Kaynak: McKinsey’in ~7,000 KOBİ ile anketi, 2011; Dünya Bankası

Tüm ülkeler 3,1

Gelişmekte olan
diğer ülkeler4

3,2

BRIC3 3,5

Gelişmiş
ülkeler2

1,6

Genişbant kullanıcı abone 
sayılarındaki artış5

Yüzde, YBBO, 2007–09Ortadan kalkan iş başına oluşan yeni iş adedi1

%14,5

BRIC

%29,3

Gelişmiş

%5,2

Gelişmekte
olan diğer
ülkeler
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İnternet girişimciliği açısından bakıldığında; 

� Hayatın giderek sayısallaştığını ve bu sayısallaşmanın yeni teknolojik ve sektörel 

gelişimlerle beraber internet girişimcileri için yeni ufuklar açmaya devam ettiği, 

� İnternetin ve girişimciliğin ülke ekonomilerine katkılarını görmeye başlayan 

devletlerin internet ve girişimcilik ekosistemlerini destekleyip geliştirmek için 

öncülük yaptıkları, 

� Yatırımcıların da internet odaklı yatırımlara ilgilerinin artarak devam ettiğini ve 

internet girişimciliğinin değişen dinamik ve ihtiyaçlarına uygun olarak yeni yatırım 

yapılanmaların ortaya çıktığı görülmektedir. 

 

e-Ticaret son 15 yıl içinde birçok kişinin “alışverişi kolaylaştıran bir yenilik” olarak 

tanımladığı bir alternatif satış kanalı olmaktan çıkarak perakende sektöründeki 

satışları artıran tek ve en büyük etken haline gelmiştir. 1990’lı yıllarda e-ticaret bazı 

kesimlerce önemsiz veya ilgisiz olarak tanımlanarak göz ardı edilmesine rağmen 

pazar “düşük fiyat” değer önerileriyle büyümüştür. 2000’li yılların başlarında pazarda 

satılan ürün sayısının artmasına ve pazarın sürekli genişleyerek yeni ürün ve hizmet 

kategorilerinin eklenmesine rağmen yine de perakendecilerden fazla ilgi görmemiştir. 

2000’li yılların ortalarında e-ticaretin perakende sektörünü kökten değiştirecek etkileri 

belirgin hale gelmiş ve hem perakendeciler hem de tüketiciler tarafından geleneksel 

perakendeciliğe alternatif olarak kabul edilmiştir [2].  

Bugün internet dünya çapında elektronik ticaret yoluyla mal ve hizmet alışverişi 

yapmak için katlanarak artan bir yaygınlıkla kullanılmaktadır. 
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2222 İnternet Girişimciliğinde Küresel Eğilimler ve Ülke İnternet Girişimciliğinde Küresel Eğilimler ve Ülke İnternet Girişimciliğinde Küresel Eğilimler ve Ülke İnternet Girişimciliğinde Küresel Eğilimler ve Ülke 
İncelemeleriİncelemeleriİncelemeleriİncelemeleri    

Dünyanın tüm ülkelerinde ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde bireyler interneti 

büyük bir hızla kabullenmekte, internet günlük hayatın büyüyen bir parçası 

olmaktadır. Bunda internetin insanların hayatına getirdiği bilgi arama, alışveriş, 

sosyalleşme, uzaktan erişim sayesinde daha eşit bir hayata ortak olma gibi faydalar 

sıralanabilir. Ayrıca, önemli olarak, kurumların da interneti çok yaygın bir şekilde 

kullandıklarını görüyoruz. Bu talep artışı ve teknolojideki gelişimler internet ve 

internete yakın alanları girişimcilerin odak noktalarından biri haline getirmiştir. 

İnternet ve girişimciliğin ülke ekonomilerine katkılarını görmeye başlayan devletler 

internet ve girişimcilik ekosistemlerini destekleyip geliştirmek için öncülük etmektedir. 

Türkiye’nin çok yakınındaki AB’nin Sayısal Gündem’inden edinilen bilgilere göre: 

“İnternet girişimcileri küresel olarak toplum üzerinde büyük bir etkiye sahiptirler. Bu 

girişimciler çok yenilikçi teknolojiler ve platformlar kullanarak ortaya çıkardıkları ürün 

ve hizmetlerle iş ve özel hayatlarımızı günlük bazda dahi iyileştirip, 

zenginleştirebilecek çözümler geliştirmektedirler”. Bu beyanla Avrupa Topluluğu, 

internet girişimciliğinin topluluğun geleceğinde ne kadar önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Buradan hareketle Avrupa Komisyonu’ndan internet girişimcileri 

açısından yasal ve idari yükleri hafifletecek bir rapor hazırlaması istenmiştir. Avrupa 

Topluluğu, 2014-2020 yılları arasında olumlu şartlara sahip bir internet girişimcilik 

ekosisteminin oluşumuna önayak olmak için yaklaşık 80 milyar avro bütçeli ve 2020’yi 

hedefleyen araştırma ve yenilikçilik odaklı Horizon 2020 programından fon ayırmayı 

planlamaktadır [3].  

İnternet girişimciliği ortamını oluşturan 7 bileşen mevcuttur (Şekil 3):  

• Kümelenme/ekosistemKümelenme/ekosistemKümelenme/ekosistemKümelenme/ekosistem 

• Girişimcinin ortaya koyacağı ürün ve hizmete oluşan taleptaleptaleptalep 

• Girişimcileri tetikleyecek finansman ve desteklerfinansman ve desteklerfinansman ve desteklerfinansman ve destekler  

• Nitelikli insan kaynağıinsan kaynağıinsan kaynağıinsan kaynağı 

• KKKKültürültürültürültürel olgunluk 

• UUUUygun mevzuatygun mevzuatygun mevzuatygun mevzuat koşulları  

• Ekosistemi sistemi etkinleştirebilecek bir altyapıaltyapıaltyapıaltyapı 
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Şekil 3 Girişimcilik ekosisteminin yapıtaşları 

 

 

2.12.12.12.1 Teknoloji KümelenmeleriTeknoloji KümelenmeleriTeknoloji KümelenmeleriTeknoloji Kümelenmeleri    

2.1.12.1.12.1.12.1.1 Teknoloji Kümelenmeleri Nedir?Teknoloji Kümelenmeleri Nedir?Teknoloji Kümelenmeleri Nedir?Teknoloji Kümelenmeleri Nedir?    

Birliktelik ekonomisi ve yerelleşmiş sanayilerin faydaları kavramı ilk olarak Alfred 

Marshall tarafından 1890’da ele alınmıştır. Daha sonra Michael Porter kümelenmeleri 

“belli bir konuda etkinlik gösteren, birbirleriyle ilişkili kurum ve şirketlerin coğrafi bir 

konsantrasyonu” olarak tanımlamıştır.  

Teknoloji kümelenmeleri, küresel olarak birçok sanayi alanında kimi zaman 

kendiliğinden gelişmiş kimi zaman da devletler ya da başka kuruluşların ön ayak 

olmasıyla stratejik bir bakış açısıyla geliştirilmiş ve başarılı oldukları gözlenmiş 

oluşumlardır. Teknoloji kümelenmeleri, belli bir konuya, sektöre odaklanmış 

oyuncuların birbiriyle ekonomik ve yenilikçi etkinliklerinin bulunduğu belli bir 

coğrafyada toplanmış yapılardır. Bu yapılar sanayi, akademi ve devlet kurumlarından 

Kaynak: Babson Üniversitesi Girişimcilik Ekosistemi Projesi; ABD Küresel Girişimcilik Programı

Devletler yeni iş kurmayı 
kolaylaştırmaya çalışıyor

Finansman ve 
Destekler

Mevzuat
İnsan 
kaynağı

Kümelenme/
Ekosistem

Kültür 

Talep

İnternet altyapısı

▪ Günlük yaşamda 
teknoloji 
kullanımının 
artışı (dijital 
hayat)

▪ Teknoloji önderi 
çıpa şirketlerin 
pazara yakınlığı 
önem kazanıyor

▪ Altyapıya yatırım
▪ Teknoloji kümelenmelerinde sağlam iş altyapısı, Ar-Ge altyapısı ve 

temel altyapı başarıyı artıyor

▪ İyi eğitimli, teknolojiden ve iş 
hayatından anlayan internet 
girişimcisi profili 

▪ İnternet bazlı şirketlerin 
yaygınlaşmasıyla bu alanda tecrübeli 
girişimciler, yazılımcılar

▪ Nitelikli BİT elemanı ihtiyacı

▪ Üniversite ve şirketler 
arasında Ar-Ge işbirliği

▪ Ağların geliştirilmesi ve 
başarıların kutlanması 
amaçlı faaliyetler

▪ Girişimciliğe daha 
yatkın Y-jenerasyonu

▪ Internet şirketleri ve 
girişimcilerinin 
artmasıyla rol 
modellerin ve 
mentorların da artması

▪ Teknoloji 
kümelenmeleri

▪ Devletler teknoloji 
kümelenmeleri ve 
teknoloji geliştirme 
bölgeleri 
kurulmasına 
öncülük yapıyor

▪ Melek yatırımcı ve iş geliştirme merkezleri
▪ Kamu desteği
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katılımcılarla oluşur ve eşgüdümü de çoğu kez grup içinden oluşturulmuş bir birim 

tarafından yapılır. Bu kümelenmelerdeki kurum ve şirketler birbirleriyle hem işbirliği 

hem de rekabet içindedir. Bu paylaşım ve rekabet yenilikçiliği tetikler. Başarılı 

kümelenmeler çoğunlukla çıpa şirketlerin etrafında gelişirler (Şekil 4). 

 

Şekil 4 Teknoloji kümelenmeleri ve çıpa şirketler  
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Teknoloji kümelenmeleri belli bir sektör için, bir sanayi kolu için veya genel olarak 

ekonomi için somut sonuçlar doğurur (Şekil 5) zira, her ne kadar paydaşlar birbiriyle 

başka yollardan bağlanmış olsa da fiziki yakınlık halen önem taşımaktadır (Şekil 6). 

Şekil 5 Teknoloji kümelenmelerinin somut etkileri 
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Şekil 6 Teknoloji kümelenmelerinde paydaşlar arası işbirliği 

 

 

 

 

 

 

2.1.22.1.22.1.22.1.2 Teknoloji KTeknoloji KTeknoloji KTeknoloji Kümelenmelerinin Önemiümelenmelerinin Önemiümelenmelerinin Önemiümelenmelerinin Önemi    

Teknoloji kümelenmeleri, yeniliklerin gelişimine olanak yaratır ve yenilikler de 

ekonomik refah ve büyümeyi tetikler. Yenilikçilik ve kişi başına düşen milli gelir 

arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmektedir. Dünya Ekonomik Forumu’nun 

(WEF) Dünya Rekabetçilik Raporu’nda tanımlandığı şekliyle, bir ülkedeki şirket ve 

kurumların özgün araştırma ve geliştirme etkinlikleri sonucunda, kendilerinin öncülük 

ederek geliştirdikleri ürün ve süreçlerin, başkalarından ruhsat yoluyla ya da 

kopyalanarak alınan ürün ve süreçlere fazlalığı daha yüksek bir yenilikçilik kapasitesi 

Akademi

+

Endüstri

+

Yatırımcılar

+

Yeni girişimler

+

Devlet

Rekabet ▪ Müşterileri kazanmak ve korumak adına  rakipler 
arasında rekabet sağlar

▪ Performans seviyelerini artırır

▪ Yeni işlerin oluşumunu tetikler

İşbirliği ▪ Alıcılar ve satıcılar arasında daha iyi 
koordinasyon ve güven oluşur

▪ Dikey entegrasyonlarda veya resmi bağlantılarda 
bulunan esneksizlikler ortadan kalkar

Bölgesel erişim ▪ Deneyimli yetenek havuzu oluşturur

▪ Düşük işe alım maliyeti yaratır

▪ Derin tedarikçi tabanı ile nakliye, stok maliyetleri 
ve aşırı yükleme riskini azaltır

▪ Yardımcı hizmetler ve pazar sonrası destek sağlar

▪ Pazar bilgisine ve teknik bilgiye erişimi 
kolaylaştırır

Faydalar
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anlamına gelmektedir [4]. Genel olarak, bu oranın yüksek olduğu ülkelerin kişi başına 

milli gelirlerinin de yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 7). 

Şekil 7 Yenilikçilik ve kişi başına milli gelir ilişkisi 

 

 

Özgün teknoloji haklarını kayıt ve koruma altına alan en önemli araçlardan biri 

patentlerdir. Dolayısıyla bir ülke vatandaşları ya da kurumlarının yaptığı patent 

başvuruları, aldıkları patentler teknoloji gelişimi ve yenilikçiliğin bir göstergesi olarak 

kabul edilebilir. Bu şekilde patent sayısı ülke ekonomisine yüksek katma değer 

sağlayabilen bir çıkarım olarak görülürse, teknoloji yaratmada başarılı olan 

coğrafyaları belirlemek için kazandırdıkları patent sayısı ve yıldan yıla yeni patent 

çıkarmadaki büyüme oranlarına bakılabilir [5] (Şekil 8). Başarılı coğrafyalar güçlü 

teknoloji kümelenmelerine sahiptir. 
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Şekil 8 Teknoloji yaratan coğrafyalar 

 

 

Buradan hareketle de Dünya’da teknoloji yaratan bu coğrafyaları gelişimlerinde 

bulundukları evreye göre beş gruba ayrılabilir (Şekil 9):  

� Yeni Doğanlar (Yenilikçilik çıktısı açısından daha yolun başındadır), 

� Kaplıcalar (Yıllık patent sayısı az olmakla beraber çok hızlı büyümektedir), 

� Dinamik Okyanuslar (Hem fazla patent çıkarmakta hem de büyümeye devam 

etmektedir), 

� Sessiz Göller (Patent sayısı yüksek olmakla beraber büyüme ivmelerini kaybetmiş 

ya da kaybetmeye başlamıştır), 

� Küçülen Havuzlar (dayandıkları sektörlerde yenilikçiliğin azalmasıyla hem patent 

sayıları azalmaya başlamış hem de ivmelerini yitirmeye başlamıştır). 
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Tokyo
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Seoul

Chicago

Los Angeles

Hong Kong

Rochester

Newark

Pittsburgh

San Diego

New York

Yokohama

Taipei

Hsinchu
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Hyderabad

Alınan patentler1, 1997 - 2008

Yüksek

Yüksek

İvme³

Düşük

Düşük

SESSİZ GÖLLER 
(SILENT LAKES)

DİNAMİK OKYANUSLAR 
(DYNAMIC OCEANS)

KAPLICALAR
(HOT SPRINGS)

KÜÇÜLEN HAVUZLAR 
(SHRINKING POOLS)

YENİ 
DOĞANLAR
(NASCENTS)

Kümelenmenin 
büyüklüğü2

1 1997 – 2008 yılları arasında, kümelenmenin çıkarttığı ortalama patent sayısı
2 2008’de kümelenmenin çıkarttığı patent sayısı
3 1997 – 2008 yılları arasında çıkarılan patent sayısındaki yıllık birleşik büyüme oranı
4 Kümelenmedeki patent sağlayan farklı sektör ve şirket çeşitliliği

Kaynak: Thomson Reuters, Juan Alcacer (Harvard); McKinsey

Çeşitlilik  4
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Şekil 9 Teknoloji yaratan coğrafyaların gelişim evrelerine göre gruplandırılması 

 

 

Teknoloji kümelenmelerinin oluşturulması uzun süren bir faaliyettir. Yeni kurulmakta 

olan teknoloji kümelenmelerinin ilerleme planlarında da bu görülmektedir.  Bununla 

birlikte yeni kümelenmelerin, çıkarılan patent sayısı anlamında başarılı bir büyüklüğe 

gelme süreleri de kısalmaktadır. Örneğin başarılı coğrafyalardan İsrail/Haifa’nın 14 

yılda geldiği ‘çıkan patent’ seviyesine Bangalore-Hindistan 4 yılda gelebilmiştir (Şekil 

10). 
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Şekil 10 Kümelenmelerin kritik verimliliğe erişmek için geçirdikleri zaman 

 

 

Teknoloji kümelenmelerinin dinamik yapılar olduklarını da unutmamak gerekir. 

Teknoloji kümelenmelerinin uzun vadede başarılı olmaları için geleceğin teknolojik 

eğilimlerini ve ileri teknolojilerini takip edebilmeleri ve bu yeni teknoloji alanlarına 

hızla uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. Zira bugün teknoloji önderi olan 

kümelenmeler ve şirketler ileri bir zamanda bu konumlarını kaybedebilir. “Sessiz 

Göller” zamanının önde gelen kümelenmeleri olmakla beraber geçen süre içinde 

ivmelerini kaybetmiştir (Şekil 11). 

1 Yılda ortalama 50 patentten 200 patent seviyesine gelindiğinde geçen zaman

Kaynak: United States Patent and Trademark Office (USPTO); Strategic Review 2005; India's National Association of Software and 
Service Companies (NASSCOM); McKinsey

İsrail

14 yıl

1971 1985

Singapur

6 yıl

1994 2000

Bangalore

4 yıl

2002 2006

Kümelenmelerin kritik büyüklüğe erişmeleri için geçirdikleri zaman1



 

40 

Şekil 11 Toplam geliştirilen patent büyümesi – ülke örnekleri 

 

 

Anlaşılabileceği gibi patent, fikri mülkiyet ve telif hakları yüksek teknolojinin ve arzın 

gelişebilmesi, sayısal içeriğin ve e-ticaretin sürdürülebilir bir zemine oturması 

açısından oldukça önemlidir. 

Dünya’da patentler, ticari markalar, tasarımlar ve telif haklarının kayda alınması ve 

korunması yönünden örnek alınabilecek uygulamalar ABD ve AB’de mevcuttur. Bu 

alandaki uygulamalar ABD’de  ABD Patent ve Marka Dairesi (United States Patent 

and Trademark Office - USPTO) ve AB’de de Avrupa Patent Bürosu (European 

Patent Office – EPO) ile İç Pazar Uyum Bürosu (Office for Harmonization in the 

Internal Market – OHIM)  tarafından yürütülmektedir. 

Görüldüğü kadarıyla ABD ve AB fikri mülkiyet korunması farklı yaklaşımlarla 

yapmaktadır. ABD’de USPTO tüm eyaletlerde geçerli korumayı tek elden sağlarken 

AB’de EPO ve OHIM ulusal büroların yanısıra AB genelinde uyumu sağlamak için 

yanyana çalışmaktadırlar.  Bu konuyla ilgili tanımlamalar ve bazı organizasyonların 

temel işleyiş süreçleri EK-14’te karşılaştırılmıştır. 

Kaynak: Thomson Reuters; Juan Alcacer (Harvard University); McKinsey
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2.1.32.1.32.1.32.1.3 ÖnemliÖnemliÖnemliÖnemli    tttteknoloji kümelenmelerieknoloji kümelenmelerieknoloji kümelenmelerieknoloji kümelenmeleri    veveveve    dünyada yaygınlaşmasıdünyada yaygınlaşmasıdünyada yaygınlaşmasıdünyada yaygınlaşması    

Teknoloji kümelenmelerinin yenilikçilik, dolayısıyla da ülke refahı ve ekonomisine 

katkısının farkına varan devletler bu tür projelere hız vermektedir. Dünyanın her bir 

tarafında, farklı formatlarda olmakla beraber, çoğunlukla devletlerin öncülük etmesi 

ve fonlamasıyla yeni teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmaya başlanmıştır. Yenilerle 

birlikte artan bir şekilde dünyanın her bölgesinde teknoloji merkezleri mevcuttur (Şekil 

12).   

 

Şekil 12 Önemli teknoloji merkezleri 

 

 

 

Kaynak: Global competitiveness report 2011-2012. World Economic Forum
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Bunlardan Doğu Londra Tech City’nin desteklenmesi amacıyla İngiltere’deki Ticaret 

ve Yatırım Kurumu Tech City Yatırım Organizasyonu’nu kurmuştur (Şekil 13). 

Şekil 13 Doğu Londra Tech City Yatırım Organizasyonu 

 

  



 

43 

 

Moskova yakınlarındaki Skolkova Teknoloji Merkezi’nde Rus hükümeti BİT 

şirketlerine ve yenilikçi projelere finansman desteği sağlamaktadır (Şekil 14). 

Şekil 14 Skolkovo Teknoloji Merkezi’nde destek programı 
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Çin’de kurulan teknoloji merkezlerini devlet birçok kurumla desteklemiştir (Şekil 15). 
 

Şekil 15 Çin’de kurulan teknoloji merkezleri 
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Yakın zamanda başlatılan BİT ve başka alanlara odaklı teknoloji merkezlerinin büyük 
çoğunluğunda devlet desteği olmuştur (Şekil 16).  

Şekil 16 Yakın zamanda başlatılan teknoloji merkezlerinde devlet desteği 

 

 

Yukarıdaki şekilde listelenmiş olan teknoloji merkezlerinin büyük çoğunluğunun 

teknoparklara benzediği, kritik ölçek büyüklüğüne gelmede önem taşıyan teknoloji 

önderi çıpa şirket eksikliklerinin bulunduğu söylenebilir. Kümelenmelerin verimli 

olabilmeleri için hem talep, hem Ar-Ge faaliyetleri ve imkânları yönünden bir ölçek 

yakalaması, girişimcilerin, finansörlerin, akademi, araştırma ve çalışanların birbiriyle 

etkileşim içinde olabilecekleri bir fiziksel yakınlığa sahip olmaları gereklidir.  

2.1.42.1.42.1.42.1.4 Teknoloji KümelenmelerindeTeknoloji KümelenmelerindeTeknoloji KümelenmelerindeTeknoloji Kümelenmelerinde    KritikKritikKritikKritik    FaktörlerFaktörlerFaktörlerFaktörler    

Teknoloji kümelenmelerinin gelişimde aşağıdaki unsurlar önem taşır:  

� Devletlerin önderlik ettiği büyük yatırım planları olması (örnek: Haifa–İsrail, 

Hsinchu-Tayvan, Dresden-Almanya, gibi), 

Kaynak: Internet araştırması

1 Duyurulan tahmin
2 Kamu Özel Ortaklığı 

Proje Adı Şehir/ülke Başlangıç-bitiş1 Adak alanı Sponsor Çıpa şirket

Sidi Abdullah Algier, Cezayir 2004-2020 Tıp, ilaç, BİT Devlet ZTE Telecom

Kazbek Shalinsky, Çeçenistan 2011-2015 İnşaat teçhizatı Devlet

Konza Nairubi, Kenya 2013-2017 BT servisleri Devlet

Hope City Accra, Gana 2013-2016 BİT KÖO2

Sumgait Sumgait, Azarbeycan 2012- Yazılım Devlet

Convergence Xi’an, Çin 2011-2015 Bulut Bilişim Devlet IBM

Inn+Tech Center Radom, Polonya 2013- Teknoloji transferi Devlet

Tech Incubator Qatar 2013-2013 Teknoloji KÖO

Startup Chile Santiago, Şili 2010- Girişimci ekosistemi Devlet

Obninsk Technopark Obninsk, Rusya 2011-2015 Bio-teknoloji, 
nanoteknoloji

Devlet

King-Hamad Salchir, Bahreyn 2012- Uygulamalı Ar-Ge Devlet

East London Tech City Londra 2010- BİT Devlet

Enerji Teknolojileri 
Merkezi

IOWA, ABD 2013- Mineral ve madde 
araştırmaları

Devlet
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� Çıpa şirketler ve çokuluslu şirketlerin çekilmesi 

� Ucuz iş gücü gibi yerel bazı avantajların bulunması (Bangalore-Hindistan, 

Penang-Malezya gibi), 

� Nitelikli insan kaynağı konsantrasyonunun mevcudiyedi (örnek: büyük araştırma 

üniversiteleri ve/veya devlet araştırma laboratuvarları sayesinde yoğun bir sayıda 

araştırmacı bulunan ABD’de, Massachusetts’teki Route 128 ve Kuzey 

Karolina’daki Research Triangle Park gibi). 

� Başlangıçta sektörel odak sağlanması 

Sektörel odaklanma hem başlangıçta gerekli olan güçlü bir talep yaratır, hem de 

patent yaratmadaki büyüme üzerinde önemli etkisi olur (Şekil 17).  

Şekil 17 Kümelenmelerde verilen patent sayısının patent başvurusu yapan şirket ve 
sektör çeşitliliğine göre değişimi 

 

 

 

Orta ölçekli teknoloji kümelenmeleri (yılda 150-300 patent)

1 Patent verilen sektörlerin ve patent başvurusu yapan şirketlerin çeşitliliği
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Kaynak: United States Patent and TrademarkOffice (USPTO), McKinsey
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2.22.22.22.2 TalepTalepTalepTalep    

Kümelenmelerde talebi yaratmak için teknoloji önderi çıpa şirketler (Anchor Tenant) 

de talep faktörünün önemli bir bileşenidir. Bu tür büyük ve alanında dünya lideri 

firmaların teknoloji kümelenmelerinin kritik ölçek düzeyine daha hızlı gelmesine 

yardımcı olduğu gözlenmektedir (Şekil 18).  

Şekil 18 Teknoloji kümelenmesinde çıpa kiracı etkisi – Dresden, Almanya örneği 

 

Çıpa şirketler rakip olan veya olmayan sektörlerindeki diğer firmalar için bir çekim 

gücü oluşturur. Bulundukları kümelenmede lider rol oynayarak, gerektiğinde 

altyapının iyileştirilmesi, akademi ve bilim kuruluşlarıyla Ar-Ge etkinliklerinde ortak 

çalışmaların yapılabilmesi, Ar-Ge tesislerinin kurulabilmesi ve eğitim sağlanabilmesi 

gibi konularda önderlik edebilir. Bu tip firmalar genellikle daha büyük oldukları için 

bulundukları topluluğa sosyal hizmet taşıma anlamında da örnek girişimlerde 

bulunabilirler. Bu firmaların etkinliklerinden ortaya çıkan yan firmalar da 

kümelenmelere güç katar, zira çıpa firma genellikle bu yan firmaların ürün veya 

hizmetlerinin alıcısıdır ve bu da kümelenmedeki yerel talebin kuvvetine katkıda 

bulunur [6].  
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Kaynak: United States Patents and TrademarkOffie (USPTO), McKinsey Innovation Heatmap

Dresden, Almanya
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Bu tür firmalar güçlü araştırma okulları ve enstitülerinin çalışmalarına da kimi zaman 

yol gösterici olarak, fikir ve uygulayıcı araştırma arasında dengenin sağlanmasına da 

yardımcı olur.  Dünyada öne çıkmış teknoloji kümelenmeler bu dengeyi sağlamıştır 

(Şekil 19).  

Şekil 19 Uygulamalı ve teorik Ar-Ge çalışmalarındaki dengenin patent çıktısına etkisi  

 

 

ABD ve İsrail örneklerinde, teknoloji girişimciliğinde iç talep yaratılması için kamu ve 

savunma sanayi üniversitelerle ortak Ar-Ge çalışmaları yapmıştır. ABD ve İsrail 1970 

ve 1980lerde yüksek savunma bütçeleriyle Ar-Ge harcamalarında dünya liderleri 

konumundaydılar (Şekil 20). Özellikle İsrail için, 1960’larin sonunda uygulanan silah 

ambargosunun da etkisiyle askeri alanda kendine yeterlilik, milli bir strateji haline 

gelmiştir. Bu da Israil’in özellikle savunma Ar-Ge’si konusunda yoğunluklu olarak 

yatırım yapmasına yol açmıştır.1     

 
1 Senor, D. Singer, S., “Girisimci Ulus: Israil Ekonomik Mucizesinin Hikayesi” 

Kaynak: Thomson Scientific, Juan Alcacer (Harvard İşletme Okulu), McKinsey analizi
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Silikon Vadisi, ABD

Yüksek teknoloji 
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araştırma kuruluşlarının 
benzersiz çokluğu

Londra, İngiltere
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Şekil 20’de 1992-2011 yılları arasındaki savunma sanayi ihracatının GSYİH’ye oranı 

ile 2007-2011 yılları arasındaki teknoloji alanına odaklı girişim sermayesinin 

GSYİH’ye oranı arasında güçlü bir korelasyon olduğu, içinde Israil ve ABD’nin de 

olduğu bir grup ülkenin verileriyle gösterilmiştir. Örneklem içerisindeki ülkeler için R2 

%89 olarak ölçülmüştür. Uzun dönemli savunma sanayi ihracatının GSYİH’ye 

oranının, savunma Ar-Ge’si yatırımının doğrudan bir sonucu olduğu varsayımıyla, bu 

korelasyon, savunma Ar-Ge’sine yapılan yatırımların teknoloji girişimciliğine olumlu 

katkıda bulunduğu savını destekler yöndedir. 

ABD’de geleneksel olarak teknoloji girişimciliği yarı iletkenler alanında araştırma ve 

üretime faaliyetleri gösteren şirketlerin kurulduğu Silikon Vadisi’nde büyük gelişme 

göstermiştir. Bu bölgenin bulunduğu Kaliforniya eyaleti, 1970-1990 yılları arasında 

her yıl Amerikan Federal Hükümeti’nin araştırma harcama bütçesinden %21 ile %27 

arasında değişen bir pay almıştır. Bu da, Kaliforniya eyaletinde Ar-Ge çalışmaları için 

önemli bir iç pazar oluşmasına katkıda bulunmuştur.2     

 

 
2 Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Fen Bilimleri Enstitüsü (National Science Foundation) 
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Şekil 20 Savunma sanayi ihracatının GSYİH’ye oranı ile teknoloji odaklı girişim 
sermayesinin GSYİH’ye oranı arasındaki korelasyon 

 

 

2.32.32.32.3 Finansman ve DesteklerFinansman ve DesteklerFinansman ve DesteklerFinansman ve Destekler    

Girişimcilerin işlerini geliştirmeye çalıştıkları her aşamada işin şartlarına uygun 

finansman ve tecrübeyle olgunlaşmış yönetim bilgisine ihtiyacı olur. 

İnternet girişimlerinin zaman içinde düşen başlangıç maliyetleri (Şekil 21), geleneksel 

sektörlere göre daha kolay denemeler yapılabilmesi, iyi fikirleri ortaya atıp 

başlatabilmeyi her ne kadar kolaylaştırmışsa da iyi bir fikri geliştirip büyütebilmek için 

gerekli finansmanın banka, girişim sermayesi gibi tipik finansörlerden bulunabilmesi 

ve küçük bütçelerle tecrübeli yöneticilerin projeye dahil edilebilmeleri oldukça zordur. 

 

 

 

Kaynak: "İsrail'de Savunma Ar-Ge'si ve Ekonomik Büyüme" - Dan Peled,  Haifa Üniversitesi, ABD Ulusal Bilim Vakfı, Capital IQ; İsveç uluslararası Barış Araştırması Enstitüsü, IMF
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1 Savunma sanayi ihracatıyla savunma ArGe'si arasında güçlü bir korelasyon olduğu varsayılmıştır

R2=0,89
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Şekil 21 Mobil ve sosyal ağlar için uygulama geliştirme maliyeti 

 

 

Başlangıç evresindeki girişimler için finansman hem kredi hem de sermaye olarak 

bulunabilir. Ancak bu tür firmaların kredi kullanabilmeleri, yapıları itibarıyla zor 

olabilmektedir.  Bu firmaların varlıklarının önemli bir bölümü fikri değerlere dayalıdır ve 

birçok kredi kurumu açısından da bu varlıkları kredi için teminat sayabilmek zordur. 

Yine işin doğası gereği diğer sektörlere nazaran daha fazla risk olması da 

kredilendirilebilme açısından zorluk çıkarabilmektedir.   

Bu tür başlangıç girişimleri, ihtiyaçları ya da eksikleri olan yönetimsel becerilere de 

kolay ulaşamaz. İyi bir ekip kurmak ya da danışmanlardan yararlanmak da bu 

aşamadaki bir firma için göreceli anlamda yüksek maliyet içerir ver erişilmesi kolay 

olmayan kaynaklardır. 

Böyle başlangıç aşaması girişimlerinde iş geliştirme merkezleri (kuluçka merkezleri 

ve hızlandırıcılar) ve melek yatırımcılar hem finansman hem de bilgi eksikliklerini 

kapatmada etkili yapılar olarak ortaya çıkar. 

Kaynak: Basın araştırması, ‘http://www.wired.co.uk/magazine/archive/2011/04/features’

Yazılım uygulama geliştirme maliyeti
Bin ABD Doları

140

Ortalama bir 
iPhone uygulaması  

10-20

Angry Birds

Zynga oyunlarının 
ortalama maliyeti

100-300

Geleneksel bir
video oyunu

15.000-50.000

▪ Gelişmiş SDK’ların (Yazılım 
Geliştirme Seti) kullanılması,
bulut altyapısı ve kısalan 
geliştirme süresi sosyal/mobil 
oyun geliştirme maliyetlerini 
büyük oranda azaltmaktadır

▪ SNS (Social Networking Sites -
sosyal ağlar) dağıtım kanalları 
ve uygulama mağazası (App
Store) ekosistemi, dağıtım 
maliyetlerini azaltırken bir 
yandan da bu küçük girişimlerin 
hızla büyüyebilmesine yardımcı 
olmaktadır (örneğin,Angry 
Birds 350 milyon indirme 
sayısına ulaşmış ve ~70 milyon 
ABD Doları gelir elde etmiştir)

▪ Girişimciler, üst seviye bir 
uygulamayı 500.000 ABD 
Dolardan bile daha az bir 
maliyete, sofistike bir oyunu ise 
1 milyon ABD Dolarından daha 
az bir maliyetle geliştirebilmek-
tedirler

ÖRNEK / TAHMİN
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2.3.12.3.12.3.12.3.1 İş Geliştirme Merkezleriİş Geliştirme Merkezleriİş Geliştirme Merkezleriİş Geliştirme Merkezleri    

İş geliştirme merkezleri (İGM), internet girişimcilerinin bilhassa fikirlerin 

ticarileştirilebilmesi açısından önemli destek unsurlarıdır. İGM başlangıç 

aşamasındaki girişimlere altyapı sunarak, mentorluk yaparak, yatırımda bulunup daha 

sonraki aşamalarda da yatırımcılarla buluşturma olanakları hazırlayarak birçok 

yönden fayda sağlar.  

Yapılan bir araştırmaya göre iş geliştirme merkezi (İGM) programlarını başarıyla 

tamamlayan girişimlerin iş hayatında kalma oranı bu tür programlara katılmamış 

girişimlere göre neredeyse 2 katı yüksektir [7] (Şekil 22).  

Şekil 22 İGM kuruluşlarının başlangıç girişimlerinin gelişimine katkısı 

 

 

 

 

Yeni kurulan işletmelerin hayata devam oranı2

Yüzde  

1 New Business Incubation Association www.nbia.org/impact/comparing
2 US Small Business Administration Office of Advocacy

Kuluçka organizasyonlarından çıkan küçük 
işletmelerin işe devam oranı1

Yüzde  

44

67

100

+2 yılKuruluş +4 yıl

87

100

5 yılKuruluş 
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İş geliştirme merkezleri girişimcilerin başarı oranını, onları birçok alanda 

destekleyerek sağlar. Bunların başında girişimcilere sağladıkları eğitim ve mentorluk 

gelir. Ayrıca girişimcilere saygınlık ve seçilmişlik payesi kazandırarak – ki gerçekten 

öyle bir süreç yaşanmaktadır - pazarlara, müşterilere, uzmanlara, iyi yöneticilere 

yakınlaştırır. Yine bu merkezlerden aldıkları stratejik, idari ve finansal destek ve yol 

göstericilik sayesinde girişimciler iş fikirlerinin potansiyelini denemeler yaparak en üst 

düzeyde görme şansını elde eder (Şekil 23). Başarılı iş geliştirme merkezleri birlikte 

çalıştıkları güçlü, ortaklar ağlarını da iyi kullanırlar (Şekil 24). 

Şekil 23 İş geliştirme merkezlerinin tipik katkıları 

 

 

 

 

  

Kaynak: Uzman görüşmeleri

▪ Başlangıç aşamasında olan fikirlere yatırım yapılması 
(yardım veya özkaynak karşılığında)

▪ Yatırımcılara “Demo Günü” sunumu yapılması

▪ Yatırım ortakları 

▪ Birleşme ve Satınalmalar konusunda destek verilmesi

Ağlar 
▪ Diğer yeni başlayanlar ve deneyimli girişimcilere erişim 

imkanı (örneğin deneyimli yöneticilere) 
▪ Ortaklıklar 

– Yatırımcılar (Girişim sermayesi fonları ve melek 
yatırımcılar)

– Şirket ortakları (örneğin ticari hizmet sunucular, 
distribütörler, marka ortakları)

– Uluslararası (örneğin yerel iş geliştirme merkezleri)
– Üniversite 
– Devlet 

▪ Ağ etkinlikleri 
▪ Ticari portallar
▪ Mezunlar ağı 

▪ Ofis alanı

▪ Laboratuvar alanı ve ekipmanlar 

▪ Veri merkezi ve barındırma

▪ Temel ticari hizmetler (örneğin IT, hukuk, bankacılık, 
insan kaynakları muhasebesi, pazarlama, halkla ilişkiler)

▪ Yabancı bir pazara girilmesi konusunda destek verilmesi 
(örneğin çeviri hizmetleri, yerel pazara giriş desteği, 
devlet yönetmelikleri ve kanunlar, göçmenlik konularında 
yardımcı olunması ve vize desteği verilmesi)

Altyapı ve destek hizmetleri Mali kaynaklar

Ağlar 

▪ Deneyimli yöneticilerden aşağıdaki konularda mentorluk
alınması:

– Fikir geliştirilmesi 

– Ürün tasarımı 

– İş geliştirme/ticarileştirme 

– Müşteri edinme ve dağıtımı 

▪ Eğitim seminerleri ve sınıfları 

Mentorluk
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Şekil 24 Başarılı iş geliştirme merkezlerinin birlikte çalıştıkları ortaklar ağı 

 

 

İş geliştirme merkezlerini teknoloji geliştirme merkezleriyle (teknoparklarla) 

karıştırmamak gerekir. İGM’leri iş geliştirmedeki arayış ve hedefleri itibarıyla 

teknoparkların içinde yer alabilirler ancak girişimlerle etkileşimleri ve sundukları 

hizmet açısından çok farklıdır (Şekil 25). 

  

 

 

 

 

Kurumlar

İş servisleri 
sağlayıcıları

Girişimciler

Eğitim/devlet

Pazarlama ve 
halkla ilişkiler

Bilgi işlem ve 
barındırma

Diğer (hukuk, 
insan

kaynakları)

Danışmanlık
firmaları

Kurumlar

Tecrübeli 
yöneticiler

Girişim 
sermayesi fonları 

ve melek 
yatırımcılar

Tecrübeli 
girişimciler

Diğer kuluçka 
organizasyonları

Üniversiteler ve 
laboratuvarlar

Ulusal ve yerel 
hükümetler

Uluslararası 
kurumlar

Kuluçka

TAM KAPSAMLI DEĞİL
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Şekil 25 İş geliştirme merkezlerinin teknoparklarla karşılaştırılması 

 

 

İş geliştirme merkezlerinin farklı tipleri bulunabilir.  Bunların en yaygın iki modeli 

kuluçka grupları (incubator) ve hızlandırıcılardır (accelerator). Bunların içinde, yüksek 

finansal yatırım getirisi hedefleyenler olduğu kadar sadece sosyal fayda sağlamak 

amaçlı olanlar da bulunabilir. Kimileri üniversitelerin bünyesinde kimileri ise dışında 

yer alır. 

 

 

 

 

 

 

▪ Küçük/büyük özel girişimler

▪ Devlet/üniversite/şirket Ar-Ge 
yapıları

▪ Kuluçka/hızlandırıcı gruplar

▪ Başlangıç ve erken aşama 
girişimleri

Teknopark İGM (Kuluçka merkezi/hızlandırıcı)

Şirket tipleri

▪ Ofis ve altyapı ▪ Ofis ve altyapı

▪ İş geliştirmede destek uzmanlar

▪ Mentorlar
İş desteği

▪ Ofis kiralama ▪ Sermaye, uzmanlık, mentorluk, 
ofis alanı gibi destekler 
karşılığında hisse

▪ İleri aşamalarda gerekli 
finansman ihtiyacı için network 
sağlanması, yatırımcılarla 
buluşturmalar, halka arz

Finansal ilişki
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Finansal yatırım beklentisi içinde olanların ortak özellikleri ilgi gösterecekleri girişim 

konusunda seçici olmaları ve belli bir oranda hisseyi yapacakları maddi, manevi, 

yönetimsel ve stratejik yatırım karşılığında talep etmeleridir (Şekil 26). 

 

Şekil 26 Başlıca İGM tipleri arasındaki farklılıklar 
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ABD’de oldukça başarılı iş geliştirme merkezleri bulunmaktadır. Bunlardan bazı 

kuluçka merkezi örnekleri Şekil 27’te, hızlandırıcı örnekleri de Şekil 28’te 

gösterilmiştir. 

 

Şekil 27 Kuluçka konseptine uygun İGM örnekleri - ABD 
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Şekil 28 Hızlandırıcı tipine uygun internet odaklı İGM örnekleri 
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TechStars ve Y-Combinator arasında bile farklı yaklaşımların olması bu yatırım 

alanında da tek bir örneğin olmadığını, hem yatırımcı hem de girişimci tercihlerinin, 

insan odaklı girişimcilik serüveninde çok farklı çalışma şekilleri doğurduğunun 

kanıtıdır (Şekil 29) [8].  

Şekil 29 TechStars ve Y-Combinator hızlandırıcı organizasyonlarının farklı yönleri 
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Bunların yanında hem internet hem de internet dışında sektörlere ilgi gösteren 

üniversite merkezli kuluçka grupları (Şekil 30) ve sosyal fayda sağlamayı amaç 

edinmiş girişimleri destekleyen kuluçka grupları da bulunur (Şekil 31). 

 

Şekil 30 Üniversite merkezli kuluçka grubu örnekleri 
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Şekil 31 Sosyal fayda hedefleyen girişimlere uygun kuluçka grubu örnekleri 
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İş geliştirme merkezleri, aynı teknoloji kümelenmelerinde olduğu gibi, özellikle 

yenilikçilik alanında öne çıkmaya başlayan, gelişmekte olan ülkelerde de hızla 

yaygınlaşmaktadır (Şekil 32 ve Şekil 33). 

 

Şekil 32 Gelişmekte olan ülkeler İGM örnekleri - 1 
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Şekil 33 Gelişmekte olan ülkeler İGM örnekleri - 2 

 

 

Bazı kuluçka tiplerine daha fazla örnek ve bazı kuruluşlarla ilgili daha detaylı bilgi Ek 

2-8’de sunulmuştur. 

 

2.3.22.3.22.3.22.3.2 Girişim Sermayesi ve Melek YatırımcılarGirişim Sermayesi ve Melek YatırımcılarGirişim Sermayesi ve Melek YatırımcılarGirişim Sermayesi ve Melek Yatırımcılar    

Yenilikçi teknolojiler alanında faal girişimci firmalar için iş geliştirme merkezleri kadar 

önemli bir grup da girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılardır.   

Yukarıda değinildiği gibi, bu tür firmaların risk görünümü geleneksel sektördeki ya da 

olgunlaşmış firmalara göre daha yüksek olduğundan banka gibi finans 

kuruluşlarından kredi bulmakta zorlanabilir. Bu da girişimcileri daha çok karşılıksız 

destekler ve/veya sermaye katkısı şeklinde finansman bulmaya yönlendirir.  İşte 

girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar bu tür başlangıç şirketlerine 

sermayedar olarak destek verecek, onlara tecrübeleriyle de katkıda bulunurken riski 

de paylaşabilecek tip yatırımcılardır.  Bu yatırımcılar ortak oldukları girişimlere finansal 
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katkının yanı sıra iş kültürü açısından da katkılar sağlayarak gelişimlerini destekler.  

Bu tür katkılar arasında Ar-Ge’ye önem verilmesinin sağlanması, iş planının 

kuvvetlendirilmesi ve önemli hedeflerin belirlenerek işin bu hedefeler takip edilecek 

şekilde yönetilmesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması ve daha geniş bir iş 

vizyonu kazandırılması sayılabilir.   

Bu kaynaklardan melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları arasında farklılıklar 

vardır ve bu farklılıklar bir başlangıç girişimi açısından önemlidir (Şekil 34). 

 

Şekil 34 Melek yatırımcı ve girişim sermayesinin tipik özelliklerinin karşılaştırılması 

 

 

 

 

Geçmişleri

Yatırım tarzları

Yatırım yaptıkları evre

Yatırım araçları

Yatırım fırsatlarını buluş 
yöntemleri

Yatırım fırsatını tetkik 
etme tarzları

Yatırımlarda coğrafi 
tercihleri

Yatırım sonrası rolleri

Yatırımdan beklenti ve 
motivasyonları

Kaynak: OECD FinancingHigh Growth Firms: The role of Angel Investment presentation (Hong Kong VS and Angel Conferance, November 2011) – adapted from
EBAN (2006) referencingWong (2002) and Ibrahim (2010)

Melek yatırımcı

▪ Eski girişimciler ▪ Finans, danışmanlık; bazıları operasyonel
tecrübeye de sahip

Girişim sermayesi

▪ Kendi parasını yatırıyor ▪ Başkalarının parasını yönetmek, fon yönetimi 
yaparak yatırım yapmak

▪ Tohum ve başlangıç aşaması ▪ Tohum, erken aşama ve daha geç/ büyüme 
aşamaları

▪ Basit hisse ▪ Ayrıcalıklı hisse

▪ Sosyal ağlar ve/veya melek yatırımcı grupları 
ağları

▪ Sosyal ağlar ve araştırmalar sonucu

▪ Kendi tecrübesine dayanarak ▪ Girişim sermayesi fonu elemanları ve 
dışarıdan da danışmanlık alınarak (hukuk, 
finans gibi)

▪ Çoğu yatırım yerel, birkaç saatte 
ulaşılabilecek yakınlıktaki yerel firmalardır

▪ Ulusal düzeyde ve son zamanlarda 
uluslararası

▪ İşin içinde, tecrübesiyle yön verir şekilde ▪ Yönetim kurulunda, stratejik yönetim

▪ Yatırımın finansal geri dönüşü önemli ama bu 
‘herşey’ anlamına gelmiyor

▪ Yatırımın finansal geri dönüşü çok önemli. 
Zira bu kazanım başarısı ve kendi 
yatırımcılarına kazandırdıkları yeni fonlar 
kurmak suretiyle işe devam imkanı sağlıyor

GENELLEME
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Girişim sermayesi özellikle son 10 yılda internet, e-Ticaret, biyoteknoloji, yarı-

iletkenler gibi hızlı büyüyen, ileri teknoloji sektörlerinin gelişimine önemli bir katkı 

sağlamıştır [9] (Şekil 35).   

Şekil 35 Girişim sermayesi destekli şirketlerin istihdam ve satışlara etkisi 

 

 

Ayrıca, 2006-2008 yılları arasında ABD’de girişim sermayesiyle desteklenmiş 

firmaların yarattığı istihdam %1,6 artarken, ortalama istihdam ancak %0,2 oranında 

gelişebilmiştir [10]. Başarılı girişim sermayesi fonlarının ekonomiye katkısına başka bir 

boyuttan da bakmak için Kaliforniya, ABD’den Sequoia Capital örnek gösterilebilir. 

1980’deki kuruluşundan bu yana Apple, Cisco, Google, Electronic Arts, Amazon gibi 

girişimlerin ilk yatırımcılarından olmuş Sequoia Capital’in desteklediği ve daha sonra 

halka açılan şirketlerin bugün itibarıyla piyasa değeri, NASDAQ borsasındaki tüm 

şirketlerin piyasa değerlerinin %20’den fazlasını oluşturmaktadır [11]. 

Bununla birlikte girişim sermayesi de zaman içindebazı değişimler yaşamaktadır. 

ABD’deki verilere bakıldığında, girişim sermayesi fonları tarafından sağlanan ortalama 

Girişim sermayesi destekli şirketlerin 
sektörlerindeki istihdam oranı
Yüzde

Kaynak: Venture Impact by NVCA & Global Insight -- 2011

Girişim sermayesi destekli şirketlerin 
sektörlerindeki ciro büyüklüğüne bağlı oranı
Yüzde

Telekom 48%

Bilgisayar 54%

Yarı-iletkenler 72%

Bio-teknoloji 74%

Yazılım 90%

Bilgi İşlem
Servisleri

39%

Yazılım 40%

Bilgisayar

Yarı-iletkenler

40%

80%

Bio-teknoloji 88%
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başlangıç sermayesi miktarının son yıllarda arttığı ancak, bu sebeple de, özellikle 

internet gibi başlama maliyetlerinin azaldığı sektörlerdeki girişimlerin bu tür 

yatırımcıların menzili dışında kaldığı söylenebilir. Yatırım başına kullanılan fon 

miktarının artmasının bir sebebi büyüyen fon miktarlarının etkisiyle fon yöneticilerinin 

daha büyük yatırım anlaşmaları yapmaya çalışmalarıdır. Zira fonun yatırım süresi 

içinde kullanılabilmesi için fon yöneticilerinin odaklanabileceği sınırlı sayıda yatırım 

anlaşması yapılabilir. Ayrıca bu fonlar portföylerinde sınırlı sayıda şirketle 

çalıştıklarında, bu şirketlerin gelişimiyle daha yakından ve detaylı ilgilenme fırsatı 

bulmaktadır (Şekil 36). 

Şekil 36 Girişim sermayesinde yatırım miktarının yatırım adedine etkisi 
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Girişim sermayesi fonlarının yatırım anlaşması başına yatırım miktarının zamanla 

artması, başlangıç aşaması ve büyüme aşaması arasında kalan erken aşama 

girişimlerinin finansmanı alanında bir boşluk yaratmıştır. Özellikle, kurucuların kendi 

birikimleri ve aile-arkadaş destekleriyle devam ettirebildikleri başlangıç aşaması ve 

girişim sermayesi fonlarının dikkatini çekebildikleri büyüme aşamasının arasında 

kalan erken aşama şirketleri için melek yatırımcılar bir köprü vazifesi görürler (Şekil 

37). 

Şekil 37 Yenilikçi bir girişimin başlangıç evresinde tipik sermaye kaynakları 

 

 

  

Kurucular, Arkadaşlar, Aile1
Girişim sermayesi fonları
(Tipik yatırım miktarı:
3-5 milyon ABD Doları)

Melek yatırımcılar
(Tipik yatırım 

miktarı: 
25-250 bin ABD 

Doları)

Kaynak: OECD FinancingHigh-Growth Firms: The Role of Angel Investors (2011), EBAN 2010

Tohum/başlangıç 
aşaması yatırımları

Erken aşama yatırımları Büyüme aşaması 
yatırımları

1 Founders Family Friend (FFF)

Başlangıç aşaması Erken aşama Büyüme aşaması

Tipik sermaye/finansman kaynakları

Girişimin gelişme aşamaları
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Girişim sermayesinin başlangıç girişimlerinden uzaklaştığı bu ortamda melek 

yatırımcıların önemi (Şekil 38) ve melek yatırımcıların fon büyüklüğü de artmaktadır 

(Şekil 39). 

Şekil 38 Melek yatırımcı örnekleri 

 

 

 

  

Kaynak: Wharton İşletme Fakültesi; WSJ; www.techcrunch.com; basın taraması

▪ Bireysel yatırımcı değil, 
sistematik yönetilen
fonlar

▪ Tipik fon büyüklüğü 50 
milyon ABD Dolarından 
daha az

500 Startups 50 25-250

Softtech VC 55 100-500

Felicis Ventures 70 25-150

Adı

Son kurulan fon 
büyüklüğü
Milyon ABD Doları

Ortalama yatırım
miktarı
Bin ABD Doları

Thrive capital 40 100-150

ÖRNEKLER
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Şekil 39 ABD melek yatırımcı fon büyüklüğü 

 

 

Genellikle tecrübeli girişimciler ya da iş adamlarından oluşan melek yatırımcılar da 

gördükleri talep doğrultusunda daha kurumsal çalışmaya yönelmiş, çeşitli platformlar 

ve gruplar halinde yapılanarak kimi zaman ortak yatırımlar yapma yoluna da girmiştir.  

  

Kaynak: PWC NVCA money tree; New Hamspire Üniversitesi YatırımAraştırmalarıMerkez

Milyar ABD Doları

23
20

18
19

2626

2011100908072006

▪ Melek yatırımcılar
tarafından fonlanan
her şirket ortalama
300 bin ABD Doları
fon almaktadır

▪ Melek yatırımcılar 
FFF ile Risk 
Sermayesi arasında
önemli bir rol
oynamaktadırlarİşe 

başlangıç 
fonlaması

%46 %39 %45 %35 %31 %42
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Birçok OECD ülkesinde melek yatırımcılar mevcuttur (Şekil 40) ve devlet tarafından 

desteklenmektedir (Ek-1’de ABD’den örneklere yer verilmiştir).  

Şekil 40 Çeşitli ülkelerde melek yatırımcı grubu / ağı sayısı 

 

  

Kaynak: Kaynak: OECD (2011), Financing High-Growth Firms: The Role of Angel Investors, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264118782-en
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Devletler yenilikçi girişimler açısından bu denli önemli olan melek yatırımcıları çeşitli 

şekillerde desteklemektedir. Bazı ülkelerde ulusal düzeyde melek yatırımcı vergi 

teşvikleri sağlanarak bu tür finansmanın arz tarafı desteklenmiştir [12] (Şekil 41). 

Şekil 41 Ulusal düzeyde melek yatırımcı teşvikleri – çeşitli ülke örnekleri 

 

 

Bazı ülkeler girişim sermayesi ve melek yatırımcı fonlarının oluşmasına doğrudan 

maddi ve organizasyonel katkıda bulunmuştur. Örneğin Danimarka’da devlet ulusal 

melek yatırımcılar ağının (Danish Business Angel Network – DBAN) kurulmasına 

destek olmuş, Almanya da İleri Teknoloji Tohum Fonu programını (High-Tech 

Gründfonds) başlatmıştır (Şekil 42 ve Ek-2). İsveç kamu desteğiyle bir girişim 

sermayesi derneği kurmuştur.  Kanada’da girişim sermayesi fonlarına hem doğrudan 

yatırım yapabilen, hem de eş yatırım ve fonların fonu modellerinde çalışabilen eyalet 

programları mevcuttur (Şekil 43), İsviçre’de Ulusal Yenilikçilik Tanıtım Ajansı 

girişimlerin tanıtımında önemli rol üstlenmiştir. Singapur’da girişimciliği desteklemek 

amacıyla kurulmuş olan devlet ajansı SPRING, Güneydoğu Asya İş Melekleri Ağı 

Fransa

İsrail

İtalya

Portekiz

İngiltere

Kaynak: OECD FinancingHigh Growth Finance: The Role of Angel Investors (2011)

Ülke
Yatırım üzerinden uygulanan vergi 
avantajları

Sermaye kazançlarına 
uygulanan vergi 
avantajları

Sermaye kazançlarının 
sonraki yıllara 
devredilmesi

Sermaye kayıplarının 
sonraki yıllara 
devredilmesi

▪ Yılda 20.000 – 40.000 Euro limitli 
olmak üzere %25

▪ Yıllık 50.000 Euro limitli olmak 
üzere zengin vergisinde %15 indirim

▪ Diğer AB ülkelerine yapılan 
yatırımlara da uygulanabiliyor

▪ Sermaye kaybı gibi değerlendiriliyor ▪ Var ama limitlere tabi

▪ Yapılabiliyor ancak 24 
ay içinde yeni başlangıç 
girişimlerine yatırım 
yapılması şartıyla

▪ Gelirin %15’ini geçmemek şartıyla 
%20 oranında

▪ 1 milyon Sterlin’e kadar %30 ▪ EIS1 tipi şirkete 
yatırım yapılırsa 
ertelenebiliyor

1 Enterprise Investment Scheme (EIS) İngiliz hükümetince yurtiçindeki KOBİ’lere yatırımı özendirmek için çıkarılmış bir plandır



 

72 

(The Business Angel Network of Southeast Asia – BANSEA) BANSEA’ya fon 

sağlamıştır (Şekil 44).  

 

Şekil 42 Melek yatırımcı etkinliklerine verilen destekler – Danimarka, Almanya 
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Şekil 43 Melek yatırımcı etkinliklerine verilen destekler – İsveç, İsrail 
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Şekil 44 Melek yatırımcı etkinliklerine verilen destekler – İsviçre, Singapur 

 

 

İngiltere, Japonya ve Avusturya’dan detaylı örnekler Ek-10, Ek-11 ve Ek-12’de yer 

almaktadır. 
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2.42.42.42.4 İnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnternet Girişimciliği ve Ekonomisine Uygun İnsan Kaynağıİnsan Kaynağıİnsan Kaynağıİnsan Kaynağı    

Girişimci profili açısından bakıldığında, internet ekonomisine yön veren birçok önemli 

şirket kurucusunun çok iyi okullara girip eğitim gördüğü ve yine çok iyi kurumlarda 

çalışarak, kendi girişimleri öncesinde iş hayatı konusunda faydalı bir deneyim edindiği 

görülmektedir (Şekil 45).  

Şekil 45 Dünyanın önde gelen bazı internet girişimcilerinin kısa özgeçmişleri 

 

 

İnternet sektörünü de içeren yenilikçilik odaklı teknoloji sektörlerinin hemen hemen 

hepsi için önem taşıyan bilim adamlarının, matematikçilerin, mühendislerin ve yazılım 

uzmanlarının yeterli sayıda arzı da bu sektördeki girişimciler açısından önem 

taşımaktadır. 

İnternet alanında öncü şirketlerin yaygınlaşması sektöre hem girişimci hem de hem 

de nitelikli eleman arzı yaratmaktadır.  Örneğin ABD’deki birçok internet şirketi bu 

sektörde daha önce kurulan PayPal ve Google çalışanlarının girişimleridir (Şekil 46). 

Kaynak: Basın araştırması, internet araştırması

Girişim Kurduğu şirket Eğitim İş tecrübesi edindiği başlıca kurumlar

▪ Larry Page ▪ Google ▪ Michigan Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği Lisans; Stanford 
Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Yüksek Lisans

▪ Doktora çalışmalarını yarıda kesip 
Google’ı kurmaya başladı

▪ Sergey Brin ▪ Google ▪ Maryland Üniversitesi, Bilgisayar 
Bilimleri, Lisans; Standford Üniversitesi 
Bilgisayar Bilimleri, Yüksek Lisans

▪ Doktora çalışmalarını yarıda kesip 
Google’ı kurmaya başladı

▪ Eric Schmidt ▪ Google ▪ Princeton Üniversitesi, Elektrik 
Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Lisans

▪ Bell Labs
▪ Novell

▪ Jeff Bezos ▪ Amazon.com ▪ Princeton Üniversitesi, Elektrik 
Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri 
Lisans

▪ Bankers Trust.
▪ Fitel.D.E. 
▪ Shaw & Co

▪ Pierre Omidyar ▪ eBay ▪ Tufts Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Lisans

▪ Claris, Apple

▪ Niklas Zennström ▪ Skype ▪ İsveç Upprola Üniversitesi, İşletme 
Fakültesinden lisans ve aynı 
üniversiteden mühendislik/fizik yüksek 
lisansı. Son yılını da ABD’de Michigan 
Üniversitesinde tamamlamıştır

▪ Tele2
▪ Get2net
▪ Everyday.com

▪ Mark Zuckerberg ▪ Facebook ▪ Harvard Üniversitesi (yarıda bırakmıştır) ▪ Facebook’u kurmak için okulu bırakmıştır

▪ Dustin Moskovitz ▪ Facebook ▪ Harvard Üniversitesi (yarıda bırakmıştır) ▪ Facebook’u kurmak için okulu bırakmıştır

▪ Jerry Young ▪ Yahoo ▪ Stanford Üniversitesi, Elektrik 
Mühendisliği lisans ve Yüksek Lisans

▪ Yahoo’yu kurmak için doktora programını 
yarıda bırakmıştır

▪ David Filo ▪ Yahoo ▪ Tulane Üniversitesi, Bilgisayar 
Mühendisliği, Lisans Stanford 
Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği 
Yüksek Lisans

▪ Yahoo’yu kurmak için doktora programını 
yarıda bırakmıştır

▪ Xerox
▪ Zilog
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Şekil 46 Google ve PayPal çalışanları tarafından kurulmuş şirketler 

 

 

Girişimcilik eğitimleri de bir ülkede girişimcilik kültürünü etkileyebilecek faktörler 

arasında yer alır. Genel kanı, kendilerinin bir iş başlatmak için gerekli yetkinliklere 

sahip olduğuna inanan bireylerin bir girişim başlatması olasılığının daha yüksek 

olduğu yönündedir [13]. Ancak yine görülmektedir ki birçok ülkede hem okullarda 

hem de okul dışında bu tür eğitimler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca girişimcilik eğitiminin 

genel olarak girişimcilik hakkında farkındalığı, kendine güveni ve girişimcilik niyetini 

artırdığı ancak fırsat görebilme ve başarısızlık korkusu gibi konularda pek etkili 

olmadığı söylenebilir.  

Nitelikli eleman ihtiyacının yüksek olduğu BİT alanında pozisyonların doldurulması 

diğer sektörlere göre daha zordur. Gelişmiş ülkelerde gereksinim duyulan BİT eleman 

ihtiyacını karşılama konusunda diğer sektörlere göre daha büyük sıkıntılar yaşandığını 

gösteren araştırmalar bulunmaktadır. İngiltere’de işverenlerle yapılan bir ankette, açık 

olan ve doldurulması zor pozisyonların BİT sektöründe toplamın %48’ini oluşturduğu 

tespit edilirken, bu oran diğer sektörlerin geneli için %14 olarak belirtilmiştir. BİT 
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alanında doldurulması zor olan pozisyonların neden zor doldurulabildiği sorulduğunda 

ise işverenlerin %61’i, aranılan yeteneklere uygun eleman bulunmamasının zorluk 

yarattığını, %22’si ise yeterli başvuru alamadığını söylemiştir [14]. İngiltere’de BİT ile 

ilgili pozisyonlarının ortalama doldurulma süresi 5 haftadır. Yazılım mühendisliği 6,5 

haftalık ortalama iş ilanı süresiyle uygun niteliklerin en zor bulunduğu meslek olarak 

ortaya çıkmaktadır. Farklı BİT meslek kollarıyla ilgili ilanların doldurulabilme süreleri 

Şekil 47’da gösterilmektedir (Şekil 47).  

İtalya’da ise, BİT ile ilgili pozisyonların yaklaşık %24’ü, işverenler tarafından zor 

doldurulan pozisyonlar olarak nitelendirilmiştir. Aranan niteliğin bulunması konusunda 

sıkıntı yaşanan alanlar, bilgi işlem uzmanları (computing professionals) ve bilgisayar 

ile ilgili diğer uzmanlık alanları (computer associate professionals) olmuştur. 2011 

yılında bu alanlarda doldurulan her 3 pozisyondan 1’inin doldurulurken zorluk 

yaşandığı ifade edilmektedir [15]. Norveç’te yapılan bir işveren anketinde ise, BİT 

firmalarının %17’si aranan eğitim niteliklerine sahip olmayan adayları işe almak 

zorunda kaldıklarını belirtmiştir [16]. 

Şekil 47 BİT ile ilgili pozisyonların ortalama doldurulma süreleri 

 
Kaynak: e-skills UK, salary services LTD

4,3

5,3

4,5

4,6

4,6

5,0

5,0

5,4

6,5

Ağ ile ilgili pozisyonlar

Programcılar

Veritabanı pozisyonları

Bilgisayar destek elemanı  

Teknik destek elemanı

BİT geneli

Sistem geliştirme

Sistem tasarım

Yazılım mühendisliği

BİT pozisyonlarının ortalama doldurulma süresi, 2011
Hafta

İNGİLTERE
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2.52.52.52.5 Girişimcilik KültürüGirişimcilik KültürüGirişimcilik KültürüGirişimcilik Kültürü    

Günümüz gençliği girişimciliğe daha yakın durmaktadır. Herkesin üzerinde mutabık 

olduğu bir tanımı olmamakla beraber genel olarak 1980’lerin ortalarında doğmuş ve 

gençliklerini de internetin gelişimine sahne olan 1990 ve 2000’li yıllarda yaşamış 

nüfusa Y-jenerasyonu da denmektedir.  Bu nesil kendini kurumlardan ziyade 

insanlarla (iş ve iş dışı arkadaşlar) bağdaştırmaktadır ve büyük şirketler yerine daha 

küçük başlangıç şirketlerinde çalışmayı tercih etmektedir.  Girişimcilik yönü daha 

fazla görünen bu neslin Facebook sayfalarında en çok kullandığı meslek tanımları 

arasında “iş sahibi” kavramı beşinci sırada yer almaktadır [17].  Böyle bir 

karakteristiğe sahip, neredeyse internet çağına doğmuş bir neslin varlığı, iş kurmanın 

geleneksel yöntemlere göre daha kolay olduğu internet ve mobil uygulamalar alanı 

için bir dinamizm yaratmaktadır.   

Girişimciliği destekleyecek bir kültürün önemli faktörlerinden birisi ana oyuncular 

arasındaki işbirliğinin kuvvetlenmesidir. Dünya ekonomik Forumu’nun yayımladığı 

Küresel Rekabetçilik Endeksi’nin kırılımlarına bakıldığında, yenilikçilik odaklı, ileri 

teknoloji alanında önde gelen ekonomilerin, şirket ve kurumlar arası işbirliği, iş 

alanındaki ağlarının kalitesi ve yerel tedarikçilerinin aralarındaki etkileşim ve 

işbirliğinde de önde geldikleri görülmektedir. Ayrıca, bu ülkelerde, yenilikçiliğin önemli 

faktörleri arasında olan üst düzey bilimsel araştırma kurumları, üniversiteler ve 

şirketler arasında bulunması beklenen çok güçlü işbirliği de mevcuttur (Şekil 48).  
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Şekil 48 Yenilikçilik ve iş gelişmişliğinde işbirliği ve etkileşim 

 

 

Teknoloji kümelenmelerinde de araştırma geliştirme birimlerinin, yatırımcıların ve 

girişimcilerin birbirleriyle etkileşim ve paylaşım içinde olmaları arzulanan süreçlerden 

biridir. Kritik ölçekteki topluluğun bir araya gelmesiyle birlikte ağlar oluşmaya başlar 

ve bunların canlı tutulması için de hem topluluk hem de resmi kurumlar tarafından 

etkinlikler organize edilerek (Şekil 49) girişimcilik başarıları çeşitli platformlarda 

kutlanır (Şekil 50). 

 

Kaynak: Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum – WEF): The Global Competitiveness Report 2012-2013

Küresel rekabetçilik endeksi1 – Yenilikçilik ve iş alanında gelişmişlik faktörleri ve ülke örnekleri

Yenilikçilik ve odaklı 
ekonomiklerde 

rekabetçilik açısından 
önemli faktörler

İş alanında gelişmişlik Yenilikçilik

▪ Ülkedeki iş ağlarının kalitesi ve 
münferit şirketlerin operasyonel ve 
stratejik kalitelerine dayanır

▪ İş ağları ve bunu destekleyen 
sektörlerin yerel tedarikçilerin 
nitelik ve nicelikleri ile aralarındaki 
etkileşim ve işbirliğidir

▪ Kümelenmeler halinde bir arada 
çalışan şirketlerin yarattığı her 
alandaki yenilikler ve operasyonel
iyileştirmeler zamanla tüm sektöre ve 
ülkeye mal olur

Özellikle yeni teknolojilerin 
geliştirilmesine dayanır

Yeni teknolojileri gelişmesi için 
yenilikçilik faaliyetlerinin yapılmasına 
uygun ve hem kamu hem de özel 
kurumların desteklediği bir eko sistem 
gereklidir

▪ Ar-Ge yatırımları

▪ Üst düzey bilimsel araştırma 
kurumları

▪ Üniversiteler ve şirketler arasında çok 
güçlü işbirliği

▪ Fikir haklarının korunması

01.
02.
03.
05.
10.

Japonya
İsviçre
Almanya
İsveç
ABD

13.
16.
22.
40.
47.

Tayvan
İsrail
G.Kore
Hindistan
Türkiye

01.
02.
03.
06.
07.

İsviçre
Finlandiya
İsrail
ABD
Almanya

14.
16.
25.
41.
55.

Tayvan
G. Kore
Malezya
Hindistan
Türkiye

Sıralamada örnek 
ülkeler

1 Dünya Ekonomik Forumu – Global Competitiveness Index 2012-2013
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Şekil 49 Girişimcilik ekosisteminde ağlar ve geliştirmek için etkinlikler – Doğu Londra  
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Şekil 50 Girişimcilik ekosisteminde başarının kutlanması – AB örneği 

 

 

 

  

AB

Europioneers ▪ Yılın teknoloji girişimini seçiyor

Tech all stars ▪ Kuluçka organizasyonların en iyi girişimleri ile Avrupa genelinde 
yapılan ‘internet kampı’ yarışmaları

Üye ülke 
bilgilendirmeleri

▪ Üye ülkelerin internet girişimcilerine yönelik eğitim ve öğrenim 
ihtiyaçları yönünden bilgilendirilmesi için AB Dönem Başkanlığı 
seviyesinde yüksek katılımlı konferans düzenlenmesi

AB sosyal 
ağlarının devreye 
alınması

▪ İnternet girişimcileri, sosyal ağlar, Avrupa Topluluğu birimleri ve 
veri koruma kurumlarında katılımıyla büyük veri ve mobil uygulama 
konusunda aralarındaki diyaloğun artırılmasına yönelik toplantılar

Campus Party
Europe

▪ İnternet girişimcisi olmayı hayal eden gençler için dünyadaki en 
büyük teknoloji festivali

Startup Europe 
Partnership

▪ Avrupa’da girişimciler için bir kimlik ve sosyal ağ oluşturmayı 
hedefleyen bir oluşumdur. Tüm Avrupa’daki kümelenmelere/ 
toplantılara bilgi ve servisler sağlamaktadır
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2.62.62.62.6 MevzuatMevzuatMevzuatMevzuat    

Mevzuat hükümetlerin girişimcilik etkinliklerini doğrudan etkileyebilecekleri bir 

yaptırım alanıdır. Girişimciliğin öneminin farkına varmış olan devletler, ülkelerinde bu 

alandaki etkinliklerin hız kazanması yönünde girişimcilik için temel sayılabilecek 

birçok alanda olumlu adımlar atmaktadır [18]. Örneğin birçok ülke yeni bir iş 

başlatmak için gereken işlemleri basitleştirmeye ve sayısını azaltmaya çalışmaktadır 

(Şekil 51). Hem yeni bir iş kurmak için gerekli gün sayısı (Şekil 52) hem de yeni bir iş 

kurmanın maliyeti azalmaktadır (Şekil 53).  

Şekil 51 Yeni bir iş başlatmak için gereken prosedür sayısı – ülke karşılaştırmaları 

 

 

 

Yeni bir işe başlamak için gereken prosedür sayısı
Prosedür sayısı

8

6

3

9

6

5

9

88

12

5

11

6

4

3

9

6

5

3

6

3

5

6

12

İsrail TürkiyeMacaristanİsveçAlmanyaİngiltereMalezyaMeksikaTayvanKoreABDHindistan

2012

2004

Kaynak: World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises
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Şekil 52 Yeni bir iş başlatmak için gereken gün sayısı – ülke karşılaştırmaları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni bir iş başlatmak için gereken gün sayısı
Gün

26

52

16

45

18

34
30

58

48

22

5

89

11

5

161513

21

6
910

76

27

İsveçAlmanyaİngiltereKoreABDHindistan İsrailMalezyaMeksikaTayvan Macaristan Türkiye

2004

2012

Kaynak: World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises
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Şekil 53 Yeni bir iş başlatmanın maliyeti – ülke karşılaştırmaları 

 

 

Birçok ülke ve/veya devletler topluluğu bu temel unsurların ötesinde spesifik olarak 

BİT alanına dair düzenlemelerle de internet girişimciliğini ayrıca desteklemektedir. 

Buna, Avrupa Birliği’nin Sayısal Gündem programından bazı örnekler verilebilir. 

Örneğin bu Gündem’in 53’üncü maddesi başlığı “BİT alanındaki Ar-Ge etkinliklerinin 

ve teknoloji kümelenmelerinin desteklenmesi”dir [3]. Burada üye hükümetlerden ortak 

BİT araştırma yapılarının ve teknoloji kümelenmelerinin mali olarak yeterli düzeyde 

desteklenmeleri ve bulut bilişimin, özellikle bilim ve hükümet yönetimi alanlarında 

etkin hale getirilmesi için altyapı ve strateji çalışmaları yapılması açıkça istenmektedir.  

 

 

Yeni bir iş başlatmanın maliyeti
Kişi başı milli gelire oran, yüzde

Meksika

%10,1

%5,9

İngiltere

%0,7%0,9

İsrail Almanya

%4,9

Türkiye

%11,0

%26,4

Macaristan

%8,9

%22,9

İsveç

%0,5%0,7

%16,7

%25,1

%4,0

%15,1

Malezya

%5,5

Tayvan

%2,4

%6,3

Kore

%14,6

%17,7

ABD

%1,4
%0,6

Hindistan

%50,0%50,0

2012

2004

Kaynak: World Bank. 2013. Doing Business 2013: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises
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2.72.72.72.7 AltyapıAltyapıAltyapıAltyapı    

Ülkeler, ileri teknolojilerin gelişimine destek sağlayacak internet erişim altyapılarını 

geliştirmek için de çalışmaktadır. Birçok ülke yüksek hızlı internet bağlantılarını 

yaygınlaştırmak için çeşitli altyapı hedefleri belirlemekte ve bu yönde ilerlemektedir 

(Şekil 54).  

Şekil 54 Çeşitli ülkelerin geniş-bant kapsama hedefleri 
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McKinsey’in KOBİ’ler arasında 2011’de yaptığı ankette de internet erişim hızının 

ülkelerde internet kullanımında caydırıcı olan en önemli faktör olduğu görülmektedir 

(Şekil 55). Bu ankete göre erişim maliyeti önemli bir faktör sayılsa da erişim hızının 

gerisindedir.  

Şekil 55 KOBİ’ler açısından internet kullanımının artması önündeki kısıtlayıcı sebepler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: 2011 McKinsey tarafından 2011’de Arjantin, Macaristan, Malezya, Meksika, Fas, Tayvan, Türkiye ve Vietnam’da KOBİ’elerle yapılan 2,484 anketin sonucu

KOBİ’lere göre..

Percent of SMEs, n = 2.484

… ülkelerindeki en önemli 
kısıtlayıcı faktör

… ülkelerindeki kısıtlayıcı 
faktörlerden biri

Erişim hızı

Maliyet

Diğer

3

3

5

7

10

16

18

20

İnternet altyapısı olmayışı

Akıllı telefonların pahalılığı

Mobil veri planlarının pahalılığı

Toplumda güvensizlik

İnternet kullanımı için yetersiz eğitim

Erişim maliyeti

Ekipman maliyeti

Internet erişim hızı

19

18

24

27

20

36

32

31

NOT: Ankete katılanlar ‘sizin görüşünüze göre, ülkenizde insanları internet kullanmaktan caydıran sebepler nelerdir?’ sorusuna cevap verdiler. Katılımcılar 
sebeplerden ilk üçünü sıraladılar
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Teknoloji kümelenmeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri açısından bakıldığında üç 

altyapı kategorisi mevcuttur: (1) İş altyapısı; (2) Ar-Ge altyapısı ve (3) temel altyapı. 

Bu unsurlardaki darboğazların giderilmesi bölgelerdeki faaliyetlerin etkinleşmesi ve 

faaliyetlere katılacak paydaşların, özellikle yabancı yatırımların, cezbedilebilmeleri 

açısından çok önemlidir (Şekil 56).  

Şekil 56 Bir teknoloji kümelenmesinde altyapı gereksinimleri 
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2.82.82.82.8 Teknoloji kümelenmelerine Ülke Teknoloji kümelenmelerine Ülke Teknoloji kümelenmelerine Ülke Teknoloji kümelenmelerine Ülke ÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleri    

Geçmişte yüksek büyüme gösteren yenilikçi şirketlerin çoğu Silikon Vadisi ya da 

Boston gibi birkaç merkezden çıkmıştır. Günümüzde ise devlet destekleriyle beraber 

dünyanın değişik bölgelerinde de teknoloji ekosistemlerinin hızla ortaya çıktığı 

görülmektedir. Ancak bilinmelidir ki başarılı teknoloji kümelenmeleri yaratmak için 

sadece teknopark tipi yapılar kurmak yeterli değildir.  Kritik ölçek büyüklüğü, teknoloji 

önderi çıpa şirketlerle başlatılabilecek odaklanma ve talep, üniversite-sanayi-

araştırma kurumları arasındaki işbirliği, yatırımcıların ve nitelikli insan kaynağı 

mevcudiyeti ve girişimciliği destekleyen bir kültür de şarttır. Bütün bunlar da birkaç 

binanın ötesinde, daha kuvvetli altyapılarla desteklenen daha büyük coğrafyalarda 

yaratılan konsantrasyonla sağlanmaktadır. Bu tanıma uyan ve çıkardığı patent sayısı 

veya patent sayısını yıldan yıla büyütebilme oranlarının yüksekliği, coğrafi konumları 

ve ekonomik gelişmişlikleri de göz önüne alınarak (Şekil 8) iyi örnek oluşturduğu 

düşünülen beş coğrafya incelenmek üzere seçilmiştir.   

2.8.12.8.12.8.12.8.1 ABDABDABDABD    

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ileri teknoloji kümelenmelerinin en başarılı olduğu 

coğrafyaların başında gelir.  

ABD’nin önemli iki kümelenmesinden Silikon Vadisi ve Boston (Route 128) devletten 

gelen desteklerle gelişmeye başlamıştır.  İkinci Dünya Savaşı ve onu takip eden 

Soğuk Savaş döneminde federal hükümet savunma ve harp ile ilgili teknolojilerin 

geliştirilmesi için üniversite laboratuvarlarına kaynak ayırmıştır.  Bununla ortaya çıkan 

savunma ve havacılık kontratlarının büyük bölümü de Kuzey Kaliforniya’daki Stanford 

Üniversitesi ile Doğu Boston’daki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) 

araştırmacıları tarafından yerine getirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı yıllarında MIT 

ABD’de en çok askeri araştırma yapılan merkez olmuştur.  Bunu sağlayan kişilerin 

başında ise Başkan Roosevelt döneminde kurulan Bilimsel Araştırma ve geliştirme 

Dairesi (Office of Scientific Research and Development – OSRD) başkanı Vannevar 

Bush’un rolü olmuştur.  Bush, askeri araştırmalar için, devletin kendi laboratuvarları 

yerine üniversite laboratuvarlarını desteklemek yoluyla bilim ve devlet ilişkilerinde 

yeni bir dönem başlatmıştır.  Bu değişimle birlikte Boston civarındaki MIT, Harvard, 

Tufts gibi önde gelen üniversiteler özellikle radar ve seyrüsefer gibi askeri alanda 

kritik ve üst düzey elektronik araştırma gerektiren alanlarda önemli askeri kontratlar 

üzerinde çalışmaya başlamışlardır [19]. Benzer projeler Batı’da da Stanford 

Üniversitesi’nde yoğunlaşmıştır. Örnek olarak, Soğuk Savaşın başladığı yıllarda, 

1959’da Başkan Eisenhower’ın kongreye önerisiyle, Stanford Üniversitesi’nde 100 
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milyon dolar yatırımla 2 mil uzunluğunda bir elektron hızlandırıcısı kurulmasına karar 

verilmiştir [20] (Şekil 57). 

Şekil 57 ABD’nin önde gelen kümelenmelerinin gelişimi 
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Bu devlet desteğinin başlattığı talep daha sonraki yıllar içinde öne çıkan başka ileri 

teknoloji sektörlerinin takip edilebilmesiyle artarak devam etmiş ve Silikon Vadisi 

kümelenmesinin gelişmesinde önemli olmuştur (Şekil 58).  

 

Şekil 58 Silikon Vadisi ekosisteminin gelişiminde talep etkisi 
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Silikon Vadisi devlet desteğiyle beraber kuvvetli üniversite ve araştırma kurumlarının 

birçok teknoloji önderi çıpa şirketle işbirliği içinde çalıştığı ve bolca girişim 

sermayesine sahip ender kümelenmelerden biridir (Şekil 59). 

Şekil 59 Silikon Vadisi kümelenmesinde işbirliği yapıları 

 

 

Bu paydaşlar arasındaki etkileşim Silikon Vadisi’nin gelişiminde önemli rol oynamıştır. 

Silikon Vadisi’nin tarihi gelişme sürecine baktığımızda bazı önemli kilometre taşları 

göze çarpmaktadır.   

• 1925 yılında Stanford Üniversitesi’nde Elektronik Mühendisliği Bölümü’nün 

kurulmasını Silikon Vadisi’nin oluşumunun ilk adımı olarak sayabiliriz.  

• 1939’da BT sektörünün önde gelen firmalarından Hewlett-Packard’ı kuran 

William Hewlett ve David Packard Stanford’daki bu okulda tanışmışlardır.  

Hewlett-Packard’ın kuruluşu da Silikon Vadisi’ndeki elektronik ve bilişim 

alanındaki llk önemli ticari girişimlerden sayılır. 
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• 1951’de Stanford Üniversitesi mali sıkıntılara girmiş Profesör Fred Terman bu 

sorunları aşmak için üniversite arazisinin bir kısmını ileri teknoloji şirketlerine 

uzun vadeli kiralamıştır.  Bu karar da Silikon Vadisi’nin kuruluşunun çok önemli 

aşamalarından birini teşkil etmiştir. 

• 1952’de IBM Stanford Üniversite’si yakınlarındaki San Jose’de Amerika’nın 

Batı kıyısındaki ilk laboratuvarını (daha sonra Almaden Research Center adını 

alacaktır) açmış ve ilk sabit yazıcı da 1956’da bu laboratuvarda icat edilmiştir. 

• 1953’te artık Stanford Üniversitesi’nin kiraladığı arazide Hewlett-Packard, 

General Electric ve Lockheed gibi firmalar ve Varian Associates (radar 

teknolojisindeki ana parçalardan birini icat eden Varian kardeşlerin firması) yer 

almaktadır. 

• 1955’te Stanford Üniversitesi Uygulamalı Elektronik Laboratuvarı (Applied 

Electronics Laboratory) ile Elektronik Araştırma Laboratuvarı’nı (Electronics 

Research Laboratory) Sistem Mühendisliği Laboratuvarı adı altında birleştirmiş 

ve elektronik savaş teknolojilerine odaklanmaya da başlamıştır. 

• 1956’da yine Stanford Üniversitesi yakınlarındaki Mountain View’de bir yarı-

iletken laboratuvarının (Shockley Semiconductor Laboratory) başında olan ve 

silikon bazlı transistörlerin geliştirilmesi üzerinde çalışmalar yapan William 

Shockley Nobel Fizik Ödülü’nü kazanmış ve bu da bölgenin, ABD’nin en parlak 

öğrencileri için bir çekim noktası haline gelmesine katkıda bulunmuştur. 

• 1957’de Shockley ile çalışmakta olan sekiz araştırmacı Sherman Fairchild ile 

görüşüp Fairchild Camera ve Enstrüman Şirketi’nden sağladıkları başlangıç 

sermayesiyle Fairchild Semiconductor şirketini kurmuşlardır. Shockley ile 

başlayıp Fairchild ile devam eden bu bölünme Fairchild şirketi çalışanlarının da 

Intel ve AMD gibi günümüzün önemli şirketlerini kurmalarıyla devam etmiştir 

(Şekil 60). 

• 1959’da Texas Instruments’tan Jack Kilby ilk genel kullanımlı entegre devre 

patenti başvurusunu, Fairchild Semiconductor’dan Robert Noyce ve Jean 

Hoerni de ilk ticari başarı sağlayan entegre devre patenti başvurusunu 

yapmıştır.  Endüstri standardı haline gelen bu entegre devre çok ün kazanmış 

ve silikondan yapılmış olduğu için de bölgeye adını vermiştir.  

• 1961’de Fairchild Semiconductor şirketinin kurulmasında yatırımcı olan Arthur 

Rock batıya taşınıp Tommy Davis ile Davis & Rock Girişim Sermayesi şirketini 

kurmuş, Teledyne ve Scientific data Systems gibi firmalara yatırımcı olarak 

“girişim sermayesi” tarifinin popülerleşmesine katkıda bulunmuştur. 
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• 1968’de Fairchild Semiconductor kurucularından ikisi, Robert Noyce ve 

Gordon Moore, Intel’i kurmuşlar ve Intel de dünyadaki ilk ticari mikroişlemci 

yongasını geliştirmişlerdir. 

• 1970’lerde Profesör Vinton Cerf bir çalışma arkadaşıyla, bilgisayarlar arasında 

internet iletişiminin standardı olacak TCP/IP protokollerini geliştirmeyi 

başarmıştır. 

• 1971’de Silikon Vadisi terminolojisinin kullanıldığı “Silicon Valley, USA” başlıklı 

bir makaleler serisi Electronic News dergisinde Don Hoefler tarafından 

yayınlanmış ve Silikon Vadisi ismi ilk kez yazılı basında yer almıştır. 

• 1976’da ilk kişisel bilgisayar Apple-I piyasaya çıkmıştır. 

• Aralık 1980’de Apple halka açılmış e rekor  sayılabilecek $1.3 milyar dolarlık bir 

taleple 1956’da Ford’un halka açılmasından o güne dek yapılmış en büyük 

halka açılma olmuştur. 

• 1980’lerde Bell Laboratuvarları’nda modem tasarımcısı olarak çalışmış olan ve 

Stanford Üniversitesi’nden de Elektrik Mühendisliği doktora derecesi olan John 

Cioffi ve öğrencileri normal telefon hatları üzerinden veri taşınabileceğini 

keşfetmişler ve DSL (Digital Subscriber Line) teknolojisini geliştirmişlerdir.  

• 1982’de Stanford Üniversitesi yüksek lisans öğrencileri Vinod Khosia, Andy 

Bechtolsheim ve Scott McNealy Sun Microsystemsa’i kurmuşlardır. 

• 1984’te Stanford Üniversitesi bilgi işlem bölümünden Dandy Lerner ve 

Leonard Bosack Cisco’yu kurmuşlardır.  

• 1991’de Stanford’da SLAC Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı (National 

Accelerator Laboratory) fizikçisi Paul Kunz, Cenevre CERN’de World Wide 

Web’in yaratıcısı Tim Barners-Lee’yi ziyaretinden dönüşünde ABD’deki ilk ağ 

sunucusunu kurmuştur. 

• 1990’larda Stanford’da elektrik mühendisliği öğrencileriyken tanışan Jerry 

Yang ve David Filo 1994’te daha sonra Yahoo! adını alacak arama sitesini 

kurmuşlardır. 

• 1995’te kuruluşu üzerinden 1,5 yıl bile geçmemiş bir Mountain View şirketi 

olan Netscape Communications Corporation halka açılmıştır.  

• 1990’larda Stanford’da tanışan Larry Page ve Sergey Brin 1998’de Google’ı 

kurmuşlardır. (Sun Microsystems kurucusu Andy Bechtolsheim Google’in ilk 

melek yatırımcısı olmuştur.)  
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• Günümüzde de Silicon Vadisi’ndeki teknoloji ve şirket gelişimleri bütün hızıyla 

devam etmektedir. 

 

Şekil 60 Silikon Vadisi yarı-iletken şirketlerinin kuruluş gelişimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Kenney. M, Von Burg.U , “Technology, entrepreneurship and path dependence: industrial clustering in Silicon Valley and Route 128”
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ABD’de sadece Silikon Vadisi’nde değil teknoloji üreten başka kümelenmelerde de 

devlet-üniversite-sanayi işbirliğinin özellikle araştırma geliştirme alanında çok etkili 

çalıştığı görülmektedir (Şekil 61).  Girişim sermayesi ile de desteklendiğinde bu yapı 

çok başarılı girişimlerin ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır (Şekil 62).  

 

Şekil 61 Teknoloji kümelenmelerinin yenilikçilik yaratmadaki başarısı 
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Şekil 62 Teknoloji gelişiminde devlet-sanayi-akademi-girişimci işbirliği 
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Silikon Vadisi oluşumunda bir kümelenmede bulunması gereken tüm ana faktörlerin 

çok güçlü olduğu görülmektedir (Şekil 63). 

Şekil 63 Teknoloji kümelenmesi ekosistemi örneği – Silikon Vadisi, ABD 

 

 

Silikon Vadisi şirketleri çok yenilikçidir. Önde gelen 12 şirket geçen 15 yıl içinde 

kurulmuş olup 600 milyar doların üzerinde ciro yapmaktadır. Bölge ABD girişim 

sermayesi yatırımlarının %40’ını ve yapılan işlem adedinin de %30’unu 

cezbetmektedir. Özel sektörde çalışan her üç kişiden neredeyse birinin ileri teknoloji 

sektöründe istihdam edilmesiyle de ileri teknoloji çalışanlarının en büyük 

konsantrasyona ulaştığı bir bölgedir [21]. Önümüzdeki yıllarda bu bölgede büyüme 

göstereceğinin tahmin edildiği sektörlerin başında internet, biyoteknoloji ve tıp 

gelmektedir. 

ABD’de vurgu yapılması gereken bir konu da devletin ülke çapında girişimcilik 

kültürünün gelişimi için verdiği desteklerdir.  Bunları genel olarak mentorlarla 

girişimcilerin biraraya getirilmesi için programlar ve hükümetin girişimcilerle etkileşimi 
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artırmak amacıyla yaptığı saha faaliyetleri olarak ele alabiliriz.  Mentorlarla 

girişimcilerin biraraya getirilmesi alanında, Küçük İşletmeler Derneği (Small Business 

Association – SBA) ve Enerji Bakanlığı tarafından başlatılan ve özel kuluçka ve 

hızlandırıcılar için de destek içeren Yeşil Teknoloji Girişimleri İçin Mentorluk 

Programı’nı (Mentorship Program for Clean Tech Startups) ve gazilerin kendi 

girişimlerini başlatıp sürdürebilmelerine destek vermek amacıyla Gazi İşleri Bakanlığı 

(Department of Veteran Affairs) tarafından kurulan entegre hızlandırıcılar örnek 

verilebilir.  Saha faaliyetlerine örnek olarak girişimciliğe bariyer teşkil eden unsurların 

geniş katılımla tartışılarak kaldırılması amacıyla, özellikle teknoloji kümelenmelerinin 

olduğu RTP, Austin, Boston, SV gibi merkezlere devlet temsilcileri tarafından yapılan 

ziyaretler sırasındaki görüş alışverişleri ve kurulan çevrimiçi öneri araçları ile ülke 

sathından girişimci görüşleri toplanmasını verebiliriz.  Ayrıca DC-to-VC 

(Vaşington’dan Girişim Sermayesine) diye adlandırılan programlarla da federal 

hükümet yetkililerinin girişim sermayesi fonları ve girişimciler ile gelişmekte olan 

eğilimlerin ve sektörün gelişimi için fikirlerin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmiştir 

[22]. 

Bunun yanı sıra Beyaz Saray 2011’de yüksek büyüme gösteren girişimcilerin 

başarılarını kutlamak, onları motive etmek ve onurlandırmak amacıyla “Startup 

America” programını başlatmıştır.  Başkan Obama’nın ulusal yenilikçilik stratejisinin 

ana unsuru olan bu program ABD’nin en yenilikçi girişimcilerini, şirketlerini, 

üniversitelerini, vakıflarını ve liderlerini bir araya getiren ve kamu/özel koordinasyonlu 

bir programdır.  Amaçları arasında girişimcilik eğitiminin ve mentorluğun 

yaygınlaştırılması, yüksek büyüme potansiyeli olan girişimlerin önündeki bariyerleri 

kaldıracak çalışmalar yapmak ve büyük şirketlerle başlangıç aşaması şirketleri 

arasındaki işbirliğini artırmak da bulunmaktadır. 

ABD’de girişimciliği destekleyen birçok eğitim programı da bulunmaktadır.  Bunların 

önde gelenlerinin çoğu ulusal eğitim sisteminin dışındaki kuruluşlar tarafından 

geliştirilmiş olmakla beraber uygulamalarında birçok alanda örgün eğitim kurumları ile 

birlikte hareket etmekte ve tesislerinden yaralanmaktadırlar.  Bazı örnekler aşağıda 

sıralanmıştır: 

• Girişimcilik Girişimcilik Girişimcilik Girişimcilik EEEEğitim Ağı (Network for Teaching Entrepreneurship ğitim Ağı (Network for Teaching Entrepreneurship ğitim Ağı (Network for Teaching Entrepreneurship ğitim Ağı (Network for Teaching Entrepreneurship ----    NFTE): NFTE): NFTE): NFTE): Kar 

amacı gütmeyen bir kuruluş olan Girişimcilik Eğitim Ağı’nın (GEA) misyonu 

özellikle düşük gelirli kesimlerden gençleri motive edecek programlar 

oluşturarak okula devam etmelerine, iş fırsatlarını görüp değerlendirerek 

başarılı bir gelecek kurmalarını sağlamaktır. 
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1987 yılında New York şehrinin Güney Bronx mahallesinde matematik 

öğretmenliğine başlayan eski bir girişimci Steve Mariotti tarafından 

kurulmuştur.  Girişimcilik eğitim Ağı (GEA) ilk başlarda, gençlerin okulu 

bırakmasını önlemeyi ve başarılı olamama ihtimali olan öğrencilere akademik 

destek sağlamayı amaçlayan bir programdı.  Steve, kendi girişimcilik geçmişini 

destek ihtiyacı olan gençlere eğitim sağlamak amacıyla birleştirdiğinde, düşük 

gelir seviyesinden gelen öğrencilerin girişimcilikle tanıştırıldıklarında akademik 

yanlarının da ilerlediğini ve okulda öğrenilenlerin günlük hayatla da ilgili 

olduğunun farkına vardıklarını keşfetmiş ve programı bu yönde geliştirmeye 

devam etmiştir.  Kuruluşundan bugüne kadar GEA ABD ve dünyada 500000’in 

üzerinde düşük gelir seviyesinden gence girişimcilik eğitimi sağlamıştır.   

GEA programları ABD’de New York dışında başka eyaletlerde ve dokuz ülkede 

de lisanslanarak uyarlanmıştır.  Bu ülkeler ve eğitim kuruluşları İsrail (Ashalim), 

Çin (Bright China Foundation), Yeni Zelanda (Entrepreneurship New Zealand 

Trust), Şili (Fundacion Chile), Hindistan (I Create, Inc.),  Belçika (NFTE), 

Almanya (NFTE), İrlanda (NFTE) ve Kolombiya (Pontificia Universidad 

Javeriana, Cali)’dır. 

GEA’nın sınıf programlarına katılan öğrenciler bir sömestre ya da eğitim yılı 

boyunca Girişimcilik ya da 21’inci yüzyıl Kariyerlerini Keşfetme konulu 

derslerden birini GEA sertifikalı öğretmenlerden almaktadırlar.  Bu derslerde 

rekabetçilik, mülkiyet hakları, iş fırsatlarını tanıma, pazarlama, finans gibi 

konular işlenmektedir.  Derslerin yanısıra saha çalışmaları, keşfi artırıcı oyun 

ve aktiviteler de yapılmaktadır.  Bir örnek Alma-Satma Aktivitesi’dir.  Bu 

aktivitede GEA, öğrencilerine küçük bir fon sağlamakta ve toptan pazarlardan 

aldıkları ürünleri kar edecek şekilde satmayı denetmektedir. Bu sayede de arz, 

talep, pazarlama ve satış gibi girişimciliğin temel öğelerini öğrenmelerine 

imkan sağlamaktadır. 

• Junior Achievement  (Genç Başarı):Junior Achievement  (Genç Başarı):Junior Achievement  (Genç Başarı):Junior Achievement  (Genç Başarı): GB organizasyonu 1916’da ABD’de Doğu 

Eyaletleri Ziraat ve Sanayi Fuarı sırasında genç erkek ve kız çocuklarının 

gelişimleri için aktiviteler düşünmek üzere toplanmış iş adamları tarafından 

kurulan Boys’ and Girls’ Bureau ile başlamış ve 1920’de Junior Achievement 

Bureau adını almıştır.  Misyonu gençleri motive ederek global ekonomide 

başarılı olabilmelerine yardımcı olmaktır.   GB programı 1960’lardan sonra ABD 

dışında da yaygınlaşmaya başlamıştır.  Kuruluşundan sonraki 50 yıl kadarlık bir 

sürede GB gençlerin kendi çevrelerinde öğrenci şirketleri kurarak, hisse senedi 

arz edip ürün ya da hizmet satışıyla gelir elde ederek girişimcilikle tanıştıkları 

bir organizasyon olarak devam etmiştir.  Kurulan öğrenci şirketleri bulundukları 
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çevrenin iş dünyasından yetişkinler tarafından gözetilmekteydi.  1975’te GB 

programı bir okul programı olan İş Projesi (Project Business) programını 

sunmuştur. Bu programda yerel iş çevresinden gönüllüler ortaokul 

öğrencilerine iş hayatı ve kişisel finansman üzerine dersler vermişlerdir.  

GB anasınıfından beşinci sınıfa kadar olan ilköğretim öğrencilerine eğitimin 

günlük hayatla nasıl ilgili olduğunu idrak edecekleri ve temel iş ve ekonomi 

prensiplerini öğrenecekleri programlar sağlamaktadır.  Ortaokul öğrencilerine 

finansal bilgilerini artırıcı ve genel olarak iş hayatına hazırlayıcı bilgiler 

verilmekte, lise çağındaki öğrencilerin de tüm öğrendikleriyle girişimcilik 

denemeleri yapmalarına ve GB gönüllülerinden okul sonrası iş hayatıyla ilgili 

bilgi almalarına olanak tanınmaktadır.  Bağımsız denetçiler GB programlarına 

katılan öğrencilerin katılmayan öğrencilere göre düşünme ve problem çözme 

yetkinliklerinin daha ileri düzeyde olduğunu belirtmektedirler.  Öğretmenler ve 

gönüllüler de bu programa katılan öğrencilerin gerçek hayatın nasıl işlediğine 

dair daha iyi bir görüş edindiklerini ve takım çalışmasına daha yatkın hale 

geldiklerinin belirtmektedirler.  

Günümüzde GB programı 400000’in üzerinde gönüllü ve 300000’in üzerinde 

eğitmen ile 120’den fazla ülkede 10 milyondan fazla gence ulaşmakta ve 

onlara finans bilgileri kazandırmakta, girişimcilik ve iş hayatını tanıtmaktadır.  

(www.ja.org ve www.jaworldwide.org ve turkey.ja-ye.eu) Türkiye’de de Genç 

Başarı Eğitim Vakfı olarak mevcuttur [23]. 

• Startup WeekendStartup WeekendStartup WeekendStartup Weekend    (B(B(B(Başlaaşlaaşlaaşlannnngıç Haftasonu):gıç Haftasonu):gıç Haftasonu):gıç Haftasonu):  ABD’de girişimciliğe destek 

sağlayan bir başka organizasyon da Seattle bazlı Startup Weekend’dir.  

Misyonu dünyanın her tarafından girişimcilere deneysel eğitim imkanı 

sağlamaktır. Kuruluş kar amacı gütmemektedir ve girişimcileri ağ geliştirerek, 

yenilikçilik fikirlerini destekleyerek ve eğitim olanakları sağlayarak 

desteklemektedir. Colorado’da kurulduğu 2007 yılından bu yana 1000’den 

fazla faaliyet düzenlemiş, 100000’in üzerinde girişimciyi eğitmiş ve dünya 

çapında 8000’in üzerinde yeni girişimin başlatılmasına vesile olmuştur.   BH 

programlarında girişimciler 54 saatlik bir gündemle mentorlar eşliğinde 

çalışabilmekte ve bir girişimi hayata geçirme yolunda ilk adımları atmaktadırlar. 

BH programlarını Türkiye’de de yapmaktadır [24].  

• Ewing Marion Kauffman Vakfı (Ewing Marion Kauffman Foundation): Ewing Marion Kauffman Vakfı (Ewing Marion Kauffman Foundation): Ewing Marion Kauffman Vakfı (Ewing Marion Kauffman Foundation): Ewing Marion Kauffman Vakfı (Ewing Marion Kauffman Foundation): ABD’de 

1960’larda girişimci ve yardımsever Ewing Marion Kauffman tarafından 

kurulan Ewing Marion Kauffman Vakfı 2 milyar doların üzerinde bir varlık 

yapısıyla ABD’nin en büyük vakıflarından birisidir.  Vakfın vizyonu kendi 
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çevrelerinin gelişimine katkıda bulunan, tutkulu ve ekonomik olarak bağımsız 

vatandaşlardan oluşan bir toplumun gelişimini sağlamaktır.  Vakıf bu amaç 

doğrultusunda desteklerini eğitim ve girişimcilik alanlarına yönlendirmektedir.  

Vakfın K-12 eğitim programları şehirlerdeki okullarla işbirliği içinde özellikle 

BTMM (Bilim Teknik Mühendislik ve Matematik – Science Technology 

Engineering and Mathematics – STEM) alanında eğitim desteği sağlamaktadır 

[25].  Topluluk matematik ve fen konularını idrak eden öğrencilerin sıklıkla 

dünyanın en başarılı girişimcileri oluklarına inanmaktadır.  Vakfın küçük 

yaşlardaki çocukları da keşfetmeye, yenilikçilik ve yaratıcılığa özendirme 

amaçlı All Terrain Brain (4 Çeker Beyin) adlı bir programı bulunmaktadır [26].  

Girişimcilik alanında da yeni kurulan girişimlerin büyütülmesine destek 

amacıyla eğitim ve öğretim sağlayan Kauffman Labs for Entreprise Creation 

(Şirket Oluşturmak İçin Kauffman Laboratuvarı) programı ve kadınlar ve 

azınlıkların girişimcilik alanında faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlı 

programları da mevcuttur.  Kauffman Vakfı ayrıca kendi misyonuna yakın 

hedefler izleyen organizasyonlara da destek olmaktadır.  Az önce değindiğimiz 

Başlangıç Haftasonu organizasyonu da bunlardan biridir ve 2010 yılında 

Kauffman Vakfından destek aldıktan sonra faaliyetlerini çok daha geliştirmiş ve 

yaygınlaştırabilmiştir [27]. 

Genel anlamda girişimciliğe odaklı yukarıdaki programların yanında BİT alanına 

odaklı bazı programları da şöyle sıralayabiliriz: 

• Bilgisayar Kulüp Evi (Computer Clubhouse): Bilgisayar Kulüp Evi (Computer Clubhouse): Bilgisayar Kulüp Evi (Computer Clubhouse): Bilgisayar Kulüp Evi (Computer Clubhouse):  Yılda 25.000 gencin kaynaklara, 

becerilere ve deneyimlere erişimini sağlayarak, dünya çapında toplum tabanlı 

Kulüp Evlerini desteklemektedir.  1993 yılında kurulmuş olan programda 2005 

yılı sonu itibariyle 21 ülkede 100 bilgisayar kulüp evi bulunmaktadır. Kulüp 

evine üyelik tamamen ücretsizdir ve 10-18 yaş arasındaki gençlere yöneliktir. 

Merkezi Boston Bilim Müzesinde olan programın 5 sponsoru bulunmaktadır:  

Intel, Best Buy, MIT Media Lab, Adobe ve Autodesk. Aynı zamanda bölgesel 

destek sponsorları da bulunmaktadır.   

• CCLC Girişimi (CCLC Initiative):CCLC Girişimi (CCLC Initiative):CCLC Girişimi (CCLC Initiative):CCLC Girişimi (CCLC Initiative):  Okul dışı saatlerde toplum öğrenim 

merkezlerinin oluşturulmasını destekleyen ABD Eğitim Bakanlığı tarafından 

Formula hibe girişimi.  Program, öğrencilerin temel akademik konularda ulusal 

ve yerel öğrenci standartlarını karşılamasına yardımcı oluyor.  Program aynı 

zamanda yarım gün ile bir gün arası devam eden ve özel konulara odaklanan 

Bölgesel Teknik Yardım Toplantıları serisine de ev sahipliği yapıyor.  

• MOUSE Takımı (MOUSE Squad): MOUSE Takımı (MOUSE Squad): MOUSE Takımı (MOUSE Squad): MOUSE Takımı (MOUSE Squad):  Öğrencileri okullarında dijital medya ve 

teknoloji uzmanları olma konusunda eğitmektedir.  Bu öğrenciler, teknoloji 
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konusunda iyi olmayan akranlarına danışman olarak hareket edecektir.  İlgi 

duyan öğrenciler aynı zamanda, profesyonel koçlar ve stajyerlik aracılığıyla 

gençlerin kariyer yollarını araştırdıkları genç odaklı tarım ve teknoloji programı 

olan Mouse Corps’a katılabilir. Program 1997 yılında kurulmuştur ve 2000 

yılından bu yana 23,000’den fazla öğrenci eğitmiştir.   

• Amerika Kızlar ve Erkekler Kulüpleri Amerika Kızlar ve Erkekler Kulüpleri Amerika Kızlar ve Erkekler Kulüpleri Amerika Kızlar ve Erkekler Kulüpleri ––––    Club Tech (Boys and Girls Clubs of Club Tech (Boys and Girls Clubs of Club Tech (Boys and Girls Clubs of Club Tech (Boys and Girls Clubs of 

America):America):America):America):  2000 yılında kurulmuş olan kulüp yenilikçi bir dijital okur yazarlık 

programı sunmaktadır.  Club Tech program çiftleri aracılığıyla çocuklar temel iş 

yazılımını nasıl kullanacaklarını, online olarak nasıl güvende olacaklarını, 

gelişmiş donanım ve ağ becerilerini nasıl öğreneceklerini öğrenmektedir.  

Microsoft ve Comcast’tan alınan destekle, Club Tech programları her yıl 

yaklaşık 1 milyon çocuk ve gence ulaştırılmaktadır.   

• SEDL Okul Sonrası Kalite Ulusal Merkezi (SEDL National Center for Quality SEDL Okul Sonrası Kalite Ulusal Merkezi (SEDL National Center for Quality SEDL Okul Sonrası Kalite Ulusal Merkezi (SEDL National Center for Quality SEDL Okul Sonrası Kalite Ulusal Merkezi (SEDL National Center for Quality 

Afterschool):Afterschool):Afterschool):Afterschool):  Devlet eğitim kurumları ve yerel uygulayıcılara, yüksek kaliteli, 

dengeli programlar ve gençlik gelişim faaliyetleri geliştirme konusunda 

yardımcı olur.  Okul sonrası eğitim araç kiti gibi bütünleşik teknoloji için 

stratejiler sağlayan kaynaklar geliştirir.   

• Uluslararası Eğitimde Teknoloji Birliği (International Society for Technology in Uluslararası Eğitimde Teknoloji Birliği (International Society for Technology in Uluslararası Eğitimde Teknoloji Birliği (International Society for Technology in Uluslararası Eğitimde Teknoloji Birliği (International Society for Technology in 

EducatioEducatioEducatioEducation)n)n)n):  K-12 ve öğretmen eğitiminde teknolojinin etkili kullanımını 

geliştirerek, öğrenme ve eğitimi iyileştirmeye dahil olan eğitimciler ve eğitim 

liderleri için üyelik birliğidir.  Üyeler arasında bireyler, bağlı kuruluşlar ve 

şirketler yer almaktadır.   

• 21212121. Yüzyıl Becerileri için Ortaklık . Yüzyıl Becerileri için Ortaklık . Yüzyıl Becerileri için Ortaklık . Yüzyıl Becerileri için Ortaklık ----    P21 (Partnership for 21st Century Skills P21 (Partnership for 21st Century Skills P21 (Partnership for 21st Century Skills P21 (Partnership for 21st Century Skills ––––    

P21):P21):P21):P21):  Kar amacı gütmeyen eğitim girişimleri, vakıflar ve işleri geliştirmek 

suretiyle her öğrenci için 21’inci yüzyıla hazır olmalarını savunan ulusal 

kurumdur.  P21, yerel, eyalet ve federal politikaları savunmaktadır.  Ortaklığın 

altı kilit unsurundan birisi ICT okuryazarlığıdır.   

İnternet girişimciliği de dahil bir çok girişimci açısından şirket kurma/kapama gibi 

konular önem taşır.  ABD’de bu alanda eyaletlerin farklı yaklaşımları bulunmaktadır ve 

konuyla ilgili perspektife Ek-15’de yer verilmiştir.  
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2.8.22.8.22.8.22.8.2 İsrailİsrailİsrailİsrail    

İsrail yakın zamanda geliştirilen teknoloji kümelenmelerine en iyi örneklerden biridir. 

Zira İsrail örneğinde, birçok kaynaktan mahrum bir coğrafyada, sıfırdan, devlet 

öncülüğünde bir ekosistemin gelişimine dair hemen hemen her faktör başarıyla 

çalıştırılabilmiştir (Şekil 64). 

Şekil 64 Teknoloji kümelenmesi ekosistemi örneği – Haifa, İsrail 

 

 

 

 

İsrail’in sanayi ve teknoloji dendiğinde ilk göze çarpan özelliklerinden biri Ar-Ge 

yatırımlarıdır. Ayrıca GSYİH’ya oranla en fazla Ar-Ge harcaması yapan ülkelerin 

başında da İsrail gelmektedir (Şekil 65). 
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Şekil 65 GSYİH’ye oranla Ar-Ge harcamaları 

 

 

İsrail menşeli şirketlerin ticari başarısı yurtdışı sermaye piyasalarınca da kabul 

edilmiştir. ABD’nin başlıca borsalarında ABD ve Çin’den sonra en fazla şirketi işlem 

gören ülke İsrail’dir. Bu borsalarda özellikle teknoloji sektörüne ve genellikle daha 

yakın zamanda halka açılan teknoloji sektöründen şirketlerin tercih ettiği NASDAQ’a 

bakıldığında da İsrail’in ABD ve Çin’i takiben önde olduğunu görülmektedir [28] (Şekil 

66). 
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Şekil 66 Çeşitli ülkelerin başlıca ABD borsalarında işlem gören şirket sayıları 

 

 

İsrail’in Ar-Ge ağırlıklı teknoloji sektöründeki bu başarılarının ana tetikçisi İsrail 

devletinin stratejik bir plan çerçevesinde yenilikçilik etkinliklerini desteklemesi ve 

devlet ve özel sektörün bu yönde iyi koordinasyonu olmuştur. İsrail bunun için ilk 

olarak 1969’da Sanayi, Ticaret ve Çalışma Bakanlığı altında Baş Bilim Adamı 

Dairesi’ni (Office of the Chief Scientist) kurmuş bu daire de ileri teknoloji alanındaki 

gelişmelerde önemli rol oynamıştır. Bu dairenin amacı endüstriyel Ar-Ge etkinliklerinin 

desteklenmesinde devletin uygulayıcısı olmaktır [29]. Bu şekilde ileri teknoloji 

araştırmaları ile birlikte girişimcilik de desteklenmektedir (örneğin, İsrail Teknoloji 

Kuluçkaları Programı 1991’de bu daire tarafından başlatılmıştır). Baş Bilim Adamı 

Dairesi’nin İsrail içinde ve dışında yürüttüğü belli başlı faaliyetler arasında Ar-Ge 

fonları, kuluçkalar, başlangıç bilgi-destek hizmetleri için fonlama, tohum fonu, 

araştırma enstitüleri, üniversite ve girişimleri biraraya getiren aktiviteler sayılabilir 

(Şekil 67). 

Çeşitli ülkelerin ABD borsalarında1 işlem gören şirket sayıları

Ülke

1 NASDAQ, NYSE ve AMEX
2 Kore’nin ve Fransa’nın telekom sektöründe faaliyet gösteren 2’şer  şirketi ‘teknoloji’ kırılımında görülmemektedir, burada dahil edilmiştir
3 NASDAQ’da işlem gören şirketler genellikle daha yakın zamanda halka açılmış olduklarından yenilikçilik bakış açısından önemli bir veri olarak görülmektedir
4 SAP NYSE’de işlem görmektedir
5 Nokia NYSE’de işlem görmektedir
6 WPP teknoloji şirketi olarak sayılmamıştır

Toplam işlem 
gören şirket sayısı

İşlem gören 
teknoloji 
şirketi sayısı

NASDAQ’ta
işlem gören 
teknoloji 
şirketi sayısı Örnek teknoloji şirketleri

Çin 131 36 33 ▪ Baidu (internet/yazılım), Sohu.com (EDP)

İsrail 60 22 22 ▪ Checkpoint (yazılım), Gilat Satellite (haberleşme)

İngiltere 52 2 2 ▪ Xyratex (elektronik), ARM (yarı iletken)

İrlanda 21 2 26 ▪ Seagate (elektronik), Velti (yazılım)

Japonya 16 6 2 ▪ Internet Initiative Japan (yazılım), Konami (oyun/yazılım)

İsviçre 16 1 0 ▪ ST Microelectronics (yarı iletken)

Tayvan 12 10 6 ▪ Chip Mos Technologies (yarı iletken), Giga Media (yazılım)

Hindistan 10 3 1 ▪ Wipro (EDP), Infosys (EDP), Sify Technologies

Almanya4 10 2 1 ▪ SAP (yazılım), Aixtron (endüstriyel komponent ekipmanları)

Fransa 10 22 0 ▪ Alcatel-Lucent (telekom), France (telekom)

Kore 9 22 0 ▪ KT Components (telekom), SK Telecom (telekom)

Singapur 4 3 3 ▪ Avagado (yarı iletken), Flextronics (elektronik)

İsveç 2 1 1 ▪ Ericsson (telekom)

Finlandiya 1 1 05 ▪ Nokia (telekom)

Kaynak:  http://www.nasdaq.com/screening/
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Şekil 67 İsrail Ulusal Bilim Dairesi’nin ana faaliyetleri  

 

 

İsrail devleti de Ar-Ge etkinliklerinin artması için Ar-Ge teşvik programları da 

uygulamaktadır. Ar-Ge destekleri üçe ayrılabilir: 

� Tohum Öncesi: Prototiplerin hazırlanabilmesi, patent çalışma ve kayıtlarının 

yapılabilmesi ve iş planlarının hazırlanması gibi konularda girişimcileri çok 

erken aşama desteği sağlar. Hibeler onaylanan harcamaların %85’ine kadar 

karşılık sağlayabilmektedir. 

� Genel Ar-Ge: Genel, ön-rekabetçi teknolojiler geliştirilmek üzere sınai 

firmalardan ve akademik kuruluşlardan üyeler bulunarak çalışılabilmeyi 

desteklemektedir. Hibeler onaylanan bütçenin üçte ikisine kadar karşılık 

sağlayabilmektedir. 

� Rekabetçi Ar-Ge: Yaklaşık 300 milyon ABD dolarlık bir bütçeyle yılda 100 kadar 

proje desteklenmektedir.  
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Yine Ar-Ge alanında, İsrail BİT şirketleri ile üniversiteler arasındaki işbirliğinin 

gelişimini destekleyerek bir yandan Ar-Ge faaliyetlerinin kalitesini artırmaya diğer 

yandan da  maliyet ve risklerini düşürmeye çalışmaktadır (Şekil 68).  Bunu üç 

programla sağlamaya çalışmaktadır: 

• Magnet programı özel şirketler ve üniversiteler arasında birlikte Ar-Ge 

faaliyetlerine mali destek sağlamakta 

• Magneton programı Ar-Ge kuruluşları ile özel sektör arasında teknoloji 

transferini desteklemekte 

• Nofar programı temel ve uygulamalı araştırma faaliyetleri arasındaki açığı 

kapatmayı hedeflemektedir. 

Şekil 68 İsrail’de özel sektör – üniversite Ar-Ge işbirliği 
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İsrail’de devletin girişimcilere ve teknoloji sektörüne katkıları bu kadar değildir. 

Stratejik olarak 1970’lerde dünyanın en önemli mikroçip üreticilerinden Intel’in 

Haifa’da bir Ar-Ge merkezi kurmaya ikna edilmesindeki başarıları teknoloji önderi 

çıpa şirketin bir kümelenmeye kazandırılmasına iyi bir örnektir. Intel yıllar içinde 

İsrail’e yatırımlarını giderek artırmıştır (Şekil 69).  

 

Şekil 69 İsrail ve Intel’in stratejik yatırım işbirliğinin önemli adımları 
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Intel’in İsrail’deki varlığı diğer uluslararası şirketler için de örnek olmuştur. Bugün 

Dünya’nın önde gelen birçok teknoloji şirketinin İsrail’de Ar-Ge merkezleri 

bulunmaktadır. Bu hem ülke ekonomisine, hem de İsraillilerin ileri teknolojide bilgi ve 

yetkinliklerinin gelişmesine büyük katkı sağlamaktadır (Şekil 70).  

 

Şekil 70 İsrail’de Ar-Ge merkezleri bulunan bazı uluslararası kuruluşlar 

 

 

İsrail devleti yatırımcıların özendirilmesi için de vergi teşvik programları 

uygulamaktadır. Bu programları da üç başlıkta incelenebilir: 

� Hibe programları: 140 milyon İsrail Şekeli’nden (NIS) fazla yatırımda bulunan dış 

yatırımcılara %20 oranında devlet katkısı ve sonraki sekiz yıl boyunca indirimli 

vergi oranı. 
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� Öncelikli alan programları: Yabancı yatırımcılar için temettü vergi oranın %4 ve 

kurumsal gelir vergisi oranı da %11,5’tir. Firmanın en az %25’i yabancılara aitse 

destek süresi 10 yıldır. 

� Stratejik program: Yıllık ciro hedefi 3 milyar doların üzerinde ve proje yatırımı da 

130 milyon dolar üzerinde olan çokuluslu şirketleri hedeflemekte olup 10 yıl 

boyunca tüm kurumsal vergi ve temettü vergilerinden muafiyet sağlanmaktadır.  

Devletin Ar-Ge alanındaki katkılarıyla verimliliği artan sektör, yine devletin Yozma 

programını başlatarak girişim sermayesinin tohumunu atmasıyla, zamanla kuvvetli bir 

yatırımcı ağına da sahip olmuştur. Yozma, 1993’te 100 milyon dolarlık bir fon olarak, 

İsrail devletinin erken aşama şirketleri destekleyecek girişim sermayesi fonlarına 

yatırımda bulunmak için kurduğu fonların fonudur. Yozma’nın yatırım yaptığı her fon 

bir yeni İsrail fonu, en az bir yabancı fon ve bir de kamu yatırım kuruluşu ya da 

bankası tarafından oluşturuluyordu. Yozma desteğiyle 1992-1997 yılları arasında 

kurulan 10 tane girişim sermayesi fonunun desteklediği girişimlerin çoğu halka 

açılmış ya da başka şirketler tarafından satın alınmaya değer görülmüştür (Şekil 71). 

Şekil 71 İsrail girişim sermayesi fon sağlama programı - Yozma 
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Bugün dünyanın önde gelen girişim sermayesi fonlarının İsrail’de ciddi bir varlığı ve 

yatırımları bulunmaktadır (Şekil 72). 

Şekil 72 İsrail’de girişim sermayesi fonları 
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İsrail’de başarının bir diğer faktörü de nitelikli insan kaynağı ve yetkinliği olmuştur. 

İsrail, ileri teknoloji sektörü için nitelikli işgücü yetiştirmeye uygun bir eğitim sistemine 

sahiptir (Şekil 73).  

Şekil 73 İsrail ve bazı OECD ülkelerinde eğitim harcamaları ve yüksek eğitim oranı 
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Mühendis yetiştirmeye odaklı bu programlardan nitelikli insan gücü çıkmaktadır (Şekil 

74). 

Şekil 74 İsrail’de yüksekokul mezunlarının çalışma alanları 
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Bununla beraber İsrail, özellikle 1990-2000 yılları arasında Sovyetler Birliğinin 

dağılmasını takiben birlik ülkelerinden de ciddi sayıda, teknik donanımı yüksek insan 

göçü almıştır [30]. Tahminlere göre İsrail işgücüne, bu tarihlerde kendi verdiği 

mühendis mezun sayısından neredeyse %30 fazlası göç yoluyla katılmıştır (Şekil 75). 

Şekil 75  1990-1999 yılları arasında İsrail’e göçmen gelen mühendislerin oranı 

 

 

İsrail’de zorunlu askerlik eğitimi uygulaması ileri teknoloji sektörlerine hem insan 

kaynağı yetiştirmeye hem de Ar-Ge katkısı sağlayan bir karaktere sahiptir. 

Potansiyele sahip lise mezunları İsrail ordusun ileri teknolojiler geliştiren ve kapsamlı 

eğitim sağlayan elit birimlerine (Talpiot, 8200, Mamram gibi) katılır ve nispeten genç 

yaşta önemli sorumluluklar alarak problem çözme ve yaratıcılık yetilerini geliştirme 

fırsatları bulur. Askerlik sırasında maruz kalınan koşullar sorumluluk alma, ekip 

çalışması, başarma inancı ve azmi gibi kavramları da gençlere aşılar. Genel olarak 

askeri tehdit hissedilen bir coğrafyadaki bu kişilerin dünya görüşü hızlı ve rekabetçi 

olmak ve az laf çok iş yapmak olarak özetlenebilir (Şekil 76). 
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Şekil 76 İsrail’de zorunlu askerlik döneminin kazandırdığı yetkinlikler ve girişimciliğe 
katkısı 

 

İsrail ordusunda geçirilen sürede kazanılan yetkinlik ve deneyimler ileri teknoloji 

sanayisinde büyük ses getirmiştir. Öyle ki teknoloji alanında iş arama söz konusu 

olduğunda, ordunun hangi bölümünde görev yapıldığı mezun olunan üniversiteden 

bile daha önemli bir tecrübe olarak algılanmaktadır [31]. Örneğin İsrail ordusunun 

Savunma Birlikleri İstihbarat Bölümü’nün teknolojik istihbarat ve kod çözmeden 

sorumlu birimi 8200 bu alanda ün yapmış bir birimdir. Tanınmış VPN teknolojilerinin 

yaratıcısı Checkpoint, ICQ, Gilat gibi şirketler bu birimin eski mensupları tarafından 

kurulmuştur. NASDAQ’ta işlem görmekte olan Checkpoint şirketinin üç kurucusu Gil 

Schwed, Marius Nacht ve Sholomo Kramer 8200’de görevliyken tanışmış, 1993’te 

kurdukları şirket 1996’da NASDAQ’ta halka açılmış ve bugün piyasa değeri 500 

Milyon ABD dolarının üzerine çıkmıştır [32]. Fortune 500 listesindeki şirketlerin %98’i 

Checkpoint ürünlerini kullanmaktadır (Şekil 77) [33]. 
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Şekil 77 İsrail’de askerlik dönemi pekiştirilen yetkinlikler ve gelişen dostluklarla 
kurulan bir girişim örneği 

 

 

Bütün bu olumlu taraflarına rağmen İsrail ekosisteminin olumsuz sayılabilecek yapısal 

bir yönü iç pazarının küçük olmasıdır. İsrail’de ortaya çıkan ve küresel ölçekte büyük 

başarılar kazanan firmalar çoğunlukla ABD gibi büyük küresel pazarlara açılmakta ya 

da küresel oyuncular tarafından satın alınarak büyük kuruluşların parçası haline 

gelmektedir. Bu, ihracat bazlı bir büyüme için iyi bir örnek olsa da, uzun vadeli 

istihdam konusunda zaman zaman endişe yaratmaktadır [30], zira bu firmalar 

İsrail’de büyümek için pek imkân bulamamaktadır. 
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2.8.32.8.32.8.32.8.3 HindistanHindistanHindistanHindistan    

Bangalore ve Haydarabad Hindistan’daki en önemli yenilikçilik kümelenmeleridir. 

Bangalore 1990’ların başında 13 tane yazılım şirketiyle başlayan yapı 1500’ün 

üzerinde firmayla bilgisayar yonga tasarımı, sistem, haberleşme ve daha birçok 

alanda yazılım konularında etkinlik gösteren bir yoğunluğa erişmiştir [34] [35].  

Bangalore kümelenmesi kuruluşunu Karnataka Devlet Elektronik Gelişim Kurumu 

Keonics yapmış ve yıllar boyu destek olmuştur. Bu kümelenmenin temelini oluşturan 

Electronic City ve Whitefield bölgeleri günümüzde Hindistan’ın Silikon Vadisi diye de 

adlandırılmaktadır (Şekil 78). 

Şekil 78 Bangalore kümelenmesinin devlet tarafından desteklenen gelişim süreci  
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Haydarabad’da da devletin destekleyici bir rolü olmuştur Andre Pradesh Eyaleti’nin 

doğrudan girişimleriyle Hitec City hayata geçirilmiştir (Şekil 79). 

Şekil 79 Haydarabad kümelenmesinin devlet tarafından desteklenen gelişim süreci 

 

 

  



 

119 

Bu kümelenmelerin hızlı yükselişinin ardındaki en önemli faktörlerden biri yüksek 

nitelikli insan kaynağının bol olmasıdır (Şekil 80).  

Şekil 80 Hindistan eğitim kurumlarından mezun olan üniversite öğrencileri 

 

Bangalore örneğine bakacak olursak, şehir, aralarında RV Mühendislik Koleji (RV 

College of Engineering), Banagalore Üniversitesi Visvesvaraya Mühendislik Okulu 

(Visvesvaraya College of Engineering, Bangalore University), Ulusal Mühendislik 

Enstitüsü (National Institute of Engineering), Karnataka Ulusal Teknoloji Enstitüsü 

(National Institue of Technology, Karnataka), Bangalore Teknoloji Enstitüsü 

(Bangalaore Institute of Technology) ve Bangalore’de Hindistan Bilgi İşlem 

Teknolojileri Enstitüsü (Indian Institute of Information Technology, Banagalore) gibi 

yüksekokulların bulunduğu 26 mühendislik okuluna ev sahipliği yapmaktadır [35]. Bu 

yüksek eğitim kurumlarının yanı sıra yazılım, elektronik ve havacılık gibi ileri teknoloji 

gerektiren alanlarda önemli, çoğu devlet araştırma ve geliştirme kurumları da 

Bangalore’de yer almaktadır. Bunların arasında da Hindistan Uzay Araştırmaları 

Enstitüsü (Indian Space Research Organization), Hindistan Savunma Araştırma ve 

Geliştirme Enstitüsü (Defence Research and Development Organization), Hindistan 
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Bilim Enstitüsü (Indian Institute of Science), İleri Hesaplama Geliştirme Merkezi 

(Center for Development of Advanced Computing), Ulusal Yazılım Teknolojisi 

Merkezi (National Center for Software Technology), Matematik Modelleme ve 

Bilgisayar Simülasyonları Merkezi (CSIR Center for Mathematical Modelling and 

Computer Simulation), Ulusal İleri Çalışmalar Enstitüsü (National Institute of 

Advanced Studies) ve Raman Araştırma Enstitüsü (Raman Research Institute) 

sayılabilir. Göreceli olarak maliyet avantajı olan ve bu gibi kurumlarda yetişebilen 

insan kaynağının bulunması Bangalore’nin BİT alanındaki gelişimine büyük katkı 

sağlamıştır [36].  Bununla birlikte Hindistan’ın ulusal düzeyde Ar-Ge araştırmalarına 

ayırdığı kaynak düşük kalmaktadır ve bu da özgün teknoloji gelişiminde ülkenin 

rakiplerin gerisinde algılandığıyla örtüşmektedir (Şekil 81).  

Şekil 81 Hindistan’da Ar-Ge harcamaları ve yenilikçilik algısı 

 

Hem Bangalore hem de Haydarabad uzun yıllardır, artan bir şekilde çok uluslu 

firmaların Ar-Ge ve üretim merkezlerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bangalore’de 

2000’lerin başında 200 kadar olan uluslararası firma sayısı bugün 800’ün üzerindedir. 

Bangalore’ye ilk yatırım yapan uluslararası şirketlerden birisi Texas Instruments’tır. 
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Texas Instruments 1984’te %100 ihracata yönelik ilk birimini açmış daha sonra 

1985’te Bangalore’de bir Ar-Ge birimi kurarak Hindistan’a bu alanda yatırım yapan ilk 

küresel teknoloji şirketi olmuştur [37]. Daha sonra Motorola, Hewlett-Packard, IBM, 

Cisco, Microsoft, Intel, Google gibi firmalar da Hindistan’a yatırım yapmışlardır. Bu 

firmaların operasyonlarına örnek olarak Texas Instruments’in yarı iletken tasarım ve 

kablosuz teknoloji araştırmalarını, Intel’in yonga tasarım ve üretimini, Google’ın mobil 

internet uygulamaları ve kurumsal bulut araştırma çalışmaları sayılabilir.  

Şekil 82 Bangalore’de teknoloji merkezleri bulunan bazı uluslararası kuruluşlar 
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Şekil 83 Haydarabad’da teknoloji merkezleri bulunan bazı uluslararası kuruluşlar 

 

 

Böyle dünya şirketlerinin kümelenmeleri Hindistan şirketlerinin de doğup büyümesine 

imkân sağlamıştır. Bunlarda Infosys bilgi işlem ve iş süreçleri alanında danışmanlık 

hizmetleri (2010-2011 cirosu yaklaşık 5,8 milyar dolar) ve Wipro Technologies de 

teknoloji altyapısı kurma ve bilgi işlem danışmanlığı hizmetleri (2010-2011 cirosu 

yaklaşık 5,6 milyar dolar) vermektedir. Ayrıca TATA grubu şirketi olan TATA 

Danışmanlık Hizmetleri de bilgi işlem ve iş süreçlerinde dışarıdan hizmet sağlama 

alanlarında buradan hizmet vermektedir ve yaklaşık 7,4 milyar dolar ciroya ulaşmıştır 

[36]. 

Bangalore’nin bulunduğu Karnataka Eyaleti 2100’ün üzerinde bilgi işlem şirketine ev 

sahipliği yapmaktadır [22]. Yüksek kalitede IT şirketleri barındırması sebebiyle birçok 

uluslararası firma için de tek bir seyahatte birçok tedarikçiyi görebilme, 

karşılaştırabilme ve gerektiğinde kolayca değiştirebilme gibi imkânlar sağlamaktadır 

[34]. Bunun yarattığı faydalı rekabet bölgedeki yerel şirketlerin gelişimine olumlu katkı 

sağlamıştır. Buna ek olarak, Wipro ve Infosys gibi küreselleşmiş Hindistan 
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şirketlerinin de, ofis açarak ya da şirket satın alarak ABD’de operasyon başlatmaları, 

kümelenmenin, dünyanın teknoloji alanındaki yöreleriyle doğrudan ilişki kurabilmesini 

güçlendirmiş, coğrafyalar arsındaki fiziksel mesafelerin paylaşım ve işbirliği 

olanaklarıyla azalmasına yol açmıştır [35].  

Böyle büyüyebilen kümelenmelerin olumlu bir etkisini de KOBİ’lerin gelişimine katkı 

sağlamasında görebiliyoruz. Buradaki KOBİ’ler, dünyanın önde gelen firmalarının 

satın alma ve ürün geliştirme operasyonları ile aynı kümelenmede olduklarından 

dünyadaki teknolojik gelişimlerin hep içinde yer alabilmiştir. Dünya devlerine ürün ve 

hizmet sağlayan bazı firmalar kendileri de büyüdüklerinde, daha büyük ve gelişmiş 

projelere odaklanmışlar ve bu da alttan gelen daha küçük firmalara, aynı kümelenme 

içinde hazır bulunduklarından, yaratılan boşluğu dünyanın ya da ülkenin başka 

yerlerindeki rakiplerine kıyasla daha çabuk doldurma olanağı sağlamıştır [35]. 

Bangalore’deki kümelenme, yeni iş girişimlerinin de başlamasına katkı sağlamıştır. 

Buradaki şirketlerde çalışan profesyoneller, sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde 

yeni fırsatlar görüp kendilerinin de içinde bulunduğu kümelenmede hâlihazırda 

bulunan teknoloji ve nitelikli işgücü gibi kaynakları kullanarak, bu alanlarda yeni 

girişimler başlatabilmiştir. Yerel finansal yatırımcı grupları da hem kümelenmeyi hem 

de ekosistemin parçası olan birçok kurum ve kişiyi yakından tanıdıklarından daha 

uygun yatırım olanakları sağlamıştır [35]. 
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Birçok şirketin oyun ve uygulama alanına odaklandığı Haydarabad’da bugüne kadar 

400’ün üzerinde girişimin başarıyla çıktığı bir kümelenmedir ve bunu da başlangıç 

aşamasındaki şirketlere destek verebilecek kuluçka merkezleri ve melek yatırımcılar 

ağının da olmasına borçludur (Şekil 84).  

Şekil 84 Haydarabad girişimleri ve destekçileri 
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Hindistan’da teknoloji önderi çıpa şirketlerin gelmesiyle ivme kazanan gelişim, girişim 

sermayesi fonlarının da katkısıyla sürmektedir.  Önemli girişim sermayesi fonları 

Hindistan’da yatırım yapmaktadır (Şekil 85). 

Şekil 85 Hindistan’daki girişim sermayesi varlığı 
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Girişimcilik ekosisteminin yapıtaşları açısından bakıldığında, Bangalore 

kümelenmesinin bütün faktörlerde kuvvetli yönleri olduğu görülmektedir (Şekil 86). 

Şekil 86 Teknoloji kümelenmesi ekosistemi örneği – Bangalore, Hindistan 
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2.8.42.8.42.8.42.8.4 MalezyaMalezyaMalezyaMalezya    

Malezya’da Penang kümelenmesinin gelişimi İsrail ve Hindistan örneklerindeki gibi 

devlet desteğiyle başlamıştır.  Malezya devleti 500 milyon ABD doları bir destekle 

uluslararası şirketleri de ikna ederek Bayan Lepas Serbest Bölgesini açmış bunun 

ardından da Intel teknoloji önderi çıpa şirket olarak Penang’a gelmiştir (Şekil 87). 

Şekil 87 Penang kümelenmesinin devlet tarafından desteklenen gelişim süreci  
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Intel’i yıllar içinde Penang’daki teknoloji kapasitesi ve avantajları gören başka 

uluslararası kuruluşlar da izlemiştir (Şekil 88).  Uluslararası şirketler bugün 

Penang’daki faaliyetlerini genişletmekte ve Penang bir üretim, montaj ve test üssü 

olmanın ötesinde tasarım ve Ar-Ge merkezi olarak da önem kazanmaktadır [38].  

Şekil 88 Penang’da teknoloji merkezleri bulunan bazı uluslararası kuruluşlar 
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Malezya insan kaynağı açısından şanslı durumdadır. Üniversite öğrencilerinin 

%30’undan fazlası BİT için önemli olan mühendislik ve bilim alanlarında eğitim 

görmektedir.  Malezya araştırmacı ve bilim adamlarının tercih ettiği ülkeler arasında 

da önlerde yer almaktadır yer almaktadır (Şekil 89). 

Şekil 89 Malezya’da üniversite mezunlarının mesleki dağılımı ve araştırmacı ve bilim 
adamlarının ülke tercihleri sıralaması 

 

 

Daha düşük işgücü maliyetli coğrafyaların (Hindistan gibi) ve hem maliyetlerin düşük 

hem de Ar-Ge yapılarının kuvvetli olduğu coğrafyaların (Tayvan gibi) gelişmesiyle 

devlet, ülkeden ayrılma riski oluşan uluslararası şirketleri tutmak ve teknoloji transferi 

ile teknoloji gelişimini güçlendirmek amacıyla yeni destek planlarını devreye almaya 

başlamıştır.  

Bu planlar finansal yatırımcıları da hedeflemektedir. Malezya’da girişim sermayesi 

mevcudiyeti kuvvetli olmamakla beraber bunun önemini kavramış olan devlet bu 
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alanda destekler ve teşvikler vererek teknoloji ve katma değer gelişimine katkı 

sağlayacak bu kuruluşları ülkeye yatırıma çekmeye çalışmaktadır (Şekil 90).   

Şekil 90 Malezya’da girişim sermayesi ve fonlara devlet destekleri  

 

 

 

Devlet ayrıca Ulusal Kuluçka Ağı Kurumu (National Incubator Network Association) 

gibi girişimciler ve yatırımcıların fayda görebileceği oluşumların içinde yer alarak 

bunları teşvik etmektedir. 40 yıldan uzun bir süre önce Malezya Devleti tarafından 

Maliye Bakanlığı’nın altında, özellikle Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi, devlet-sanayi 

işbirliğinin artırılması, endüstri standartlarının geliştirilmesi ve şirketlere yenilikçilik ve 

teknoloji geliştirme danışmanı rolü oynaması için kurulmuş olan SIRIM Berhad 

kuruluşunun bazı yönleriyle iş geliştirme merkezi gibi de işleyen 6 faaliyet alanı vardır:  

� Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, 

� Tasarım ve mühendislik danışmanlığı, 

� Standart ve kalite uygulamaları geliştirme, 
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� Teknoloji ticarileştirme, 

� Sertifikasyon, teftiş ve test hizmetleri, 

� Kalite eğitimi ve danışmanlık hizmetleri. 

Malezya devleti yabancı sermaye şirketlerinin ülkeye çekilmesi için birçok adım 

atmaktadır.  Bunları da Investpenang (Penang Eyaşleti Yatırım Tanıtım Ajansı) 

internet sitesinde “On Kefalet” (“Ten Bill of Guarantees”) başlığı altında duyurmuş ve 

kefil olmuştur (Şekil 91).  

Şekil 91 Malezya devletinin Penang’a gelecek yabancı yatırımcılara on destek sözü 

 

 

Genel açıdan bakıldığında Penang kümelenmesi girişimcilik ekosisteminin yapıtaşları 

açısından iyi bir konumdadır (Şekil 92).  
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Şekil 92 Teknoloji kümelenmesi ekosistemi örneği – Penang, Malezya 
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2.8.52.8.52.8.52.8.5 TayvanTayvanTayvanTayvan    

Hsinchu Bilim Parkı (Hsinchu Science Park – HSP) 1970’lerin sonlarında Tayvan 

Devleti tarafından, ülkenin düşük işgücü maliyetine dayalı ekonomisini daha fazla 

katma değer sağlayan ileri teknoloji alanlarına çekmek amacıyla başlatılmış bir 

girişimdir.  Boş arazilerken hükümetin girişimiyle Ar-Ge ve ileri teknoloji üretim 

tesisleri kurulması, ama aynı zamanda da burada çalışanlar ve yaşayanlarca, yüksek 

standartta günlük yaşamın sürdürülebilmesi için tasarlanmış, 30 yılı aşkın bir süre 

sonunda da yakınındaki diğer bölgelerle birlikte önemli bir teknoloji kümelenmesi 

haline gelmiştir (Şekil 93). 

Şekil 93 Hsinchu kümelenmesinin devlet tarafından desteklenen gelişim süreci 
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Tayvan devleti HSP için 3 milyar ABD dolarına yakın yatırım yapmış ve burasını 

tümleşik devreler, bilgisayar ve donanımı, telekomünikasyon, optik-elektronik, hassas 

makine ve biyoteknoloji alanında etkinlik gösteren, bir ana ve beş uydu teknoparktan 

oluşan bir kümelenme olarak geliştirmiştir. Tayvan’ın ilk yenilikçilik kümelenmesi 

olarak başlatılan HSP’da Hsinchu’daki merkeze ek olarak Jhunan Bilim Parkı (20 

dakika sürüş mesafesinde), Tongluo Bilim Parkı (40 dakika sürüş mesafesinde), 

Longtan Bilim Parkı (40 dakika sürüş mesafesinde), Hsinchu Biyomedikal Bilim Parkı 

(10 dakika sürüş mesafesinde) ve Yılan Bilim Parkı (2 saat sürüş mesafesinde) 

bulunmaktadır. Bu kümelenmenin tamamında 500’e yakın şirket ve 130.000’in 

üzerinde çalışan bulunmaktadır [39]. 

HSP neredeyse tamamen devlet girişimiyle başlamış ve başarılı olmuştur. 1970’lerin 

sonunda devlet yarı-iletkenler sektörüne odaklanarak Tayvan’ın teknolojik birikim ve 

deneyimini artırma kararı almış ve tamamen uluslararası şirketlere bağımlı 

olmaktansa dışarıdan teknoloji ithal ederek üretim deneylerine girişmiştir. Bu girişim 

ilerde, özelleştirme sonrası United Microelectronic Corporation (UMC) olarak iş 

hayatına devam etmiştir [40]. Bu teknoloji gelişim projesinin önemli aktörlerinden biri 

ise 1974’te kurulan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (Industrial Technology 

Research Institute – ITRI) olmuştur. ITRI yerel şirketlerin yeni teknolojilere erişimine 

aracı olmuştur.  Tayvan’a yarı iletken teknolojileri önce devlet katkısıyla yurtdışından 

gelmiş, ITRI ile desteklenmiş ve geliştirilmiş ve sonra da yerel şirketlerin kendi Ar-Ge 

bölümlerinin ilerlemesiyle içselleştirilmiştir. Tayvan’daki teknolojik gelişimi fark eden 

uluslararası şirketler de buraya üretim ve Ar-Ge merkezi yatırımları yapmıştır (Şekil 

94). 
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Şekil 94 Tayvan’da teknoloji merkezleri bulunan bazı uluslararası kuruluşlar 

 

 

Tayvan yarıiletken endüstrisinin bu sektöre önemli bir katkısı Tayvan Yarı-iletken 

Üretim Şirketi’nin (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company  - TSMC) 

kurulması olmuştur.  TSMC dünyada kurulan ilk, sadece döküm yapan tümleşik devre 

tesisidir. Bu tür tesisler tasarım yapmazlar ve sadece tasarlanmış devreleri üretir.  

TSMC ile dünyadaki birçok tümleşik devre tasarım ve üretim lideri şirket üretimlerini 

daha verimli olan Tayvan’a kaydırmış, bunun yarattığı talep Tayvan’da yerel, tümleşik 

devre tasarım şirketlerinin ortaya çıkmasına yol açmış ve ülkede bu alanda büyük bir 

bilgi birikimi oluşmasına olanak sağlamıştır.  Bunun yan etkisi olarak Tayvan’ın kişisel 

bilgisayar sektörünün de rekabet gücü artmıştır. Uluslararası şirketler zamanla kişisel 

bilgisayar üretimlerini maliyet açısından daha avantajlı olan Çin’e kaydırmışsalar da 

ana ofislerini ve tasarım merkezlerini Tayvan’da tutmaya devam etmiştir.  Bunda, 

oluşan kümelenmedeki ürün geliştirme ilişkileri ve birbirleriyle işbirliği içinde olan 

araştırma kuruluşlarının ve şirketlerin ağ yapısının önemi ve etkisi büyüktür. Örnek 

olarak, HSP’de tümleşik devre tasarımı yapan kurumlar, bunu üreten şirketler ve 

kullanıcı şirketler arasında değer zincirinin birçok aşamasında, kümelenme 
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karakteristiği sayesinde gelişmiş yakın bir işbirliği kültürü vardır. Kümelenmelerin 

buna benzer faydalarından yararlanmak isteyen yerli ve yabancı birçok şirket son 10 

yıldır Tayvan’daki iki büyük teknoloji kümelenmesine yönelmektedir (Şekil 95).   

Şekil 95 Tayvan teknoloji kümelenmelerindeki şirket sayısı gelişimi 

 

 

Tayvan’ın kuzeybatısında yer alan HSP yakınlarında teknoloji kümelenmelerinin 

başarısında önem taşıyan eğitim ve araştırma kuruluşları da yer almaktadır.  Burada 

yer alan Endüstriyel Teknoloji Araştırma Enstitüsü (ITRI – Industrial Technology 

Research Institute), Ulusal Chiao Tung Üniversitesi ve Ulusal Tsing Hua Üniversitesi 

ile komşudur. Bu sayede HSP üst düzey nitelikli bir işgücüne, ortak Ar-Ge çalışmaları 

yapılabilecek ve iş üzerinde eğitim ve öğretim sağlanabilecek kurumlara çok yakındır. 

Bunun yanı sıra HSP’de birçok ulusal araştırma kuruluşu da yer almaktadır. 

Bunlardan biri Ulusal Synchrotron Radyasyon Araştırmaları Merkezi bir diğeri de beş 

ayrı laboratuvar biriminden oluşan Ulusal Uygulamalı Araştırma Laboratuvarları 

kurumlarıdır. Ulusal Uygulamalı Araştırma Laboratuvarları yapısında, Yüksek 

Performanslı Hesaplama Ulusal Merkezi, Ulusal Uzay Kuruluşu, Ulusal Yonga 
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Uygulama Merkezi, Ulusal Nano Cihazlar Laboratuvarı ve Enstrüman Teknoloji 

Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Buradaki eğitim kurumları BİT açısından önemli 

sayılacak bilim ve matematik, bilgisayar teknolojileri ve mühendislik gibi alanlarda 

yeterince mezun vermektedir. Ayrıca eğitim ve araştırma kuruluşları birbirine yakın ve 

işbirliği içindedir. Bu da Tayvan’ı gelişmekte olan ülkeler arasında bilim adamları 

tarafından tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yerleştirmiştir [41] (Şekil 96). 

Şekil 96 Tayvan’da üniversite mezunlarının mesleki dağılımı ve ülkenin araştırmacı ve 
bilim adamları tarafından tercih edilme düzeyi 
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Tayvan’daki bu teknolojik atılım girişim sermayesi fonları ve yatırımcıların da 

ilgisiniçekmiş, bu tür fonlar 2001-2011 yılları arasında Tayvan’daki şirketlere toplam 5 

milyar dolara yaklaşan yatırım yapmıştır (Şekil 97). 

Şekil 97 Tayvan’da girişim sermayesi fonları faaliyet özeti ve fon örnekleri  

 

 

Hsinchu Bilim Parkı yönetimi yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek için hibe 

ödülleri vermektedir.  2010 yılı sonu itibarıyla 803 başvuruya 1,582 milyar Yeni 

Tayvan doları (NTD) sübvansiyon sağlanmıştır.  Bu miktarla şirketlerin toplam Ar-Ge 

projelerinin proje bütçelerinin %25 kadarı desteklenmiştir.  Ar-Ge faaliyetlerini 

geliştirmek ve bilim adamları yetiştirmek adına bir başka önemli girişim de Yenilikçi 

Ar-Ge Alanında Sanayi-Akademi İşbirliği Projesi’dir (Project for Industry-Academia 

Collaboration on Innovative R&D).  Bu projedeki amaç adından da anlaşılacağı gibi 

sanayi ve üniversiteleri, kaynaklarını birlikte kullanmaya teşvik etmek ve bu yolla Ar-

Ge’nin ticarileşebilmesinin artırılmasını sağlamaktır. Bu proje kapsamında 2010’da 33 

başvuru alınmış ve buna karşılık 142 milyon NTD hibe verilmiştir.  Bu miktarın %35’e 

yakını akademi ve araştırma kuruluşlarına yönlenmiş ve bunun karşılığında da 
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HSP’deki şirketlerin 400 milyon NTD kadar daha Ar-Ge bütçesi ayırmasının 

tetikleneceği öngörülmüştür. Bu proje kapsamındaki Ar-Ge faaliyetleri HSP 

şirketlerinde toplam 600’e yakın araştırmacı mühendisin çalışmasına yön vermiş, 

ayrıca 200’e yakın bilim alanında eğitim gören lisans, lisansüstü ve doktora 

öğrencisinin eğitim ve yetiştirilmesine de vesile olmuştur.  

HSP yönetimi çeşitli ödüllerle de yenilikçilik faaliyetlerini teşvik etmektedir. 1985 

yılından bu yana verilen Yenilikçi Ürün Ödülleri ve 2003’ten bu yana verilen Araştırma 

Geliştirme Başarı Ödülleri ile firmaların yenilikçilik alanındaki faaliyetleri duyurulmakta 

ve takdir edilmektedir [39].   

HSP ile Tayvan teknoloji kümelenmelerine iyi bir önektir (Şekil 98). 

Şekil 98 Teknoloji kümelenmesi ekosistemi örneği – Hsinchu, Tayvan 
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3333 eeee----TTTTicaricaricaricarette Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriette Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriette Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleriette Küresel Eğilimler ve Ülke İncelemeleri    

3.13.13.13.1 Küresel eKüresel eKüresel eKüresel e----Ticaret Pazar Hacmindeki BüyümeTicaret Pazar Hacmindeki BüyümeTicaret Pazar Hacmindeki BüyümeTicaret Pazar Hacmindeki Büyüme    

Küresel kriz dönemlerinde bile e-ticaretin nominal büyüklüğü artmaya devam 

etmektedir; internet üzerinden yapılan ticaret internet dışı gerçekleştirilen perakende 

ticaretten daha hızlı büyümekte ve böylece e-ticaretin toplam perakende alışveriş 

içindeki payı hızla artmaktadır. 

Küresel e-ticaret hacmi (elektronik veri değişimi kapsamındaki işletmeler arası ticaret 

haricinde) son dört yılda ortalama %16 büyüyerek 2012’de tahmini olarak 1,5 trilyon 

ABD dolarına ulaşmıştır [42]. İşletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret daha yüksek bir 

büyüme göstermiş, yıllık ortalama %20 büyüme ile yaklaşık 1 trilyon ABD dolarına 

yaklaşmıştır. İşletmeler arası (B2B) e-ticaret ise %13 büyüme göstermiştir (Şekil 99). 

Şekil 99 Küresel e-ticaret hacmi 

 

İşletmeden tüketiciye e-ticaret dünyada hemen hemen tüm sektörlerde /kategorilerde 

benzer büyüme göstermiştir. Toplam pazar hacminde seyahat/taşımacılık, sayısal 

Kaynak: IDC, 2012, Electronic Commerce, New Media Market Model
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988

11

1.336
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1.131
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2009

948
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Küresel e-ticaret hacmi
Milyar Dolar

İşletmeden tüketiciye

İşletmeler arası1

13

20

Yıllık bileşik 
büyüme oranı, 
Yüzde

1 Elektronik veri değişimi kapsamındaki işletmeler arası ticaret dışında
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ürünler, giyim ve aksesuar ile elektronik eşya/bilgisayar en büyük kategoriler olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bu kategoriler toplam pazarın yaklaşık %77’sini 

oluşturmaktadır. Özellikle sayısal ürün satışı yıllık ortalama %27 büyüyerek önemli bir 

e-ticaret kategorisi haline gelmiştir (Şekil 100). 

Şekil 100 Küresel işletmeden tüketiciye (B2C) e-ticaret hacmi ve kategorileri 

 

 

 

eeee----TTTTicaret pazar büyüklüğü için kullanılan kaynaklar ve pazarın ana sektörleriicaret pazar büyüklüğü için kullanılan kaynaklar ve pazarın ana sektörleriicaret pazar büyüklüğü için kullanılan kaynaklar ve pazarın ana sektörleriicaret pazar büyüklüğü için kullanılan kaynaklar ve pazarın ana sektörleri    

e-Ticaret pazar büyüklüğü farklı uluslararası kaynaklar tarafından değişik yöntemler 

kullanılarak hesaplanmakta ve ileriye yönelik tahminler yapılmaktadır. Bu 

kaynakların yöntemlerinde hem e-ticaret pazar hacmi çerçevesinde ele alınan 

faaliyetler/kategoriler hem de inceleme konusu olan ülkeler değişkenlik 

göstermektedir (Şekil 101). Kaynaklar daha çok işletmeden tüketiciye sunulan 

perakende ürünlere odaklanmakta ve pazar araştırmalarına dayanmaktadır. 

Kaynak: IDC, 2012, Electronic Commerce, New Media Market Model

988

836

688

566

%20

2012T201120102009

Seyahat ve 
taşımacılık

Giyim ve 
aksesuar

Elektronik 
eşya ve 
bilgisayar

347293241198

%21

16114011898

%18

78685849

%17

2012201120102009

1 İnternette oyun oynama, müzik/video/film indirme, internette radyo dinleme, internette video seyretme, e-kitap indirme, yazılım ve uygulama indirme, yazılım satın 
alma

Sayısal 
ürünler1 17613910986

%27

Küresel işletmeden tüketiciye e-ticaret hacmi
Milyar Dolar
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Küresel olarak tek kaynakta ülkelerde gerçekleşen fiili e-ticaret verilerine 

ulaşılamamaktadır; uluslararası kaynaklar gerçekleştirdikleri pazar araştırmalarına 

dayanarak pazar tahminleri yapmaktadır; araştırma ve tahmin süreci zaman aldığı 

için nispeten eski tarihli araştırmalara dayanarak yapılan tahminler özellikle hızlı 

büyüme gösteren Türkiye gibi pazarlarda düşük kalmaktadır. Bazı kaynaklar ise 

sadece belirli ülkeleri incelemektedir. Tüm dünyadaki ülkeleri ve ilgili tüm 

ürün/hizmet kategorilerini içeren ve somut verileri kullanan bir kaynak 

bulunmamaktadır. Bu raporda yapılan analizlerde var olan en kapsamlı 

kaynaklardan veriler alınmış ve eksik kalan alanlarda yerel ülke kaynaklı veriler 

eklenmiştir.  

İşletmeden tüketiciye e-ticareti oluşturan ana sektörler e-perakendecilik (tüm fiziksel 

ürünler), e-seyahat (internetten uçak, otobüs bileti gibi ulaşım ve konaklama 

ürünlerini içeren seyahat ürünlerinin satılması), diğer hizmet kategorileri (araba 

kiralama, etkinlik biletleri gibi), sayısal ürün satışı, e-bankacılık çerçevesinde ürün 

(sigorta gibi) satışı ve çevrimiçi reklamcılıktır. Hem ülkeler hem de uluslararası 

araştırma şirketleri ve benzer kaynaklar tarafından yayımlanan raporlarda genellikle 

e-perakendecilik üzerinde durulmakta ve e-perakendecilikle ilgili veri, anket ve 

araştırma sonuçları paylaşılmaktadır. Yapılan incelemelerin veriye dayandırılması 

zorunlu olduğu için bu raporda Türkiye’de de daha ön planda olan e-perakendecilik 

üzerinde durulacaktır. Veri ve bilgi edinilebilen durumlarda e-perakendecilik dışı 

sektörler (sayısal ürünler, seyahat gibi hizmetler) kapsanacaktır. Diğer eksenlerin 

konusu olan e-devlet ve e-eğitim kapsanmayacaktır.  
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Şekil 101 Küresel e-ticaret pazar verileri için kaynaklar 

 

Pazar büyüklükleri incelendiği zaman aslında ülke ekonomileri içinde hem genel 

olarak perakende sektörünün hem de e-perakendeciliğin diğer kategorilerin çok 

daha önünde geldiği gözlemlenmektedir. Örneğin 2009’da ABD’nin toplam reklam 

pazar hacmi 150 milyar ABD doları ve seyahat pazar hacmi 230 milyar ABD doları 

iken toplam perakende pazarı 3.630 milyar ABD doları idi. Bunun doğal sonucu 

olarak e-perakende pazarı 145 milyar ABD dolarına ulaşmıştı. e-Seyahat pazarı ve 

internette reklam pazarı ise sırasıyla 90 milyar ABD doları ve 23 milyar ABD doları 

idi.     

  

Kaynak Tanımı / kapsamı Değerlendirme

▪ Perakende ürünlerin internet üzerinden 
satışlarını kapsar

▪ Bireysel hizmet alımları dahil değildir
▪ B2B ve C2C ölçülmemektedir

▪ Hizmetler kapsanmamaktadır
▪ Var olan veri tabanları, basılı kaynaklardan 

edinilen veriler, piyasa incelemeleri ve 
görüşmeler sonucu yapılan analiz ve 
tahminlere dayanmaktadır

Euromonitor

▪ İnternetten ürün ve hizmet alımına dair 
verilen bağlayıcı kontratları (ödeme 
sözlerini) kapsar

▪ Ödemenin internetten yapılmadığı ama 
ödeme sözünün verildiği işlemler de dahildir

▪ B2C ve B2B ölçülmektedir

▪ Anket bazlı, kişisel beyanlara 
dayanmaktadır

▪ 2010 yılı anket sonuçlarını kullanır
▪ Ödeme yapılmayan işlemleri de içerir

IDC

▪ Perakende ürünlerin internet üzerinden 
satışlarını kapsar; araba, benzin, 
restoran/fast food alımları dahil değildir

▪ Bireysel hizmet alımları dahil değildir 
(seyahat, bankacılık, vb.)

▪ C2C alımları dahil değildir, sadece Çin ve 
Hindistan’da B2C’den ayrıştırılamadığı için 
dahildir

▪ B2B ölçülmemektedir
▪ Tüm ülkeler kapsanmamaktadır

▪ Hizmetler kapsanmamaktadır
▪ Anket bazlı kişisel beyanlara, görüşmelere 

ve ulusal verilere dayanmaktadır
▪ Küresel pazar toplamı elde 

edilememektedir; ülke ve bölge bazında 
pazar büyüklüğü ve e-ticaret penetrasyonları
vardır

Forrester

e-Ticaret pazarı verileri için küresel kaynaklar

E-ticaret
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3.1.13.1.13.1.13.1.1 eeee----Perakende Pazar Hacmindeki BüyümePerakende Pazar Hacmindeki BüyümePerakende Pazar Hacmindeki BüyümePerakende Pazar Hacmindeki Büyüme    

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde e-perakende pazarı toplam 

perakendeden daha hızlı büyümekte ve perakende pazarı içindeki payını 

artırmaktadır. En gelişmiş ülkelerden biri olan Güney Kore’de toplam perakende 

pazarı yılda %7 büyürken e-perakende pazarı yıllık %22 büyüme göstermiş ve payını 

%10’dan %17’ye çıkarmıştır (Şekil 102). 

Şekil 102 Gelişmiş ülkelerde e-perakende pazarının gelişimi 
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Gelişmekte olan ülkelerde ise hem toplam perakende pazarı hem de e-perakende 

pazarı yüksek büyüme sergilemektedir; ancak e-perakende pazarı çok daha düşük bir 

hacimden başladığı için ortalama büyüme oranları çok yüksek gerçekleşmektedir. 

Brezilya e-perakende pazarı aynı dönemde ortalama %30 büyüyerek toplam 

perakende pazarının ancak %4’üne ulaşmıştır (Şekil 103). 

Şekil 103 Gelişmekte olan ülkelerde e-perakende pazarının gelişimi 

 

 

Hedef müşteri özellikleri ve fiziksel perakende kanallarından alınan hizmet içeriği göz 

önüne alındığında internetten alışveriş için tüketicilerin fazla ilgi göstermediği bir 

kategori olan lüks tüketim ürünlerinde (giyim, aksesuar, mücevher ve saat alt 

kategorilerinde markalı ürünler) bile e-ticaret hacminin gelişimi dikkat çekicidir. 

Kategorinin küresel pazar hacminde e-perakendenin payı 2011 yılı itibariyle %3,2’ye 

yükselmiştir ve 2016’da %5,3’e ulaşacağı tahmin edilmektedir (Şekil 104). 

Tüketicilerin mağazalarda kaliteli hizmet aldığı, fiyatı yüksek ürünleri 

görerek/deneyerek almayı tercih ettiği ve alışveriş sonrası “markalı torbaları” taşıyarak 

dolaşmaktan zevk aldıkları düşünüldüğünde tüketicilerin bu kategoride bile alışveriş 
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için internete yönelmesi internetten alışverişin getirdiği avantajların ne kadar önemli 

olduğuna işaret etmektedir. İnternetin sağladığı fiyat avantajı, ürün çeşitliliği,/istenilen 

ürünü hemen stokta bulabilme ve her an her yerden alışveriş yapabilme kolaylığı lüks 

tüketim ürünleri müşterilerini de internete yönlendirebilmektedir [43].  

Şekil 104 Küresel lüks tüketim ürünleri e-perakende pazarının gelişimi 

 

e-Ticaret pazarındaki (internette gerçekleştirilen satışlar) büyümeye ek olarak 

internette gerçekleştirilen araştırma sonucu internet dışı kanallardan (fiziksel 

mağazalar, çağrı merkezleri gibi) yapılan satışlar da gittikçe artmaktadır. Bu şekilde 

gerçekleşen satışlar “kanallar arası satış” veya “internette araştır, internet dışı al” 

(Research Online Purchase Offline - ROPO) olarak adlandırılmaktadır. İnternette 

araştırma yapan müşteriler ürün bilgilerini, müşteri/kullanıcı yorumlarını incelemekte, 

ürün ve fiyat karşılaştırmaları yapmakta ve almak istedikleri ürüne karar vermektedir. 

Ancak bazı müşteriler farklı sebeplerden dolayı (güvenlik endişeleri, ürünün stokta 

olmaması, ürünü hemen alma isteği, e-ticaret sitesinin işleyiş sürecindeki aksaklıklar 

gibi) satın alma işlemini internetten değil internet dışı bir kanaldan (genelde fiziksel 

mağazadan) gerçekleştirmektedir. Örneğin ABD’de internetten yapılan satışlarla 

Kaynak: Digital Luxury Experience 2012, From Customer Experience to Impact

Toplam lüks tüketim 
pazarındaki payı
Yüzde

1 Bireysel lüks tüketim ürünleri: Giyim, aksesuar, mücevher ve saat
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internetin etkisiyle yapılan satışların toplamının ise toplam Amerikan perakende 

satışlarının yarısından fazlasını oluşturacağı tahmin edilmektedir. 

e-Ticaret pazarında faaliyet gösteren şirketlerin toplam cirolarının hangi kanaldan 

kaynaklandığı incelendiğinde e-ticaret pazarının önemi ortaya çıkmaktadır. Avrupa 

Birliği ülkelerinde ülke bazında değişiklikler olmakla birlikte e-ticaret hacmi şirketlerin 

toplam ciroları içinde ortalama olarak %15’e ulaşmıştır (Şekil 105). Bu oran 

KOBİ’lerde daha düşük (yaklaşık %8) kurumsal şirketlerde daha yüksek (yaklaşık 

%20) gerçekleşmiştir. 

Şekil 105 AB’de şirketlerin cirolarında e-ticaretin payı 

 

İnternet şirketler tarafından sipariş almaktan çok ürün ve hizmet satın almak veya 

sipariş etmek için kullanılmaktadır. OECD verilerine göre 2010 yılında 10 ve daha 

fazla kişi çalıştıran şirketlerin %35’i interneti satın alma için kullanırken %18’i ürün ve 

hizmet satışında internetten faydalanmaktadır [44]. 

Küresel e-ticaret pazarında toplam ciro büyüklüğü açısından önde gelen farklı 

kategorilerden oyuncuların internetten satış cirolarının toplam satışa oranı, 
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kategorilere ve oyuncuların çoklu kanal kullanım stratejilerine bağlı olarak farklı 

seviyelerde seyretmektedir, ancak hemen hepsinde zaman içinde oranda artış 

görülmektedir. Özellikle ofis malzemeleri kategorisinde faaliyet gösteren Staples, 

Office Depot, Office Max ile ev eşyası satan ve başarılı çoklu kanal stratejisi 

uygulayan Williams-Sonoma cirolarının büyük bir bölümünü internet kanalıyla elde 

etmektedir ve son altı yılda e-ticaretin ciroları içindeki oranını %40-75 artırmıştır. Daha 

düşük e-ticaret hacmiyle başlayan ve son yıllarda internet satışlarını artıran diğer 

kategorilerdeki oyuncular ise e-ticaret satış oranlarını %0,3 ila %9’lardan %1 ila 

%12’lere çıkarmıştır (Şekil 106). 

Şekil 106 e-Perakendecilerin internet satışlarının toplam cirolarına oranı 

 

3.1.23.1.23.1.23.1.2 eeee----Seyahat Pazar Hacmindeki BüyümeSeyahat Pazar Hacmindeki BüyümeSeyahat Pazar Hacmindeki BüyümeSeyahat Pazar Hacmindeki Büyüme    

Tüketicilerin perakende alışverişlerinin yanı sıra hizmet alımları ve özellikle de 

internetten satışa en uygun, tanımı belli ve standart hizmet olan seyahat ürünlerinin 

alımları hızla internete kaymaktadır. İskandinav ülkelerinde internetten seyahat ürün 

alımları (e-seyahat) toplam seyahat pazarından %44 pay almaktadır. Avrupa’da e-

Kaynak: Internet Retailer 2006 ve 2012, en büyük 100 internet perakendecisi; www.internetretailer.com 
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1 2011 internet satış ciro büyüklüğüne göre sıralanmıştır; Amazon, Netflix, Newegg gibi sadece internetten satış yapan şirketler de sıralamada yer almaktadır, burada incelenmemektedir

e-Perakendecilerin internet satışlarının toplam cirolarına oranı
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seyahat 2010 yılı içinde geniş kabul görmüş ve internetten yapılan işlem hacmi 

toplam pazarın %33’üne ulaşmıştır. ABD’de bu oran %38’e ulaşmıştır ( 

Şekil 107) [45]. 

Şekil 107 ABD’de e-seyahatin toplam seyahat sektörü içindeki payı 
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Farklı bölgelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde internet kullanıcılarının 

seyahat ürünlerini internetten alma oranları incelendiğinde Hindistan, Rusya ve 

Brezilya’da e-seyahatin e-perakendeye oranla daha ilerde olduğu görülmektedir 

(Şekil 108). 

Şekil 108 Seyahat sitelerinin penetrasyonu 

 

 

3.1.33.1.33.1.33.1.3 SayısalSayısalSayısalSayısal    İçerik Pazarındaki Büyümeİçerik Pazarındaki Büyümeİçerik Pazarındaki Büyümeİçerik Pazarındaki Büyüme    

Dünyada internette sayısal içerik pazarı (müzik, film/video, bilgisayar ve video 

oyunları, haberler, kullanıcılar tarafından geliştirilen içerik) gittikçe önem 

kazanmaktadır. Kullanıcılar hem kendi geliştirdikleri sayısal içeriği internette 

paylaşmakta ve farklı modellerle bundan gelir elde etmekte hem de sayısal içeriği 

sunan aracılardan satın almaktadır.  

“Sanal ürün” (Virtual goods) olarak adlandırılan internetten alımı yapılan sanal 

ürünlerin işlem ve cirolarının büyük bölümü çevrimiçi oyunlardan kaynaklanmaktadır. 

Kaynak: Comscore – Haziran 2011, State of the Internet with a focus on India; Avendus,India Goes Digital A Birdseye View of the Indian Digital Consumer Industry 
Report
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Oyun içinde kullanılacak para, silahlar, kıyafetler, güç artırıcılar, üyelik kodları, sanal 

hediyeler, haritalar ve oyun içinde yeni seviyelerin açılması sanal ürünler arasında 

sayılabilir. Örneğin ABD’de kullanıcılar arasında yapılan araştırmada oyun içi para için 

kullanıcıların yılda 50 ABD doları, silah, giydirilecek kıyafet ve güç artırıcılar için de 

20’şer ABD doları harcadığı tespit edilmiştir (Şekil 109) [46]. 

Şekil 109 Sanal ürünler için yapılan kişi başına ortalama işlem adedi ve harcama 
miktarı 

 

Bilgisayar ve video oyunları pazarıBilgisayar ve video oyunları pazarıBilgisayar ve video oyunları pazarıBilgisayar ve video oyunları pazarı yüksek talep, yeni cihazlar ve yenilikçi iş 

modelleriyle hızla gelişmektedir. En hızlı gelişen sektörler sosyal ağlar aracılığıyla 

veya indirilme yoluyla oyun oynama veya oyun uygulamalarıdır.  

Farklı kategorilerde çevrim içi oyunlar mevcuttur: 

• Çok oyunculu çevrim içi oyunlar: Counterstrike ve Pogo örneklerinde olduğu 

gibi genelde 100’den az sayıda oyuncunun aynı anda oynadığı oyunlardır. 

Gelir başlangıçta perakende satış ve devamında çevrimiçi reklam (banner) ve 

bazı üyelik ücretlerinden oluşmaktadır. 
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• Sosyal çevrim içi oyunlar: Farmville gibi PC’de bir sosyal ağ içinde oynanan 

oyunlardır. Yüzlerce oyuncu aynı anda oynamaktadır. Karakter ve /veya dünya 

yaratma /geliştirme odaklıdır. Oyun içi satış ve oyun içi reklamdan gelir elde 

edilmektedir. 

• Devasa çok oyunculu çevrimiçi oyunlar (MMPO - Massive Multiplayer Online): 

World of Warcraft gibi onbinlerce oyuncunun PC’de oynadığı genelde rol 

üstlenilen oyunlardır. Başlangıçta satın almak için devamında da aylık üyelik 

ücreti ödenmektedir; ayrıca oyun içi satın alımlar da yapılmaktadır. 

• Sosyal olmayan çevrim içi basit oyunlar (genelde bulmaca tarzı ve beyin 

kullanmaya yönelik) ve mobil oyunlar (akıllı telefonlarda ve tabletlerde 

oynanan basit oyunlar): Genelde ücretsiz oynanmakta ve reklamdan veya 

oyun içi satın alımlardan gelir elde edilmektedir. Bazı popüler oyunları indirmek 

için düşük ücret talep edilmektedir. 

Çevrim içi oyun pazarında iki iş modeli uygulanmaktadır. Ücretsiz oynama (F2P – 

Free to Play) ve ücretli oynama (P2P – Pay to Play). P2P oyunlarda perakende satış 

ve üyelik sistemiyle gelir elde edilirken F2P oyunlarda oyun içi satın almalardan ve 

reklamdan para kazanılmaktadır. Çin pazarında gelirin çoğu F2P kaynaklıdır, ABD 

pazarında ise P2P yaygındır. Avrupa’da ise iki modelden de hemen hemen aynı 

oranda gelir elde edilmektedir. 

Batı ülkelerinde çevrim içi oyunlar özellikle son 2-3 yılda P2P modelinden F2P 

modeline kaymaktadır. Örneğin Team Fortress 2 2011 yılında ücretsiz olarak 

sunulmaya başladı ve 9 ay içinde gelirini 12 kat artırdı. Star Wars: The Old Republic 

(SWTOR) Kasım 2012’de F2P’ye döndü ve değişim öncesi var olan 1,3 milyon 

hesabına 2 milyon yeni kullanıcı eklemeyi başardı.  Lord of the Rings Online (LOTR) 

da benzer şekilde ücretsiz faaliyete döndükten sonra gelirini üçe katladı.  

F2P modelinin başarılı olmasının ana sebebi oyun içi düşük meblağlı satın almaların 

çok kolay olması ve ani dürtü ile alım gerçekleşmesidir. Özellikle çok sayıda oyuncu 

tarafından oynanan oyunlarda çok düşük seviyede yapılan kişi başı alımlar bile 

toplamda oyun sahibine yüksek gelir getirmektedir. Oyuncular tarafından oyunda 

harcanan zaman arttıkça oyuncunun harcama yapma ihtimali de o kadar artmaktadır 

çünkü oyuncu oyunla daha çok özdeşleşmektedir. F2P modeli de başlangıçta zengin 

içeriği ücretsiz sunarak kişinin oyunda daha çok vakit geçirmesini desteklemektedir. 

Oyunda para harcamayan kullanıcılar da farklı şekillerde oyuna ve geliştiricisine 

destek vermektedir: kullanıcı ağı içinde içerik oluşturmak ve oyunu zenginleştirmek, 
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oyun hakkında konuşarak oyunun gönüllü pazarlamasını ve reklamını yapmak ve yeni 

oyuncular kazandırmak ve reklamcılar için belirgin demografik hedef olmak gibi 

Devasa çok oyunculu çevrim içi oyunlarda (MMPO) oyun içi işlemlerden gelir elde 

etme başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin League of Legends (LoL) 2009 

yılında başlatılmıştır; 32 milyon aylık aktif kullanıcısı ve toplam 85 milyon hesabı 

bulunmaktadır. Aynı anda en çok 3 milyon kullanıcı tarafından oynanmaktadır. 

Oyunda ücret ödeyerek yeni karakterler alınabilmektedir. Dota 2 ise Steam’de 

(dünyanın en büyük sayısal oyun dağıtıcısı) en çok oynanan oyundur; 3 milyon 

kullanıcısından aynı anda en çok 300.000 adedi oyunu oynamaktadır. Oyun içi satın 

alım işlemleri sadece görünüşü etkilemek için yapılmaktadır.  

Amerika oyun pazarındaki ana oyuncular Blizzard, Club Penguin, EA Mythic, Nexon, 

Ankama (Dofus), Square Enix, NeoPets’dir. Avrupa oyun pazarında benzer oyuncular 

büyük paya sahiptir: Blizzard, Gameforge/Frogster, Bigpoint, Sulake, CCp Games, 

Nexon, Square Enix, EA Mythic ve Club Penguin. Asya pazarında ise bir-iki oyuncu 

haricinde farklı oyuncular ön plandadır: Nexon, Shanda, Netease, NC Soft, Tencent, 

Neowiz, PerfectWorld, ChangYou, Blizzard. 

ABD nüfusunun yaklaşık %60’ı PC’den oyun oynamakta ve bunların yarısı çevrim içi 

oynamaktadır. Oyuncuların çoğunluğu (yaklaşık %70) sosyal ve diğer basit oyunları 

oynamaktadır.  Sosyal çevrim içi oyunlarda oyuncuların yaklaşık %30’u para 

harcamakta ve harcayan başına ortalama aylık 12 Dolar olarak gerçekleşmektedir. 

Mobil oyunlar artan şekilde talep görmektedir; mobil oyunlar kişiler tarafından kısa 

süreli olarak (çoğunlukla 5-10 dakikanın altında) ve aktiviteler arası boş kalan 

zamanları doldurmak / oyalanmak için oynanmaktadır [47]. 

Japon oyun pazarı daha çok konsol (Nintendo, PlayStation, XBOX, Wii gibi) ve 

fiziksel oyun alanlarında makinelerde oynanan oyunlardan oluşmaktadır; PC en az 

kullanılan platformdur ve çevrim içi oyunlar daha çok PC’de oynanmaktadır. Çevrim 

içi oyun pazarına ise daha çok sosyal ve mobil oyunlar hakimdir; 5.4 milyarlık çevrim 

içi oyun pazarının %66’sını sosyal ve mobil oyunlar oluşturmaktadır. 

Dünya genelinde bazı devletler oyun sektörünün değerini fark ederek sektörü 

desteklemeye yönelmiştir [48]: 

• Avustralya yerel oyun pazarına önümüzdeki 3 yıl boyunca 20 milyon Dolar 

yatırmayı öngörmüştür. Bunun 4-5 milyonu oyun geliştirmek, 2-3 milyonu ise 

şirketlerin sürdürülebilirliğini desteklemek içindir. En popüler mobil oyunlardan 

biri olan Fruit Ninja Queensland, Avustralya merkezli Halfbrick Studios 

tarafından geliştirilmiştir.  
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• İngiltere: Hükümet oyun üretiminde %37,5’a kadar vergi indirimi sunmaktadır. 

Bu indirim oyun sektöründeki eleman sayısının, yaratıcılığın ve yatırımın 

artmasını destekleyecektir.  

• Singapur’un Medya Geliştirme Kurumu (Media Development Authority) MMPO 

oyunlar ve film gibi geniş çaplı medya projeleri için 14,6 milyon Dolar bütçe 

ayırmıştır.  

• ABD’de Ulusal Sanat için Bağış Kurumu (NEA – National Endowment for Arts) 

video oyunlarını sanatın bir şekli olarak kabul etmiş ve uygun projelere 10.000 

ila 200.000 Dolar arası hibe vermeyi uygun görmüştür. Bugüne kadar 4 video 

oyunu seçilmiş ve ortalama 70.000 Dolar hibe verilmiştir.  

• Rusya: Rus Interaktif Tekenoloji Geliştiricileri Derneği (RADIT - Russian 

Association of Developers of Interactive Technology) Moskova’nın güney 

batısında kurulması planlanan Rusya Silikon Vadisinde oyun sektörünün de 

yer alması için politikacılarla görüşmektedir. Bu alanda 30.000-40.000 bilim 

adamının ve mühendisin yeni teknolojileri araştırmak için istihdam edilmesi 

planlanmaktadır. RADIT Skolkovo’da özel bir oyun sektörü kurmayı 

düşünmektedir. Uluslararası geliştiricileri ve yayıcıları çekmek için vergi 

indirimleri ve başka teşvikler verilmesi planlanmaktadır. 

• Güney Kore: Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı ülkenin oyun 

sektörüne 235 milyon Dolar yatırım yapacağını ve oyun sektöründeki ihracatın 

yıllık 3,36 milyar Dolara çıkartılması için çalışılacağını belirtmişti. Bakanlık 

ayrıca 60 kadar oyunla ilgili girişim yapılacağını eklemiştir; Kore’yi dünyanın 

önde gelen oyun geliştiricilerinden biri yapmak için 200 milyar Dolarlık “oyun 

fonu” kurulması bu girişimlerden biridir. 

Film/video pazarındaFilm/video pazarındaFilm/video pazarındaFilm/video pazarında ise Netflix, Apple ve Amazon gibi oyuncular sayısal ürün 

dağıtım yöntemini şekillendirmiştir. Tahminlere göre 2012 yılında 4,8 milyar ABD 

doları olan internet film pazarı 2015’te 7,6 milyar ABD dolarına ulaşacaktır.  

İnternette film pazarı dört şekilde gelir elde etmektedir [44]:  

• Sayısal içerik kiralama:Sayısal içerik kiralama:Sayısal içerik kiralama:Sayısal içerik kiralama: Film belirli bir süre için indirilmektedir ve anlaşılan 

kiralama döneminde filmi oynatma şansı olmamaktadır. Kiralama usulü yapılan 

yüklemeler normal DVD kiralamaya benzer maliyettedir ama kullanım süresi 

daha kısadır 

• Sayısal içerik satışı: Sayısal içerik satışı: Sayısal içerik satışı: Sayısal içerik satışı: Satın alınan film kullanıcıya internet üzerinden iletilir.  
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• Üyelik tabanlı gelirÜyelik tabanlı gelirÜyelik tabanlı gelirÜyelik tabanlı gelir: Kullanıcılar aylık veya yıllık üyelik karşılığında film 

kütüphanesinden istedikleri filmi izleyebilirler; üyelik süresinin sonunda 

ulaşımları engellenir.  

• Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir: Önde gelen film ve televizyon stüdyolarının film/dizileri 

internetten ücretsiz izlenebilmektedir. Örneğin Hulu NBC Universal ve News 

Corp. tarafından desteklenmektedir, bazı film ve TV şovlarını sunmaktadır.  

Netflix film ve TV şovlarını üyelik bazlı olarak internet kullanıcılarına sunan dünyanın 

önde gelen şirketidir. ABD’de 25 milyonun üzerinde üyesi bulunmaktadır. Aylık üyelik 

internet üzerinden bilgisayar ve /veya TV’de seyredilmek üzere sınırsız filme ve TV 

dizisine ulaşımı sağlamaktadır. Netflix TV ve diğer bilgisayar donanım ürünleri 

üreticileriyle de ortaklık yaparak ürünlerinde Netflix video akışının mümkün hale 

gelmesini sağlamıştır.  

ABD’de Netflix’ten başka Blockbuster, iTunes, CinemaNow ve Green Cine üyelik 

sistemiyle müşterilere farklı kanallardan (TV, Mac veya Windows dizüstü bilgisayar, 

iPad’de ulaşma veya indirme veya e-posta yoluyla gönderilen içeriği indirme) ve farklı 

ücretlendirme yöntemleriyle (limitsiz aylık üyelik, film başına ücret gibi) internet 

aracılığıyla film izlettiren şirketlerdir.  

Dünyada sayısal müzik sektöründesayısal müzik sektöründesayısal müzik sektöründesayısal müzik sektöründe 2010’da internet kanalı toplam pazarın %29’unu 

oluşturmaktadır. OECD ülkelerinde kullanıcıların %30’u internette müzik veya oyun 

indirmektedir. iTunes’de kuruluşundan 2011 yılına kadar 10 milyardan fazla indirim 

yapılmıştır. Amazon, 7digital, Walmart, HMv ve Tesco da pazara katılmıştır [44]. 

Apple 2000 yılında satın aldığı SoundJam MP isimli programı geliştirerek iTunes’u 

yaratmıştır ve pazarın lideridir.  

Dünya çapında var olan sayısal müzik kayıtları Amazon Music, iTunes gibi yükleme 

yapılabilecek mağazalardan, YouTube gibi video akış sitelerine ve Deezer, Spotify 

gibi ses akışı hizmetlerine dağılmıştır. Sky, Danimarkalı TDC (Play) ve İsveçli 

TeliaSonera (All-you-can-eat-music) gibi bazı internet hizmet sağlayıcıları da yasal 

müzik iletimi için plak şirketleriyle veya sayısal satıcılarla ortaklıklar kurmuştur [49]. 

Sayısal film pazarına benzer şekilde sayısal müzik pazarında 4 farklı gelir modeli söz 

konusudur [44]:  

• Sayısal içerik alımları:Sayısal içerik alımları:Sayısal içerik alımları:Sayısal içerik alımları: Parça/şarkı başına ödeme (iTunes) 

• Üyelik tabanlı Üyelik tabanlı Üyelik tabanlı Üyelik tabanlı gelir:gelir:gelir:gelir: Uzun yıllardır hizmet veren Rhapsody ve Napster gibi 

üyelik tabanlı şirketlere son yıllarda eklenen Spotify, Deezer, We7 ve Slacker 
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oyuncular reklam destekli ücretsiz sunulan sınırlı seçime ek olarak ücretli daha 

kapsamlı seçenek içeren hizmet sunmaktadır.  

• Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir:Reklam tabanlı gelir: Ücretsiz sunulan sayısal müzik için elde edilen reklam 

geliriyle ilgili tedarikçilerin haklarının ödenmesi söz konusudur.  

• İnternet hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık: İnternet hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık: İnternet hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık: İnternet hizmet sağlayıcılarıyla ortaklık: 2010 yılında müzik sektörü ile internet 

hizmet sağlayıcıları arasında ortaklık yoluna gidilmiştir. İnternet hizmet 

sağlayıcıları kendi markalarını kullanarak sayısal müzik hizmeti geliştirmekte 

(TDC Play gibi) veya var olan müzik hizmeti ile (İsveç’te Telia - Spotify ortaklığı 

gibi) ortaklık yapmaktadır. 

eeee----KKKKitap pitap pitap pitap pazarıazarıazarıazarı son yıllarda hızlı gelişim göstermektedir. Kindle’ın piyasaya çıkmasıyla 

talep artmaya başlamıştır. Özellikle ABD’de okuyuculara sürekli yeni kitapların 

sunulması ve e-kitap fiyatlarının düşmesiyle birlikte e-kitapların toplam kitap 

satışlarındaki payı Mayıs 2012 itibariyle Association of American Publishers’a (AAP) 

göre %25’e ulaşmıştır. İngiltere’de ise 2012’nin ilk yarısında sayısal ürün satışları 

toplam satışların %12,9’unu oluşturmuştur; 2011’de aynı dönemde bu oran %7,2’ydi. 

Diğer Avrupa ülkelerinde ise e-kitap pazarı çok daha az gelişmiştir ve oranlar düşük 

seviyelerdedir [50]. Cihaz üreticileri (Apple), aracılar (Amazon, Fnac) ve yayıncılar 

(Lagardere, Hachette) farklı cihazlarda (akıllı telefon, tablet, e-okuyucu, PC) 

kullanılmak üzere sayısal kitap içeriği sunmaktadır. Dünyada Amazon bu alanda 

pazar lideridir.  

3.1.43.1.43.1.43.1.4 Mobil Ticaret Pazar Hacmindeki BüyümeMobil Ticaret Pazar Hacmindeki BüyümeMobil Ticaret Pazar Hacmindeki BüyümeMobil Ticaret Pazar Hacmindeki Büyüme    

Mobil cihazlarla internet kullanımı birçok ülkede yaygınlaşmaktadır; buna paralel 

olarak mobil e-ticaret de henüz düşük oranlarda olmasına rağmen artmaya 

başlamıştır. Küresel olarak akıllı telefon sahipliğindeki artışa paralel olarak m-ticaretin 

de artması ve e-ticaret içindeki payın yükselmesi beklenmektedir. Bu artış gelişmiş 

ülkelerde son dönemde gözlenmeye başlamıştır.  
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Akıllı cihaz telefon sahipliğinin yüksek olduğu ABD ve İngiltere’de mobil ticaretin e-

ticaret içindeki oranı %10-12’ye ulaşmıştır; bu oran gelişmekte olan ülkelerin en az 2-

3 katıdır (Şekil 110) [2]. 

Şekil 110 ABD’de mobil ticaretin gelişimi 

 

Japonya mobil ticareti erken benimsemiştir; e-ticaret hacminin %20’si mobil cihazlarla 

yapılmaktadır. Çin de mobil ticarette benzer şekilde gelişim göstermiştir. Çin’de mobil 

ticaretin oranı %12’ye ulaşmıştır (Şekil 111). Çin’deki bu duruma internet 

kullanıcılarının yaklaşık %30’unun internete sadece mobil cihazlardan ulaşması yol 

açmaktadır [45]. 3G bağlantıyla gerçekleştirilen işlemler geniş bant bağlantıyla 

gerçekleştirilen işlemlerin üçte biri olmasına rağmen hacim oranının daha düşük 

olması mobil cihazlarla gerçekleştirilen ortalama işlem miktarının daha düşük 

olduğuna işaret etmektedir; tüketiciler daha risksiz ve kolay alışveriş yapılan 

kategorilerde mobil cihazlarını kullanmaktadır.  
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Şekil 111 e-Ticaret ve mobil ticaret karşılaştırması 

 

Mobil kullanım özellikle geniş bant altyapısının eksikliğinden dolayı erişim 

problemlerinin yaşandığı coğrafyalarda alternatif erişim kanalı yaratmaktadır; mobil 

erişim sayesinde bu pazarlarda e-ticaret gelişmiş ülkelerin geçtiği yavaş gelişim 

sürecini takip etmek yerine çok daha hızlı artma potansiyeline sahiptir. 

3.23.23.23.2 Küresel eKüresel eKüresel eKüresel e----Ticaret Pazar Hacmindeki Büyümenin BileşenleriTicaret Pazar Hacmindeki Büyümenin BileşenleriTicaret Pazar Hacmindeki Büyümenin BileşenleriTicaret Pazar Hacmindeki Büyümenin Bileşenleri    

e-Ticaret pazarındaki büyümenin iki ana bileşeni vardır: internette işlem yapan kişi 

sayısı (alışveriş yapan sayısı) ve alışveriş yapan kişi başına düşen yıllık alışveriş 

hacmi. 

Bu iki ana bileşenin gelişiminde farklı etkenler rol oynamaktadır. Her ülkenin 

ekosistemi ve bu sistemdeki değişiklikler o ülkedeki pazarın gelişimini 

şekillendirmektedir (Şekil 112): 

• Ülkedeki altyapı (internete ulaşım, ödeme sistemleri, dağıtım/teslimat 

sistemleri, tüketici endişelerini gidermek için gerekli hukuksal altyapı), 
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• Talep (tüketicilerin ekonomik durumu, tercihleri ve endişeleri, e-ticaret 

tecrübesi), 

• Arz (Faaliyet gösteren oyuncular ve ürün kategorileri, oyuncuların sundukları 

değer önerilerinin tüketici hareketlerini etkileyecek çekicilikte olup olmadığı). 

Şekil 112 e-Ticaret pazar hacmindeki büyümenin bileşenleri ve etkenleri 

 

Dünyada farklı ülkelerde e-ticaret pazarlarının gelişimine bakıldığında gelişmiş 

ülkelerle gelişmekte olan ülkelerde son dönemde farklı bileşenin etkisinin ön plana 

çıktığı gözlemlenmektedir. Gelişmiş ülkelerde internete ulaşım oranları ve dolayısıyla 

e-ticaret yapan internet kullanıcısı oranları daha yüksek seviyelerde olduğu için 

pazara her sene göreceli olarak daha az sayıda yeni e-ticaret müşterisi katılmaktadır. 

Dünyada e-ticaret yapan kullanıcı oranı en yüksek ülke olan İngiltere’de pazardaki 

büyüme daha çok var olan eski müşterilerin internetten daha çok alışveriş 

yapmasından (yıl içinde daha çok işlem, farklı kategorilerden alışveriş gibi) 

kaynaklanmaktadır. Küresel tüketicilerin tercihleri ve alışveriş alışkanlıkları bu raporun 

“Küresel tüketici tercihleri ve alışkanlıkları” bölümünde ayrıca detaylı incelenmektedir. 

Ülkenin e-ticaret 
pazar hacmi

▪ Altyapı:

– Ülkedeki internete ulaşım oranı (geniş bant penetrasyonu
ve akıllı cihaz penetrasyonu)

– Ödeme sistemleri

– Dağıtım/teslimat sistemleri

– Hukuki dayanak

▪ Talep:

– Tüketici tercihleri (e-ticareti kabullenme derecesi, 
fiziksel temas tercihi vb)

– Güvenlik/gizlilik endişeleri

▪ Arz:

– Pazardaki oyuncular tarafından sunulan değer önerileri

İnternette alışveriş 
yapan sayısı

Alışveriş yapan 
kişi başına düşen 
yıllık alışveriş 
hacmi

▪ Talep:

– Tüketici tercihleri

▫ E-ticareti kabullenme derecesi

▫ Fiziksel temas tercihi

▫ Alışveriş yapılan kategoriler (daha riskli kategorilerin 
de eklenmesi, pahalı ürünlerin eklenmesi vb.)

– Tüketicilerin ne kadar uzun süredir internetten alışveriş 
yaptığı

– Tüketicilerin ekonomik durumu

▪ Arz:

– Pazardaki oyuncular tarafından sunulan değer önerileri

– Ürün sunulan kategoriler

Etkenler

x
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Düzenlenen eğitim programlarının desteği ile yaşlı kesimin interneti kullanmaya 

başlaması ve genç tüketicilerin akıllı telefonlarını kullanarak internete erişmesi ülke 

genelinde internete erişimi arttırsa da ülkedeki internete ulaşım oranı ulaşılabilecek 

azami tavana yaklaşmaktadır; internete ulaşımı olmayan ve olmasını da istemeyen 

kesim kullanıcı sayısının artmasını engellemektedir. İnternetten alışveriş yapan sayısı 

da kullanıcı sayısının artmasına paralel olarak artmaktadır ama bu artış düşük bir 

oranda gerçekleşmektedir. Esas büyüme kişi başına harcama artışından gelmektedir; 

ekonomik krizle birlikte daha fiyat odaklı olan tüketiciler yüksek fiyatlı ürünleri daha 

avantajlı fiyatlarla internetten almaya başlamıştır. Alışveriş için kısıtlı zamanı olan 

tüketiciler internette sunulan fiyat ve seçenek avantajlarından yararlanmak için 

alışverişlerinin daha büyük bir bölümünü internete kaydırmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerde ise internete ulaşım oranları hala yüksek seviyelere 

ulaşmamış olduğundan her sene yeni kullanıcılar internetle tanışmakta ve e-posta, 

sosyal ağ kullanımının yanı sıra denemeler yaparak düşük meblağlarda da olsa 

internette alışveriş yapmaya başlamaktadır. Bu yüzden e-ticaret yapan kişi sayısı her 

sene ciddi artış göstermektedir. Ancak özellikle yeni alışveriş denemeleri yapan 

kullanıcıların düşük cirolar gerçekleştirmesi internette alışveriş yapan kişi başına 

düşen ciroların artmasını engellemektedir (Şekil 113 ve Şekil 114). 
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Şekil 113 Brezilya e-ticaret pazar gelişimi (1/2) 
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Şekil 114 Brezilya e-ticaret pazar gelişimi (2/2) 

 

 

 

Bir ülkenin internetten alışveriş yapan kişi sayısını ve dolayısıyla e-ticaret pazar 

hacmini etkileyen en önemli faktör ülkede kullanıcıların internete erişimidir. Özellikle 

gelişmiş ülkeler gelişmiş ödeme sistemleri ile dağıtım/teslimat altyapısına sahip 

olduğu bu konular e-ticaretin gelişimi önünde engel teşkil etmemektedir; bu ülkelerde 

internet bağlantısındaki gelişmeler sonucu e-ticaret de hızlı bir şekilde artmıştır. 

Örneğin ABD e-perakende pazarının toplam perakende içindeki payı geniş bant 

altyapısındaki gelişmeye paralel olarak artmıştır. On yıl içinde internet kullanan hane 

halkı sayısında hızlı bir artış olmuş, internete ulaşan tüketiciler ödeme ve teslimat 

endişesi hissetmeden internette alışveriş yapmaya başlamıştır (Şekil 115) [45]. 
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Şekil 115 ABD’de geniş bant erişiminin ve e-perakende pazarının gelişimi 

 

 

 

Gelişmekte olan ülkelerde ise e-perakende pazarının gelişiminin önünde başka 

engeller de olduğu için farklı bir grafik gözlemlenmektedir. Bu ülkelerin çoğunda e-

ticaret ekosisteminde problemler yaşanmaktadır. Çin örneğinde e-ticaretin önündeki 

ana engel internete erişim konusu olmuştur; ancak ülkede hem ödeme hem de 

dağıtım/teslimat konularında problemler söz konusu olmuştur. Bu yüzden ilk yıllarda 

e-perakende pazarı gelişimi çok yavaş kalmıştır. Ülkede internete erişim belirli bir 

seviyeye ulaştığında Çin pazarının önde gelen oyuncuları aksayan ekosistem 

parametrelerini düzeltmek için çaba sarf etmişler ve e-perakende pazarı internete 

erişimdeki artıştan çok daha yüksek bir katsayıyla büyümeye başlamıştır (Şekil 116). 
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Şekil 116 Çin’de geniş bant erişiminin ve e-perakende pazarının gelişimi 

 

 

 

Hindistan’da fiziksel dağıtım ihtiyacı olmayan, internetten seyahat ürünleri satışının 

hızlı gelişimi gelişmekte olan ülkelerde e-perakendenin önündeki esas engelin 

tüketicilerin e-ticareti kabullenmesi değil de ekosistemdeki aksaklıklar olduğunu 

açıkça göstermektedir. Hindistan e-seyahat pazarının toplam seyahat pazarı içindeki 

payı 2007 yılında sadece %10 iken hızlı gelişim göstermiş ve 2011 yılında %28’e 

ulaşmıştır; 2015’te %37’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir. e-Seyahatte en gelişmiş 

ülkelerden biri olan ABD’de bile bu oran aynı yıllar arasında %33’ten %38’e 

yükselmiştir (Şekil 117) [45]. 
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Şekil 117 Hindistan e-Seyahat pazarının gelişimi 

 

 

 

 

 

 

Hindistan’da ekosistemdeki dağıtım/teslimat konusundaki her zorluğun üstesinden 

gelmek için ülkenin önde gelen oyuncuları Çin’i kendilerine örnek alarak yaratıcı 

yaklaşımlar geliştirmektedir. İnternete erişimin gelişmesiyle birlikte e-ticaret pazarının 

büyük bir gelişim göstermesi ve 2015’te e-perakende pazarının e-seyahat sektörünü 

yakalaması beklenmektedir (Şekil 118). 
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Şekil 118 Hindistan’da geniş bant erişiminin ve e-perakende pazarının gelişimi 

 

 

 

Genel olarak farklı ülkelerin internet kullanım oranları ile e-ticaret yapan internet 

kullanıcı oranları incelendiğinde Çin pazarı örneğine benzer bir grafik ortaya 

çıkmaktadır. İnternete erişim ve internet kullanımı belirli bir seviyeyi geçtikten sonra e-

ticaret yapan kişilerin oranı hızla artmaktadır; ancak bazı ülkeler bu parabolik gelişim 

çizgisinin altında veya üstünde kalmaktadır (Şekil 119). 
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Şekil 119 Dünyada internet kullanım ve e-ticaret yapan kullanıcı oranlarının gelişimi 

 

Ülkelerin ekosistemlerindeki aksaklıklar ile tüketici tercihleri, alışkanlıkları ve 

endişeleri ülkedeki e-ticaretin kabullenme seviyesini etkilemektedir. Bu durumu 

etkilemek ve e-ticaretin yaygınlaşmasını sağlamak için ülkedeki otoritelerin bu 

konularda aldıkları önlemler, uygulamalar ile ülkedeki perakendecilerin hareketleri 

pazardaki gelişmeleri şekillendirmektedir. 

3.33.33.33.3 eeee----Ticaret Pazarlarının GelişimTicaret Pazarlarının GelişimTicaret Pazarlarının GelişimTicaret Pazarlarının Gelişimiiii    

e-Ticaret pazarlarının gelişimi Batı Avrupa ülkeleri ve ABD’nin gelişim sürecinde 

gözlemlendiği üzere üç evrede gerçekleşmektedir. Tüketiciler erken evrede internette 

basit faaliyetler / çevrimiçi işlemler gerçekleştirerek başlamakta ve sonunda geniş 

çeşitlilikte fiziksel ve sayısal ürün/hizmet almaktadır. Pazarlar bir evreden diğerine 

geçerken her evredeki faaliyetlere sonraki evrenin faaliyetleri eklenir. 

Kaynak: Farklı ülkelerin yerel kaynakları ve uluslararası kaynakların sentezi

1 İnternet kullananların nüfusa oranı
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Bir ülke pazarının her hangi bir evrede uzun süreden beri yer alması kısa sürede bir 

sonraki evreye geçeceği anlamına gelmemektedir. Tüketici davranışları ve arzdaki 

gelişmeler incelenerek pazarın sonraki evreye geçiş için hazır olup olmadığı 

incelenmelidir. 

3.3.13.3.13.3.13.3.1 Birinci EvreBirinci EvreBirinci EvreBirinci Evre: Bağlanma: Bağlanma: Bağlanma: Bağlanma    

Birinci evrede tüketiciler internette başkalarıyla iletişime geçmeye, “bağlanmaya”, 

“arkadaşlık kurmaya” ve eğlenmeye başlar. On yıl önce tüketiciler sadece e-posta 

aracılığıyla ve anında mesajlaşma uygulamalarıyla haberleşirken günümüzde yeni 

internet kullanıcıları ilk olarak sosyal ağları benimsemekte ve kullanmaktadır. Bu ilk 

evrede tüketiciler henüz pazarda sunulan e-ticaret önerilerinin avantajlarından 

yararlanmamaktadır; internet sadece dış dünyadan haberdar olma ve gündemi takip 

etmek için araç olarak kullanılmaktadır. Sosyal ağlar internette yoğun olarak 

kullanılmaya başlandığında ABD ve Batı Avrupa pazarları daha ileri evrelere geçmişti; 

gelişmekte olan ülkelerde ise sosyal ağlar kişilerin interneti kullanmaya başlamalarına 

vesile olmuştur. 

Günümüzde Facebook’un en çok kayıtlı kullanıcısı olan 8 büyük pazarından altısı 

gelişmekte olan ülkelerdir. Bu ülkelerde internet kullanım oranları Kuzey Amerika ve 

Avrupa’ya oranla çok düşüktür ve e-ticaret hala gelişme aşamasındadır. Bu ülkelerin 

çoğunda Facebook kullanım oranları internet kullanım oranlarına yaklaşmaktadır 

(Şekil 120). Örneğin Meksika yüksek sosyal ağ kullanımı olan bir e-ticaret pazarıdır; 

en çok Facebook kullanıcısı olan 5. ülkedir. Meksika’da sosyal ağ kullanımı e-ticarete 

oranla çok daha çabuk gelişmiştir.  

İnternet kullanıcıları bu evrede internetten alışveriş yapmanın maddi risklerinden 

endişe duymaktadır; tüketicilerin çoğunluğu güvenlik, gizlilik ve emniyet endişeleri 

belirtmektedir. Bu yüzden e-ticaret sadece teknolojiyi erken benimseyen kesim 

tarafından denenmeye başlamaktadır. 
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Şekil 120 Ülkeler bazında Facebook ve internet kullanım oranları 

 

3.3.23.3.23.3.23.3.2 İkinci Evre: Basit eİkinci Evre: Basit eİkinci Evre: Basit eİkinci Evre: Basit e----İşlemlerİşlemlerİşlemlerİşlemler    

İkinci evrede tüketiciler e-bankacılık ile standart ve tanımı belirli temel hizmet ve 

ürünlerin (seyahat ürünleri gibi) alım işlemlerini gerçekleştirir. Örneğin Hindistan’da 

internet kullanıcılarının sadece %11’i internetten işlem yapmaktadır; kullanıcıların 

internetten ödeme yapma konusunda çekinceleri bulunmaktadır. Fiziksel ürünlerin 

ülke genelinde dağıtımında problemler mevcuttur; toplam e-ticaret pazarının %87’sini 

seyahat ürünlerinin alımı oluşturmaktadır [51].  

İnternetle tanışıklığı artan tüketiciler özellikle güven duydukları kurumların (banka, 

önde gelen havayolları, ulaşım şirketleri gibi) sitelerinde işlem yapmaya 

başlamaktadır. Kullanıcıların finansal kurumlara ait internet sitelerini güvenli/güvenilir 

olarak değerlendirmeleri internet bankacılığının benimsenmesini sağlamıştır.  

Rahatlıkla karşılaştırılabilen standart bir sayısal kategori olan seyahat ile ilgili alımlar 

genellikle tüketicilerin ilk alışverişlerinde yer almaktadır. Tüketiciler paketin sağlam 

ve/veya zamanında gelip gelmeyeceği endişesi taşımadan alışveriş yapabilmektedir. 

Kaynak: www.socialbakers.com/facebook-statistics, 22 Şubat 2013; internetworldstats.com
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Oyuncular tarafından tüketicilerin arasından seçebileceği çok çeşitli alternatifler 

sunulmaktadır; havayolları ve oteller internet rezervasyonlarını teşvik etmek için 

indirim veya fırsat sunmaktadır.  

Birçok ülke ikinci evrenin sürecini yaşayarak üçüncü evreye geçmektedir; ancak ikinci 

evreye giriş şekli değişkenlik gösterebilmektedir; ülkede yaygın kullanılan teknoloji 

ikinci evreye giriş sürecini etkileyebilmektedir. Bazı pazarlarda, mobil cihaz (akıllı 

telefon ve tablet) kullanımı ülkede standart internet bağlantısının gelişmesini 

beklemeden pazarın daha hızlı bir şekilde ikinci evreye geçmesini sağlamaktadır. 

Örneğin Afrika’daki birçok ülkede tüketiciler akıllı telefonlarını kullanarak para transfer 

etmeye başlamış ve ikinci evreye geçmiştir. Gates Foundation, Dünya Bankası ve 

Gallup Dünya Araştırması (Gallup World Poll) tarafından gerçekleştirilen bir 

araştırmaya göre Kenya’daki yetişkinlerin %68’i “mobil para” kullanmaktadır; bu oran 

dünyadaki diğer ülkelerden çok daha yüksektir. Sudan ve Gabon gibi bazı ülkelerde 

de bu oran %50’nin üzerindedir [52]. Bu ülkelerdeki mobil para transferleri geleneksel 

mobil bankacılıktan farklı olsa da bu işlemler tüketicilerin mobil cihazları kullanarak 

mali işlem gerçekleştirmek konusunda daha rahat hissetmelerini sağlamaktadır. 

3.3.33.3.33.3.33.3.3 Üçüncü Evre: Ürün Üçüncü Evre: Ürün Üçüncü Evre: Ürün Üçüncü Evre: Ürün ve Hizmet ve Hizmet ve Hizmet ve Hizmet AlımlarıAlımlarıAlımlarıAlımları    

Üçüncü evrede internette işlem yapmaya alışmış olan tüketiciler sayısal hizmetlerin 

yanında sayısal ve fiziksel ürün alımı ve daha özellikli hizmet alımı yapmaya başlar. 

İlk olarak internette rahatlıkla karşılaştırılabilen kitap, tüketici elektroniği ve medya 

ürünleri gibi ürünleri satın alarak başlar. Bu kategorilerde tüketiciler hangi satıcıdan 

alışveriş yaparlarsa yapsınlar nasıl bir ürün geleceğini bilmekte ve satıcılardan detaylı 

ürün tanımları alabilmektedir. Bu başlangıç kategorilerinde ürünün uyması ve 

görünümü ile ilgili veya beklenenden farklı çıkması gibi endişeleri yoktur. Gelişmiş 

pazarlarda bile internetten alım yapmaya yeni başlayan tüketiciler (gençler ve / veya 

endişeler/tercihler yüzünden daha önce internetten alışverişi denememiş olan 

tüketiciler) bu kategorilerle e-ticarete adım atmaktadır.  

Amerika’da 2008’de yapılan araştırmada en çok işlem yapılan kategoriler sırasıyla 

seyahat, kredi kartlarının yönetimi, e-bankacılık, giyim / aksesuar, kitap ve otel 

rezervasyonudur [53].  

Zamanla e-ticarette tecrübe kazanan tüketiciler biraz daha araştırma gerektiren ve 

internette satışı daha zor olan giyim, bilgisayar, tüketici elektroniği, oyuncak, 

mücevher ve spor malzemeleri gibi kategorilere yönelmektedir. Bazı kategorilerde 

tüketiciler üreticilerden alacakları detaylı ürün bilgisine ihtiyaç duymaktadır ve 

bazılarında ürün kalitesini değerlendirmekte zorlanabilmektedir. Tüketiciler normalde 
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bu kategorilerdeki ürünleri denemek, görmek, dokunmak isterler; zaman içinde bu 

kategoriler bile internete “geçerler”. 

Önceki evrelerde internet genelde fiziksel ürün alımı öncesi araştırma için 

kullanılmaktadır. Üçüncü evrede ise tüketiciler interneti hem araştırma yapmak hem 

de fiziksel ürün almak için kullanır. Fiyat karşılaştırma siteleri ve uygulamaları bazı 

gelişmekte olan pazarlarda tüketicileri internetten alışverişe yöneltmiştir.  

Tüketici elektroniği ve bilgisayar alımları orta dereceli risk taşıyan alımlardır; ürünler 

için yüksek fiyat ödenmektedir ancak satıcılar arası fiyat ve ürün karşılaştırması 

yapmak mümkündür. Ayrıca tüketiciler bu kategorilerde alım yapmadan önce 

ürünlerin ihtiyaca uygun olup olmadığını anlamak için detaylı araştırma yapmaktadır. 

Kitap ve medya ürünleri alımlarında ise tüketiciler aynı derecede ürün karşılaştırma ve 

incelemesi yapmamaktadır ama ürün fiyatları düşük olduğu için bu kategoriler 

tüketiciler tarafından daha risksiz olarak değerlendirilmektedir. 

Ürün alımlarına ek olarak tüketicilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için internete 

yöneldiğini gören girişimciler yerel pazara yönelik hizmet vermek amacıyla farklı 

kategorilerde hizmet veren kişilerin ve küçük işletmelerin hizmetlerini kurdukları 

pazaryerleri/platformlar aracılığıyla yerel pazarlara açmışlardır. Bu platformlarda 

tüketiciler ihtiyaçları olduğunda farklı kriterlere göre tamirci, boyacı, muslukçu, çocuk 

bakıcısı, şoför, aşçı, terzi gibi mesleklere sahip kişileri bulabilmekte ve platform 

aracılığıyla yaptırmak istediği iş için anlaşabilmektedir. Bu sayede yerel esnaf kendi 

tanıtımını yapabilmekte ve kendisine iş yaratabilmekte, tüketiciler de platform 

aracılığıyla ihtiyaçlarını karşılayacak kişileri kolaylıkla bulabilmektedir. Platformda yer 

alan kullanıcı yorumları ve değerlendirmeleri de tüketicilerin seçimlerine yardımcı 

olmaktadır. Yurt dışında “Zaarly” ve “taskrabbit” gibi siteler bu şekilde çalışmaktadır. 

Ayrıca “freelancer” gibi yine proje bazında daha nitelikli, beyaz yaka işleri yaptırmaya 

yönelik kısa süreli eleman bulmaya yardımcı pazaryerleri de bulunmaktadır. Tercüme, 

grafik tasarım, internet sitesi hazırlama, rapor yazma/düzeltme, muhasebe ve benzeri 

konularda iş yaptırmak isteyen şirketler veya kişiler sitede projelerini /işlerini ilan 

etmekte ve siteye kayıtlı hizmet veren kişiler de projeler için kendilerini tanıtarak 

teklifte bulunmaktadır. Bu tarz işler için gerçekleştirilen hizmetin sunumu internet 

üzerinden gerçekleştiği için çok daha geniş kitlelere ulaşılabilmektedir. 

Ülkede e-ticaret geliştikçe yeni perakendecilerin pazara girmesi ve yeni satış 

modellerinin gelişmesiyle internette satılan ürün/hizmet önerileri artmaktadır. 

Zamanla tüketiciler internetten alışveriş yapmaya alıştıkça, endişeleri azalmaya 

başlamaktadır; internetteki önerilerin fiziksel alışverişe göre avantajlarını daha iyi 

anlamakta ve farklı ihtiyaçlarını karşılamak için internete yönelmektedir. Bu 
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gelişmelerin etkisiyle internetten alışveriş konusunda daha deneyimli olan tüketiciler 

internetten alışveriş yaptıkları kategorileri artırmaya başlamaktadır. Hatta bu 

deneyimli tüketiciler daha riskli, yüksek fiyatlı ve daha zor karar verilen kategorilerde 

(tüketici elektroniği, beyaz eşya gibi) bile internetten alışverişi alternatif olarak 

değerlendirmektedir. 

Evrenin tüketicilerin internetten alışveriş yapmaya iyice alıştıkları ilerleyen döneminde 

tüketicileri internetten alışverişe yönelten ana etken rahatlık/kolaylıktır. Hızlı ve kolay 

bir şekilde internet bağlantısı olan herhangi bir yerde internetten alışveriş yapılabilir. 

Pazarlar gelişmeye devam ederken kullanıcıların bilgiye ve gelişmiş uygulamalara 

ihtiyaçları artmaktadır: ürün değerlendirmeleri, videolar /görseller, gelişmiş tekniklerle 

geliştirilen kıyafetlerin beden ölçülerini ve vücuda uyumunu gösteren uygulamalar, 

hızlı tekrar sipariş uygulamaları gibi. Bu uygulamalar arttıkça tüketicilerin bu 

kategorilerdeki ürün alımının önündeki engeller de azalacaktır. 

3.43.43.43.4 Küresel Tüketici Tercihleri ve AlışkanlıklarKüresel Tüketici Tercihleri ve AlışkanlıklarKüresel Tüketici Tercihleri ve AlışkanlıklarKüresel Tüketici Tercihleri ve Alışkanlıklarıııı    

3.4.13.4.13.4.13.4.1 eeee----Ticaretin Tercih SebepleriTicaretin Tercih SebepleriTicaretin Tercih SebepleriTicaretin Tercih Sebepleri    

Tüm dünyada tüketicilerin e-ticareti ana tercih sebepleri ortaktır: “değer” ve “kolaylık”. 

Morgan Stanley ve Alphawise tarafından sekiz ülkede 6000’den fazla internetten 

alışveriş yapan kullanıcı ile gerçekleştirilen pazar araştırmasında, tüketicilerin %49’u 

e-ticaretin en önemli tercih sebebi olarak internetin “daha düşük fiyat” sunduğunu 

belirtmektedir; %34’ü ise internetin “zaman kazandırdığını” veya “herhangi bir anda ve 

yerde alışveriş olanağı sunduğunu” ifade etmektedir [2].  

Bu özellikler aynı zamanda tüketicilerin alışveriş yapmak için internet perakendeci 

seçimini belirlemektedir; “düşük fiyat”, “geniş ürün gamı”, “rahat kullanılan internet 

sitesi” ve “ücretsiz teslimat” internet perakendecileri arasında tüketicilerin tercih 

sebebi olarak ortaya çıkmaktadır.  

Tüketicilerin maliyet ve zamandan tasarruf etme isteği e-ticaret pazarının daha da 

artmasını sağlayacaktır; internette alışveriş yapanların %65’i zaman içinde internetten 

alışverişin daha da avantajlı hale geldiğini belirtmektedir.  

McKinsey’in gerçekleştirdiği iConsumer araştırmasında da aynı tercih sebepleri 

ortaya çıkmaktadır. Kategori bazında değişmekle birlikte fiyat ve kolaylık ilk sıradadır; 

geniş ürün çeşitliliği ve internette kolay ürün karşılaştırma yapabilme olanağı bu iki 

sebebi takip etmektedir (Şekil 121) [54]. 
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Şekil 121 İnternetten alışverişin tercih sebepleri 

 

3.4.23.4.23.4.23.4.2 eeee----Ticaretin Tercih Edilmeme SebepleriTicaretin Tercih Edilmeme SebepleriTicaretin Tercih Edilmeme SebepleriTicaretin Tercih Edilmeme Sebepleri    

“Güven eksikliği” gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerce gelişmiş ülkelere kıyasla 

çok daha yüksek oranda internette alışverişin önündeki engel olarak görmektedir. Bu 

güven eksikliği farklı alanlarda kendini göstermektedir [2] (Şekil 122):  

• İnternette güvenli ödemeye duyulan güven eksikliği (gelişmekte olan 

ülkelerdeki tüketicilerin %32’si, gelişmiş ülkelerde %27’si engel olarak 

görmektedir), 

• İnternet perakendecilerine olan güven eksikliği (%23 ve %14), 

• İnternetteki ürünlerin kalitesine duyulan güven eksikliği (%21 ve %12), 

• Teslimat sürecine olan güven eksikliği (%24 ve %9). 
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Şekil 122 e-Ticaretin tercih edilmeme sebepleri 

 

Fiziksel mağazada ürünleri görebilme, inceleyebilme, deneyebilme, satış 

görevlerinden bilgi/yardım alabilme, anında beğenilen ürüne sahip olabilme ve ürünü 

rahatlıkla değiştirme/iade etme fiziksel kanalların tercih edilmesine sebep olmaktadır. 

McKinsey’in gerçekleştirdiği iConsumer araştırmasına göre ABD’de hemen tüm 

kategorilerde ürünü inceleme, dokunma ve deneme isteği ilk tercih sebebidir. Sadece 

sağlık ve güzellik ürünleri ile temizlik ürünleri alışverişlerinde mağazadan almak daha 

kolay olduğu için tercih edilmektedir. Ülke ekonomisi, e-ticaret pazarı ve altyapısı 

gelişmiş bir ülke olan ABD’de ödeme sistemleri tüketici endişelerine yol açmayacak 

şekilde gelişmiştir; gerçekleştirilen yasal düzenlemeler internette kişisel veri gizliliğini 

ve güvenliğini sağlayarak tüketicilerin internetten alışveriş etmesine engel teşkil 

etmemektedir. Ankete cevap verenlerin sadece %10’u kredi kartı bilgilerini paylaşmak 

istememiştir (Şekil 123) [54]. 

 

 

e-Ticaretin tercih edilmeme sebepleri
Yüzde

Kaynak: Morgan Stanley, eCommerce Disruption: A Global Theme, TransformingTraditional Retail, 6 Ocak 2013
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Şekil 123 Fiziksel mağazadan alışverişin tercih sebepleri – ABD 

 

3.4.33.4.33.4.33.4.3 İş Sistemiyle İlgili Tüketici Tercihleriİş Sistemiyle İlgili Tüketici Tercihleriİş Sistemiyle İlgili Tüketici Tercihleriİş Sistemiyle İlgili Tüketici Tercihleri    

Dünya genelinde internetten alışveriş edenlerin %80’i en ucuz teslimat/gönderi 

seçeneklerini seçmekte ve sadece %22’si daha hızlı gönderi için daha fazla ücret 

ödemeyi tercih etmektedir. ABD ve İngiltere gibi gelişmiş e-ticaret pazarlarında 

ücretsiz gönderiler yaygınlaşmıştır; diğer pazarlarda da benzer şekilde standart haline 

gelmesi beklenmektedir. Araştırmanın yapıldığı tüm pazarlarda tüketicilerin çoğunluğu 

(%86’sı) internet perakendecilerinin ücretsiz teslimat yapması halinde daha fazla 

alışveriş yapacağını beyan etmektedir.  

“Aynı gün teslimat” alternatifi gelişmiş ülkelerde fazla ilgi görmemiştir ancak 

tüketicilerin “güven” sorununun olduğu gelişmekte olan ülkelerde ürünün tüketicinin 

eline kısa sürede geçmesinin e-ticareti artırıcı bir faktör olabileceği düşünülmektedir.  

Amazon gibi sadece internette faaliyet gösteren perakendecilerin başarısı fiziksel 

mağaza sahibi olmamanın tüketicilerin tercihi için engel teşkil etmediğini 

göstermektedir; tüketiciler sunulan kanallara bakmaksızın ihtiyaç duydukları 
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“fiyat/değer”, “kolaylık” ve “çeşitlilik” kriterlerini yerine getiren perakendeciye 

yönelebilmektedir. Bu konuda tüketiciler arasında görüş farklılıkları bulunur; 

tüketicilerin %35’i fiziksel mağazası olan perakendecilerin internet sitelerini tercih 

ederken %23’ü sadece internetten satış yapan perakendecilere yönelmektedir. 

Günümüzde internet siparişlerinin %90’ı ev veya iş adresine teslim edilmektedir. Bazı 

pazarlarda (İngiltere’de %39 ve ABD’de %33) internetten sipariş verip fiziksel 

mağazadan ürünü teslim alma tercih edilmektedir; dünya genelinde ise sadece beş 

kişiden biri mağazadan teslime yönelmektedir [2]. 

Ürünlerin iadesi/değişimi fiziksel mağazaları olan internet perakendecilerinin bu 

mağazaları kullanabilecekleri bir alandır. e-Ticaretin önündeki en önemli engellerden 

birisi tüketicilerin mağazadan alınan ürünleri daha kolay iade edebilecekleri 

düşüncesidir. Dünya genelinde tüketicilerin %75’i iade/değişim için gönderi ücreti 

ödemeyi istememektedir. Tüketicilerin %62’si fiziksel bir mağazada iade veya 

değişim yapma olanakları olsa internetten daha fazla alışveriş yapacaklarını 

belirtmektedir.  

3.4.43.4.43.4.43.4.4 eeee----Ticaretin Yaygın Olduğu KategorilerTicaretin Yaygın Olduğu KategorilerTicaretin Yaygın Olduğu KategorilerTicaretin Yaygın Olduğu Kategoriler    

Dünya genelinde tüm kategoriler arasında e-ticaretin en yoğun olduğu kategori 

kitaptır; kitabı tüketici elektroniği takip etmektedir (Şekil 124). Hatta gelişmiş ülkelerde 

tüketici elektroniğini internetten alanların oranı gelişmiş ülkelere göre daha fazladır: 

%65’e karşı %55 [2]. 
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Şekil 124 Dünyada internetten en çok alışveriş yapılan kategoriler 

 

 

 

McKinsey’in ABD, Avrupa ve Asya’da internette tüketici alışkanlıklarını incelemek için 

gerçekleştirdiği iConsumer Tüketici Araştırmasında da benzer sonuçlar ortaya 

çıkmaktadır. Hem internette yoğun araştırma hem de alım kapılan yani “internete 

geçen” kategoriler bilgisayar donanım ve yazılım, elektronik ürünler, medya ürünleri 

(video oyunları, DVD/video, müzik) ve kitaptır (Şekil 125). 

 

 

 

 

 

Kaynak: AlphaWise, Morgan Stanley research, e-Commerce Disruption: A Global Theme, Transforming Traditional Retail

Katılımcıların % kaçının ilgili kategoriden alım yaptığı, 2012
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Şekil 125 Batı Avrupa’da internette araştırma ve alım yapılan kategoriler 

 

Çin’de internetten giyim alışverişi çok popülerdir; son 12 ayda Çin’de şehirlerde 

yaşayan orta ve yüksek gelirli tüketicilerin %91’i internetten giyim ürünleri satın 

almıştır.  

İnternetten yiyecek/market alışverişi en az tercih edilen kategorilerdendir ama 

nüfusun yoğunluğunun yüksek olduğu bazı pazarlarda tüketiciler bu kategoride de 

alışveriş denemelerine başlamıştır (Japonya’da %44, İngiltere’de %29). Bu 

kategorinin gelişimi diğerlerinde olduğu gibi internette satış yapan perakendecilerin 

hareketleriyle şekillenmektedir; bugüne kadar bu kategoride fazla internet girişimi 

olmamış ve geleneksel süpermarketler/perakendeciler internet kanalını fazla ön plana 

çıkarmamıştır. Amazon Fresh (Seattle, ABD) ve Fresh Direct (New York City ve 

Philadelphia, ABD) ABD’de bu alanda faaliyet gösteren ve bahse konu olabilecek 

büyüklüğe sahip iki internet oyuncusudur ancak kar marjları düşüktür. İngiltere’de 

Ocado ülke genelinde hizmet vermektedir. Avrupa’da (İngiltere ve Fransa’da) 

tüketiciler internetten market alışverişine ilgi gösterdiklerini belirtmektedir; ABD’de ilgi 

artmaktadır ama yine de bu ilgi diğer kategoriler seviyesinde değildir [2].  
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3.53.53.53.5 Küresel eKüresel eKüresel eKüresel e----Ticarette Gözlemlenen Ana Eğilimler ve GelişmelerTicarette Gözlemlenen Ana Eğilimler ve GelişmelerTicarette Gözlemlenen Ana Eğilimler ve GelişmelerTicarette Gözlemlenen Ana Eğilimler ve Gelişmeler    

Küresel e-ticarette gözlemlenen ana eğilimler ve gelişmeler 3 ana başlık altında 

incelenebilir (Şekil 126): 

Şekil 126 e-Ticaret eğilimleri – dış etkiler, perakendecilerin hareketleri ile teknoloji ve 
altyapı sağlayıcıları 

 

• Dış etkiler:Dış etkiler:Dış etkiler:Dış etkiler: Sektör dışındaki gelişmelerin etkisiyle gerçekleşen eğilimler. 

• Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri:Perakendecilerin hareketleri: Sektördeki oyuncuların /perakendecilerin pazar 

paylarını artırmak ve müşteri ihtiyaçlarına karşılık vermek için pazarlama/satış 

odaklı stratejileri, eğilimleri ve uygulamaları. 

• Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları:Teknoloji ve altyapı sağlayıcıları: Teknoloji ve diğer altyapı alanlarındaki 

gelişmeler ve uygulamalar. 

Bu ana eğilimler ve gelişmeler aşağıda detaylı olarak incelenmektedir. 
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3.5.13.5.13.5.13.5.1 Dış EtkilerDış EtkilerDış EtkilerDış Etkiler    

Sektör dışındaki gelişmelerin arasında akıllı telefon ve tablet kullanımı, sosyal ağların 

kullanımı ve pazarlama/reklam faaliyetlerinin yerelleşmesi sayılabilir (Şekil 127). Bu 

dış etkilere perakendecilerin verdikleri tepkiler e-ticareti şekillendirmektedir. 

Şekil 127 Mobil, tablet, sosyal ağlar ve yerelleşmenin etkileri 

 

3.5.1.13.5.1.13.5.1.13.5.1.1 Mobil Kullanım Mobil Kullanım Mobil Kullanım Mobil Kullanım ––––    Akıllı TelefonlarAkıllı TelefonlarAkıllı TelefonlarAkıllı Telefonlar    

Tüm dünyada ve özellikle gelişmiş ülkelerde çok daha rahat internet kullanımına 

olanak sağlayan mobil cihaz kullanımı ve penetrasyonu artmaktadır. 2012 yılı için 

ülkelerdeki akıllı telefon penetrasyon oranlarına bakıldığında ise Hollanda, İngiltere ve 

Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerinin %60-67 sahiplik oranlarıyla önde geldiği, bu 

ülkeleri Güney Kore, İspanya, ABD ve Singapur’un takip ettiği görülmektedir. Çin, 

Brezilya ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerin ise sahiplik oranları henüz çok 

daha düşüktür (Şekil 128). 

 

Kategori

1

Sosyal 
ağlar

3

4

Yerelleşme/ 
lokalizasyon

E-ticaret oyuncularının tepkileri

▪ Perakendeciler, kullanıcıların kolayca araştırma, 
fiyat karşılaştırma ve satın alım yapabilecekleri 
mobil ticaret uygulamaları geliştirmektedir

▪ Perakendeciler, banner reklam harcamalarını 
artırmakta ve sosyal ağlarda yer alarak  daha 
geniş kitlelere ulaşabilmektedir; arama 
motorlarına daha az ücretli reklam vermektedir

▪ Yakın zamanda, perakendeciler Facebook’ta 
mağaza oluşturmaya ve bu platform üzerinden 
satış yapmaya başlamışlardır

▪ Perakendeciler, müşterilerin farkındalığını, 
mağaza ziyaretlerini ve satışları artırmak için 
yerelleştirilmiş sayısal reklamları ve yerel müşteri 
hedefleme uygulamalarını kullanmaktadır

▪ Perakendeciler, tablete özgü müşteri deneyimi 
ve uygulamaları sunarak, tüketicileri harekete 
geçirmeyi ve çevrim içi/dışı satışları artırmayı 
hedeflemektedir

Sektör dışı eğilimler – dış etkiler

▪ Akıllı telefon penetrasyonu ve kullanımının
hızla artması

▪ Akıllı telefonların arama, araştırma ve satın 
alma için kullanımının artması

▪ Sosyal ağlar, internette geçirilen zamanın 
neredeyse çeyreğini oluşturmaktadır ve 
kullanım, ziyaret sayısı ve harcanan zaman 
giderek artmaktadır

▪ Sosyal ağlar, geleneksel arama motorlarının 
içerik bulma ve internette gezinme paylarından 
pay almaktadır

▪ Yerelleştirilmiş dijital reklam, yerel içerik ve 
yerelleştirilmiş aramalarda yüksek büyüme 
gerçekleşmiştir

▪ Sayısal promosyonlarla hedef tüketicileri satın 
almaya yönlendiren yeni iş modelleri 
belirmektedir; internetteki reklamlar internet 
dışı satışları tetiklemektedir

▪ Son iki yılda tablet kullanımı, akıllı 
telefonlardan daha hızlı artmıştır ve tahminler, 
penetrasyonun artmaya devam edeceğini 
göstermektedir

▪ Tabletlerle ilgili tüketici davranışları PC ve 
akıllı telefonlardan oldukça farklıdır

2

Tablet

Mobil
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Şekil 128 Seçili ülkelerde akıllı telefon penetrasyonu 

 

Çin’in ardından (235 milyon adet akıllı telefon kullanıcısı) 135 milyon adet ile dünyada 

en çok akıllı telefon kullanıcı sayısına ve yüksek akıllı telefon penetrasyonuna sahip 

olan ABD’de akıllı telefonların kullanılan telefonlar içindeki payı 2009’da %17 iken 

2011’in üçüncü çeyreğinde %40’a ulaşmıştır. Kullanıcılar mobil cihazlarını kullanarak 

internete girmektedir; mobil internet oturum süreleri PC tabanlı oturumlara göre daha 

kısa süreli olsa da kullanıcılar mobil cihazlarla internette PC’ye oranla toplamda 

günde daha fazla zaman geçirmektedir (Şekil 129). Bu kullanım alışkanlığı da e-

ticaret için mobil cihazlar için geliştirilen uygulamaların ne kadar önemli olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

Kaynak: Yankee

2009

1 (Ülkede/bölgede kullanılan akıllı telefon sayısı) / (ülke/bölge nüfusu)

2012 

Hindistan

%20,0

Çin

%9,1

Brezilya

%20,6

İngiltere

%10,1

Almanya %21,1

Hollanda

%24,6

İspanya

%11,0

Güney Kore

ABD

Singapur

%2,4

%2,3

%1,5

%53,4

%55,8

%59,5

%60,8

%61,5

%63,7

%66,7

%19,0

%13,3

%9,6

Akıllı telefon penetrasyonu1
MOBİL1
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Şekil 129 ABD’de kullanılan telefonların dağılımı ve mobil cihaz kullanımı alışkanlıkları 

 

Mobil cihazlar e-ticaret için önemli bir kanal teşkil etmektedir. Target, eBay ve 

Amazon gibi önde gelen küresel internet perakendecilerin satış hacimleri ile Square 

ve PayPal gibi ödeme platformlarının işlem hacimleri incelendiğinde zaman içinde 

mobil cihazlar aracılığıyla yapılan işlemlerin toplam işlem hacmi içindeki payının arttığı 

görülmektedir. Örneğin bu şirketler arasında en yüksek orana sahip olan eBay’in 

2009’da satışlarının yaklaşık %1’i mobil cihazlarla yapılmaktayken bu oran 2001’de 

%4 civarına yükselmiştir (Şekil 130). Yapılan McKinsey tüketici araştırmalarında bu 

sonuçları ortaya çıkaran tüketici eğilimleri ön plana çıkmaktadır: hemen hemen tüm 

ürün kategorilerinde önceki yıllara oranla tüketicilerin daha büyük bir bölümü 

alışverişte mobil cihazlarını kullandıklarını veya kullanacaklarını belirtmektedir. Genel 

e-ticarette gözlemlenen tercihler mobil ticaret için de geçerli olmakta ve seyahat, 

medya, kitap, giyim ve tüketici elektroniği gibi kategoriler mobil ticarette ön plana 

çıkmaktadır; ayrıca küçük alışverişler olarak nitelendirilebilecek düşük işlem meblağı 

olan yiyecek-içecek gibi günlük alışverişler mobil ticaret için ilk tercih olmaktadır. 
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Şekil 130 Alışveriş için mobil cihaz kullanımı 

 

Aynı araştırmanın sonuçlarına göre mobil cihazlar hem arama hem alışveriş 

sürecinde artan rol oynamaktadır. Farklı kategorilerde hangi kanallardan araştırma 

yapıldığı incelendiğinde internette yoğun araştırma yapılan kategorilerde mobil 

araştırmanın da yüksek oranda gerçekleştiği görülmektedir (Şekil 131). Mobil cihazlar 

bilgisayar donanım/yazılım, elektronik ve medya ürünleri için alım öncesi araştırma 

için yoğun şekilde kullanılmaktadır. Mobil cihazlarda hem araştırma hem de alışveriş 

son iki yılda artış göstermiştir (Şekil 132). 

 

  



 

184 

 

Şekil 131 Mobil cihazların araştırma ve alışveriş için kullanımı 
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Şekil 132 Mobil cihazların araştırma ve alışveriş için kullanımı 
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Mobil cihazlarla araştırmanın neredeyse yarısı mağazada gerçekleştirilmektedir; 

tüketiciler daha çok mobil cihazlarını kullanarak bulundukları mağazanın veya başka 

markanın sitesini ziyaret etmekte, fiyat karşılaştırması uygulamalarını kullanmaktadır 

(Şekil 133). 

Şekil 133 Mobil araştırmada gerçekleştirilen faaliyetler 
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Mağaza içinde mobil cihazlarla araştırma yapanların büyük bir bölümü başka yerde 

daha ucuz fiyat bulunca mağazadan ürünü almaktan vazgeçmektedir (Şekil 134). 

 

Şekil 134 Mağazada mobil araştırmanın alım kararına etkisi 
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2012 yılı başında gerçekleştirilen başka bir tüketici araştırmasında da benzer 

sonuçlara rastlanmaktadır. Mobil cihazlarla fiyat karşılaştırma artmaktadır; fiyat 

araştırması yaparken mobil cihazlarını kullananların oranı %50’ye çıkmıştır [55]. Bu 

karşılaştırma çoğunlukla mağazaya gitmeden (%65) veya mağazada alışveriş 

yaparken (%34) yapılmaktadır ve araştırma sonuçları tüketicilerin alım kararını 

etkilemektedir (Şekil 135).  

 

Şekil 135 Mobil cihazlarla fiyat karşılaştırma 

 

Akıllı telefonlar her yerde/her zaman alışveriş olanağı sunarak e-ticaretin “kolaylık” 

özelliğini bir adım ileri götürse de mobil kullanımın ters etkisi de olmaktadır; 

ödeme/fatura ve gönderi bilgilerini girmek tüketicilere zor gelmektedir; küçük ekranda 

işlem yapmak için çok güçlü uygulama desteği ve yaratıcı görsellik gerekmektedir. 

Yaratıcı mobil uygulamaların geliştirilmesiyle mobil ticaret artacaktır. 

Tüketicilerin mobil kullanıma olan ilgi ve eğilimlerini gören perakendeciler hem toplam 

perakendeden hem de e-ticaretten daha fazla pazar payı alabilmek için tüketici 
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ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve mobil cihazlarla kolay, hızlı alışveriş yapılması 

sağlayacak mobil uygulamalar geliştirmektedir. Sadece internetten satış yapan bir 

market olan Fresh Direct örneğinde görüleceği gibi mobil uygulamalarda kullanım 

kolaylığı açısından ortaya çıkan en önemli gereksinim küçük ekranı verimli ve görsel 

bir şekilde kullanarak tüketicinin siteye/uygulamaya girmesini, sitede kalmasını ve 

alışveriş yapmasını sağlamaktır. Tüketicinin alışverişi kolay bir şekilde 

gerçekleştirmesi (ürün seçimi, işlem tamamlama, ödeme yapma, teslimatı belirleme 

gibi adımları etkin gerçekleştirme) için geliştirilen özellikler bu mobil uygulamanın ve 

dolayısıyla Fresh Direct’in tercih edilmesinde rol oynamaktadır. Fresh Direct New 

York ve çevresinde evlere ve işyerlerine dağıtım yapmaktadır; yaklaşık 600.000 

müşterisi bulunmaktadır (Şekil 136).  

Şekil 136 Başarılı mobil ticaret uygulama örneği – Fresh Direct 

 

     



 

190 

3.5.1.23.5.1.23.5.1.23.5.1.2 Tablet KullanımıTablet KullanımıTablet KullanımıTablet Kullanımı    

Akıllı telefon penetrasyonuna benzer şekilde tablet penetrasyonu ve kullanımı da 

yıllar içinde artmaktadır. Bu konuda 2012 yılında %42’lik penetrasyon ile öncü olan 

Singapur’u ABD (%41) ve Güney Kore (%32) izlemektedir. Japonya ve Batı 

Avrupa’da sahiplik oranı %20’lerde seyretmektedir. Çin, Brezilya ve Hindistan’da ise 

hane halklarının %10’undan azında tablet kullanılmaktadır. Tablet penetrasyonunun 

2016’da en gelişmiş ülkelerde %100’ü geçmesi, yani hanede ortalama olarak birden 

fazla tablet kullanılması beklenmektedir (Şekil 137). 

Şekil 137 Seçili ülkelerde tablet penetrasyonu 

 

Tablet üç ana özellik açısından PC’den farklılık göstermektedir:  

• Daha küçük boyutta ve dokunmatik formdadır, taşınabilir 

• Farklı işletim sistemi kullanılmaktadır; PC’lerde yer alan Windows programları 

kullanılmamaktadır, uygulamalar yüklenebilir 

• Daha düşük fiyatlıdır. 

Kaynak: Yankee

2010

1 Hanehalkı sayısına oranı

2012

%0

Brezilya %0,8

Çin %0,5

Almanya %2,5

İspanya %2,6

Hollanda %2,9

İngiltere %3,0

Japonya %3,3

Güney Kore %4,0

ABD %6,5

Singapur %3,0

Hindistan

%6,8

%7,5

%19,2

%20,3

%22,6

%22,8

%24,6

%32,0

%40,7

%42,0

%1,8

TABLET2

Dünyada tablet penetrasyonu1
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Bu özelliklerinden dolayı tabletler kullanıcılar tarafından PC’lere göre farklı özelliklerle 

ilişkilendirilmektedir: tablet daha kişisel, eğlenceli, her zaman açık, aramalar için daha 

elverişli, taşınabilir ve belirli işlevlere odaklı olarak değerlendirilmektedir. 

Tüketici araştırmalarından çıkan sonuçlara göre tablet kullanımı bugün itibariyle evde 

kullanıma odaklıdır; kullanıcıların %62’si tabletlerini evde bırakmaktadır. PC ve akıllı 

telefonların kullanımıyla karşılaştırıldığında kullanıcılar tableti iletişime kıyasla daha 

çok yerel bilgi edinme/ürünleri incelemek ve okumak için kullanmaktadır (Şekil 138). 

Üç cihaz tipinde de alışveriş için kullanım oranı aynıdır. 

Şekil 138 Tablet kullanım alışkanlıkları 

 

Perakendeciler tüketicilerin tablet kullanım alışkanlıklarını ve akıllı telefonlara göre 

daha büyük ekrana sahip tabletlerin sağladığı avantajları göz önüne alarak tabletler 

için yeni alışveriş deneyimleri ve uygulamalar tasarlamaktadır. Örneğin lastik üreticisi 

Yokohama tüketicileri lastiklerini değiştirmek konusunda harekete geçirecek eğitici bir 

lastik inceleme uygulaması tasarlamıştır (Şekil 139). 
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Şekil 139 Tablet için geliştirilen uygulama örneği – lastik üreticisi Yokohama 

 

 

3.5.1.33.5.1.33.5.1.33.5.1.3 Sosyal Ağların KullanımıSosyal Ağların KullanımıSosyal Ağların KullanımıSosyal Ağların Kullanımı    

Son yıllarda internette sosyal ağların gelişmesiyle birlikte bu ağlara üye olan, arkadaş 

çevresi oluşturan ve paylaşım yapan kişilerin sayısında hızlı bir artış olmuştur. Sosyal 

ağlar hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş ve internette geçirilen zamanın 

büyük bir bölümünü oluşturmaya başlamıştır. ABD’de kullanıcılar internette 

geçirdikleri zamanın %23’ünü sosyal ağlarda geçirmektedir. Bu oran diğer tüm 

internet markalarında (Google, Microsoft ve Yahoo siteleri ile AOL) geçirilen 

zamandan çok daha fazladır (Şekil 140). 
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Şekil 140 Sosyal ağların internette geçirilen zamandan aldığı pay 

 

Sosyal ağ katılımındaki bu artış doğal olarak portallarda harcanan zamanın 

azalmasına yol açmaktadır; kullanıcılar içerik aramak veya yeni şeyler keşfetmek için 

de sosyal ağ platformlarını kullanmaya başlamıştır. Farklı medya ve alışveriş 

sitelerine olan yönlendirmelerde bile Google gibi arama motorlarının payı azalmaya 

ve Facebook gibi sosyal ağların payı artmaya başlamıştır [56]. İnternette reklam 

verenler bu eğilimi gözlemleyerek arama motorlarındaki ücretli reklam ve 

pazarlamanın yanında sosyal medya kullanımını da ön plana almaktadır (Şekil 141). 
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Şekil 141 Sosyal ağ katılımının etkileri 

 

 

Sosyal ağ faaliyetlerinde içerik takip etme ve fırsatlardan yararlanma olarak 

tanımlanan e-ticaret önem kazanmaktadır. Tüketiciler sosyal ağlar sayesinde 

fırsatlardan haberdar olmakta ve sağlanan bağlantılarla ilgili e-ticaret sitelerine 

yönlendirilmekte ve alışveriş yapmaları için ortam hazırlanmaktadır (Şekil 142). 
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Şekil 142 Sosyal ağ faaliyetlerinin önem açısından derecelendirilmesi 

 

En popüler olan sosyal ağlardan Facebook kullanıcılarının %34’ü Facebook’ta fırsat 

ve kuponlardan yararlanmak, indirim ve faaliyetlerle ilgili bilgi almak ve ilgilendikleri 

ürünle ilgili haber almak için perakendecileri takip etmektedir (Şekil 143). 
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Şekil 143 Perakendecileri takip etmek için Facebook kullanımı 
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Twitter kullanıcıları da benzer şekilde fırsatlardan yararlanmak ve bilgi almak için 

markaları ve perakendecileri takip etmektedir. Twitter’da kullanıcılar perakendecilere 

yönelik takiplerde daha çok ürünlerle ilgili güncel bilgi almayı ve kampanyalar 

/aktivitelerle ilgili bilgi almayı amaçlamaktadır (Şekil 144). 

 

 

 

Şekil 144 Perakendecileri takip etmek için Twitter kullanımı 
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Yakın dönemde gelişme gösteren başka bir sosyal ağ olan Pinterest kısa sürede 

ziyaretçi sayısını artırarak Facebook ve Twitter’dan sonra en çok ziyaret edilen ağ 

haline gelmiştir; Whole Foods, Bergdorf Goodman, Lands’ End ve Etsy gibi 

perakendeciler tüketicilere ulaşmak için Pinterest’i kullanmaya başlamıştır (Şekil 

145). 

 

Şekil 145 Pinterest’in gelişimi – ABD 

 

 

 

  



 

199 

Pinterest özellikle ana kullanıcı kitlesi olan genç ve kadın kullanıcıların alışveriş 

alışkanlıklarını etkilemektedir (Şekil 146). 

 

Şekil 146 Pinterest’in alışveriş alışkanlıklarına etkisi 

 

Şirketler internette yoğun kullanılan sosyal ağlardaki varlıklarını güçlendirerek bu 

ağları marka farkındalığı yaratmak ve satışları artırmak için kullanma yoluna 

gitmektedir. Perakendecilerin sosyal ağlarda kullandığı farklı uygulamalar beş ayrı 

hedefe yönelmektedir: 

• Marka bilinirliğini artırmak: Örneğin sayfayı beğenenlere ve/veya arkadaşlara 

bilgi vermek 

• Kampanya yapmak / denemeye yöneltmek: Sayfayı beğenenlere ve/ veya 

arkadaşlarıyla paylaşanlara indirim kuponları sunmak 

• Satış yapmak: Sosyal ağdaki kişilere /trafiğe direk ulaşan entegre sanal 

mağaza açmak 

Kaynak: McKinsey iConsumer US 2012 Araştırması

Hiç %79

Herhangi
bir zaman

%3

Son 6 ay
%4

Geçen ay%14

18

18

11

13

16

19

37

46

10

15

18

22

41

48

15

17

28

23

24

53

37

Ürün hakkında
araştırma yaptı

Pinlendiğini görünce
mağazadan aldı

Pinlendiğini görünce
internetten aldı

«Almak istediklerim»
listesi için birden çok 
ürün pinledi

Almış olduğu ürünü
pinledi

Toplantı planlamak için
birkaç ürün pinledi

Almak istediği ürünü
pinledi

18-24

Kadın

Herkes

Pinterest kullanımı
Cevaplayanların yüzdesi

Pinterest’in etkisi
Yüzde (birden fazla cevap mümkün)

Erkek

%29

Kadın

%71

SOSYAL AĞLAR3
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• Sadakati artırmak: Sosyal ağlardaki hatırlatma ve yönlendirmelerle tercih 

edilen/ziyaret edilen site olmasını sağlamak 

• Müşteri iletişimi ve bilgilendirmeyi artırmak: Sorular ve forumlar aracılığıyla 

müşteri iletişimini ve müşterilerin kendi aralarındaki paylaşımını teşvik etmek. 

Jeeperz Creeperz’in Facebook’ta bu üç hedefe yönelik uygulamaları bulunmaktadır 

ve bu uygulamalar sonucunda Facebook’tan ayda 43 yönlendirme elde etmektedir 

(Şekil 147). 

Şekil 147 Sosyal ağ kullanımı örneği – Jeeperz Creeperz 
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Home Depot ise kendi internet sitesini ve YouTube’u tanıtım, müşterilerle iletişim, 

eğitim ve paylaşım kanalı olarak kullanmaktadır. YouTube’da kendi adına özel bir 

paylaşım sayfası yaratmıştır; bu sayfada hem kendisi tarafından geliştirilen hem de 

kullanıcılar tarafından çekilen videolar yer almakta ve yorumlar aracılığıyla müşteri 

katılımı desteklenmektedir. Kendi internet sitesinde sanal mağazanın yanı sıra 

kullanıcı forumları, müşterileri yönlendirecek “kendin yap projeleri” ile ilgili rehberler 

yer almaktadır (Şekil 148). 

Şekil 148 YouTube ve internet sitesinin paylaşım amaçlı kullanımı – Home Depot 
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Bazı perakende şirketleri fiziksel mağazaların tüketicilere sağladığı arkadaşlarıyla 

birlikte alışveriş yapma ve fikir verme avantajını internet ortamına taşımak için sosyal 

ağlardan faydalanmaktadır. Örneğin Levi’s müşterilerine Facebook Connect yoluyla 

arkadaşlarını Levi’s Store’un özgünleştirilmiş versiyonuna davet etme imkânı 

sunmaktadır. “Birlikte alışveriş” fonksiyonu kişilere arkadaşlarıyla sohbet edebilme ve 

ürünleri tartışabilme olanağı vermektedir. JC Penney gibi mağazalar Facebook 

üzerinden direk satış yapılabilecek sanal mağaza da açarak sosyal ağların 

erişiminden yararlanarak yeni müşteri kazanma ve satışları artırma yoluna gitmektedir 

(Şekil 149). 

Şekil 149 Sosyal ağ kullanımı örnekleri 
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3.5.1.43.5.1.43.5.1.43.5.1.4 YerelleşmeYerelleşmeYerelleşmeYerelleşme    (lokalizasyon)(lokalizasyon)(lokalizasyon)(lokalizasyon)    

Perakendeciler pazar paylarını ve satışlarını artırmak için ülke genelinde hatta küresel 

olarak pazarlama, tanıtım ve reklam faaliyetlerini yürütmekte ama aynı zamanda yerel 

ve hiper yerel3 satışlara da odaklanmaktadır; farklı mecraları kullanarak yerel reklam 

/tanıtım yapmaktadır. İnternetin yazılı mecranın önüne geçtiği günümüzde, ABD’de 

yerel reklam gelirlerinin çoğunluğu internetten elde edilmektedir. İnternet reklam 

gelirlerinin kaynakları sayısal ilanlar, arama motorlarındaki tık-başına-maliyetli (CPC) 

reklamlar, gerçekleştirilen işlemlerden alınan gelir payı ve sayısal haberleşmelerde 

yer alan kuponlardan oluşmaktadır (Şekil 150). 

Şekil 150 ABD yerel reklam pazarı ve internet reklamları 

 

Hem yeni internet girişimleri hem de eski oyuncular hızla yerel reklam pazarına 

kaymaktadır; yeni iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Fiziksel satış noktaları internette 

yerel reklam alan oyunculara (Google Places, CityGrid Media gibi) ücretli veya 

 
3 Posta kodu bazında 
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ücretsiz reklam vermektedir. Örneğin yerel satış noktaları City Grid’e kayıt olarak City 

Grid’in anlaşmalı olduğu site ağında (sarı sayfalar, yerel listeleme siteleri, kullanıcı 

değerlendirme siteleri, arama motorları ve City Search, Insider Pages, Urban Spoon, 

YP ve Yellowbook gibi mobil uygulamalarda) markalarının öncelikli olarak 

görüntülenmesini sağlamaktadır. Groupon ise “grup alım” mantığı ile çalışarak, yerel 

satış noktaları ile anlaşma yapmakta ve tüketicilerin bu noktaların verdiği 

hizmetlerden indirimli olarak yararlanmasını sağlamaktadır. Yerel satış noktaları 

Groupon aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmakta, bilinirliğini artırmakta ve yeni müşteri 

kazanmaktadır (Şekil 151). 

 

Şekil 151 Yerel reklam ve tanıtım sağlayan yeni internet girişim örnekleri 
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Yeni ortaya çıkan internet tabanlı yerelleşme hizmetleri tüketicileri mağazalara 

çekmek için perakendeciler tarafından kullanılan güçlü bir yöntemdir. ABD’de 

tüketicilerin yaklaşık %9’u bu hizmetleri kullanarak fırsatlardan haberdar olmakta ve 

bu fırsatları değerlendirmektedir. Tüketiciler Foursquare, Shopkick, Loopt, Gowalla 

gibi uygulamalar sayesinde yerel satış noktalarının sunduğu fırsatlardan haberdar 

olmaktadır (Şekil 152). 

Şekil 152 Yerelleşme hizmetlerinin kullanımı 
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Markalar yerel satışlarını artırmak için internette yerel reklam ve tanıtım fırsatlarına 

öncelik vermektedir. Örneğin ABD’de Cars.com sitesi tüketicilere yakınlarındaki araba 

bayilerini arama fırsatı sunmaktadır. Bu sitede farklı araba bayileri gazete ilanlarında 

olduğu gibi ücret ödeyerek kendi portföylerindeki ikinci el arabaların tanıtımını 

yapabilmektedir. Bu mecradaki görsel paylaşım gazete ilanlarından daha etkili 

olmaktadır. Verilen tanıtım ve ilanlarda paylaşılan adres ve yol tarifleri ile müşteri 

trafiği fiziksel bayi adreslerine yönlendirilmektedir (Şekil 153). 

Şekil 153 İnternet sitesinin seri ilan olarak kullanım örneği 
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Kullanıcıların yerel bayi / şirketlere yönlendirilmesine bir başka örnek de Tire Rack’in 

internet sitesindeki uygulamadır. Tire Rack kendi sitesinden lastik satın alan 

tüketicileri bulundukları yöredeki “önerilen” montajcılara yönlendirmekte ve böylece 

bu şirketlere müşteri trafiği yaratmaktadır. Müşterilerce alınan lastiklerin doğrudan 

montajcıya gönderilmesi mümkündür. Sitede montajcıların hizmetleri, fiyatları 

hakkında bilgi verilmekte ve montajcılarla ilgili müşteri yorum ve değerlendirmeleri 

paylaşılmaktadır (Şekil 154).  

 

Şekil 154 Perakendeciden yerel destek hizmet verenlere yönlendirme – Tire Rack 
örneği 
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3.5.23.5.23.5.23.5.2 Perakendecilerin HareketleriPerakendecilerin HareketleriPerakendecilerin HareketleriPerakendecilerin Hareketleri    

Perakendeciler tüketicilere çekici gelecek değer önerileri sunmaya çalışmakta, iş 

yapış sistemlerini bu yönde şekillendirmekte ve tüketici ihtiyaçlarına karşılık vermeye 

çalışmaktadır; hem diğer internet oyuncularından hem de internet dışı 

perakendecilerden pazar payı kazanmaya çalışmaktadır. Bu amaçla oyuncular özel 

pazaryerleri oluşturmakta ve yenilikçi sanal mağaza formatları belirlemektedir. 

Fiziksel mağazaları olan oyuncular ise interneti çoklu kanal stratejilerine yaratıcı 

şekilde katmaya çalışmaktadır (Şekil 155). Oyuncular sanal mağazayı sık ziyaret 

edilecek hedef olarak konumlandırarak ziyaretleri alışverişle sonuçlandırmaya çaba 

sarf etmektedir. Müşterilere özel geliştirilen uygulamalar da buna destek vermektedir. 

Son olarak satışları artırmanın başka bir kaynağı olarak yeni pazarlara yönelmekte, 

dış ülkelerdeki tüketicilere satış yapmak için organizasyonlarını ve iş yapış şekillerini 

yapılandırmaya çalışmaktadır (Şekil 156). 

Şekil 155 Perakendecilerin hareketleri (1/2) 

 

 

Eğilimler Perakendecilerin hareketleri

▪ Tüketiciler, perakendeciler tarafından 
sunulmayan sıra dışı (geleneksel olmayan) 
ürün ve hizmetler için (kiralama, araç 
paylaşma ve kişisel hizmetler gibi) 
internete yönelmektedir

▪ Tüketiciler arası alışverişi (C2C) 
sağlayan ve şirketlerin stok tutmadan 
satış yapmalarını sağlayan pazaryerleri 
kurulmaktadır

▪ Satıcılar, farklı tüketici temas noktaları 
ve online-offline bağlantıları ile çok 
kanallı müşteri deneyimi sunmaktadır

▪ Şirketler, kanallar arası fiyatlama ve 
ürün çeşitliliği stratejileri kullanarak 
farklı kanallardan yapılan satışları
yönetmektedir

▪ Alışverişlerin çoğu halen fiziksel 
mağazalardan yapılmaktadır ancak 
tüketiciler çoklu kanal sunumunun sağladığı 
kolaylığa önem vermekte ve internet dışı 
alışveriş öncesi hem perakende hem de 
araştırma/karşılaştırma sitelerini ziyaret 
etmektedir

▪ İnternet perakendeci ve toptancılara son 
kullanıcıya direk erişim sunmakta ve 
kullanıcıların satın alma kararlarını 
etkilemektedir

▪ Müşterilerin yeni e-ticaret modellerine 
olan ilgisi sayesinde internette yeni 
girişimlerin ve e-perakende 
uygulamalarının hayata geçirilmesi daha 
kolay ve cazip hale gelmektedir

▪ Şirketler, müşterilerin deneme ve satın 
alma faaliyetlerini artırmak için özel 
satış siteleri ve aylık alışveriş kulüpleri 
gibi yeni iş modelleri geliştirmektedir

Özel 
pazaryerleri

Yenilikçi
e-ticaret
formatları

Çoklu kanal 
kullanımı

Kategori

5

6

7
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Şekil 156 Perakendecilerin hareketleri (2/2) 

 

3.5.2.13.5.2.13.5.2.13.5.2.1 Özel Pazaryerlerinin OluşturulmasıÖzel Pazaryerlerinin OluşturulmasıÖzel Pazaryerlerinin OluşturulmasıÖzel Pazaryerlerinin Oluşturulması    

Müşterilere geniş ürün yelpazesi sunabilmek için farklı satıcıların ürünlerinin bir arada 

sunulduğu özel pazaryerleri oluşturulmaktadır. Tüketiciler arası alışverişi sağlayan ve 

stok tutmadan satış olanağı sunan özel pazaryerleri birçok sektörün işleyişini 

değiştirmektedir.  

Yeni ortaya çıkan ortaklaşa tüketime yönelik pazaryerleri ortak ürün ve hizmetlerin bir 

pazaryeri aracılığıyla toplu şekilde kullanıcılara sunulduğu iş modelidir. Otomobil 

kullanımı, seyahat, medya, finans, kişisel hizmetler, giyim ve yiyecek/içecek gibi farklı 

kategorilerde ortak kullanım /paylaşıma aracılık eden pazaryerleri ortaya çıkmıştır 

(Şekil 157).  

Getaround’un tüketiciler arası sosyal araba paylaşımı modelinde tüketiciler sitede 

listelenen üyelerin arabalarından kendilerine yakın olanları seçerek saatlik veya 

günlük olarak kiralayabilmektedir. Üyeler kendi arabalarını fiyat ve uygun zaman 

Eğilimler Perakendecilerin hareketleri

▪ Perakendeciler, internetteki sanal 
mağazaları ziyaret eden müşterilerin 
işlemlerden öte araştırma yapmalarını, 
sitede yoğun zaman geçirmelerini ve 
sadakatlerini teşvik etmek için video ve  
ses kayıtları, bloglar gibi içerikten 
yararlanmaktadır

▪ Tüketicilerin internette medya kullanımı 
arttıkça e-perakendecilerin sunduğu 
daha zengin içerik ve görsellik 
tüketicilerin bu sitelerde daha fazla 
zaman geçirmesini ve siteyle 
‘bütünleşmesini’ sağlamaktadır

▪ Şirketler, müşteri ihtiyaçlarına birebir 
cevap verebilmek için kitlesel 
kişiselleştirme seçenekleri sunmakta ve 
sürekli olarak kişiselleştirme 
algoritmalarını iyileştirmektedir

▪ Tüketiciler artan bir şekilde daha 
kişiselleştirilmiş deneyim ve ürünleri 
kendi ihtiyaçlarına göre 
özgünleştirebilme imkanı arayışındadır

Kategori

▪ Amazon, Avrupa Birliği’nde farklı 
kanalları kullanarak ürün sağlamakta, 
dağıtım ve teslimat yapmaktadır

▪ Perakendeciler diğer pazarlara yönelik 
kendi anadillerinin dışındaki dillerde, 
internet siteleri geliştirmekte ve farklı 
kültürlere göre özgünleştirebilmektedirler

▪ Uluslararası ticaret, e-ticaretin %14’ünü 
oluşturmaktadır

▪ Başta Güney Kore, Brezilya ve Meksika 
olmak üzere dünyada şirketler e-ticarete 
yönelmekte ve başka ülkelerin 
pazarlarından pay almayı 
hedeflemektedirler

Hedef olarak 
sanal 
mağaza

Kişiselleş-
tirme

Yeni 
pazarlar / 
ihracat

9

10

8
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dilimlerini belirleyerek Getaround’un sitesinde listelemektedir; Getaround tüketiciler 

arası araba paylaşımına aracılık etmektedir. Park Circa ise benzer paylaşım ve 

kiralamayı park yerleri için yapmaktadır. Kullanmadıkları araba park yerine sahip olan 

kişiler sitede bu yerle ilgili bilgiyi (bulunduğu lokasyon ve müsait olan zaman dilimi) 

listelemekte ve park yerine ihtiyacı olan kişiler siteden kendilerine uygun park yeri 

seçerek kiralayabilmektedir.  

Şekil 157 Farklı kategorilerde özel pazaryerleri oluşumu 

 

Homeaway’de kiralık yazlık evler listelenmekte ve tatile çıkmak isteyen kişiler bu 

siteden kendi ihtiyaçlarına uygun evi seçerek kiralamaktadır. Chegg ABD’de 

üniversite öğrencilerinin ders kitaplarının paylaşımını sağlayan bir pazaryeridir; 

öğrenciler ders kitaplarını kitapçıdan almak yerine siteden kiralayabilmektedir. Zopa 

ise İngiltere’de tüketiciler arası borç para vermeye aracılık etmektedir; yatırım için 

parası olan tüketiciler paralarını bankaya yatırmak yerine Zopa aracılığıyla başka 

tüketicilere borç olarak vermektedir. Taskrabbit’in sitesinde kullanıcılar 

gerçekleştirilmesine ihtiyaç duydukları işleri /görevleri (bahçe bakımı, araba yıkama, 

market alışverişi, köpek gezdirme gibi) ve ödemek istedikleri ücreti listeler. 
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Bulundukları mahallede/bölgede yer alan ve site tarafından daha önce onaylanmış/ 

değerlendirilmiş olan “gönüllü tavşanlar” uygun gördükleri işlere başvururlar; işi veren 

kişi de başvuranlar arasından uygun gördüğünü seçer. ThredUp az kullanılmış çocuk 

kıyafetlerinin ikinci el satışına aracılık eden bir pazaryeridir.  

Şekil 158 Pazaryerlerinin başarılı olması için kritik özellikler (1/2) 

 

Genel olarak pazaryerlerinin başarılı olması için gerekli kritik özellikler mevcuttur. 

Tüketicilere sunulan kullanım /arama kolaylığı, ödeme alternatifleri, satın alma 

adımındaki detaylar, güvenlik onayı ve teyidi ile satış sonrası destek tüketicilerin 

pazaryeri seçimini etkilemektedir (Şekil 158). 

Satıcı bakış açısından ise kolay hesap açılışı, sözleşmelerin özellikleri, ürün fiyatlama 

ve promosyon olanakları, işlem raporlaması, gelir ödemeleri gibi alanlarda 

pazaryerlerinin performansı önem taşımaktadır (Şekil 159).  
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Şekil 159 Pazaryerlerinin başarılı olması için kritik özellikler (2/2) 

 

 

 

3.5.2.23.5.2.23.5.2.23.5.2.2 Yenilikçi Yenilikçi Yenilikçi Yenilikçi eeee----TicaretTicaretTicaretTicaret    FormatlarıFormatlarıFormatlarıFormatları    

İnternet perakendecileri yenilikçi yaklaşımlarla yeni satış modelleri oluşturmakta ve 

tüketicilerin alışverişlerinden pay almaya çalışmaktadır. Farklı tüketici gruplarına ve 

tercihlerine hitap edebilecek ve ihtiyaçları karşılayacak uygulamalara sahip sanal 

mağaza formatları sunulmaktadır. 

Özel satış siteleri, aylık kulüp siteleri ve sosyal alışveriş ağları gibi yeni modeller 

tüketicilere cazip değer önerileri sunmaktadır: çok daha düşük fiyat, uygun fiyata ürün 

deneme, ürün hakkında bilgi alma, “sosyal alışveriş” (fiziksel mağazalarda 

arkadaşlarla alışveriş deneyimini internette yaşayabilme) bu önerilere örnek olarak 

sayılabilir. Ayrıca oyuncular bu yeni modellerde daha fazla müşteri çekmek ve 

müşteri deneyimini zenginleştirmek için grafiksel olarak ürün arama, “tasarımcıya 

sorun” gibi yenilikçi uygulamalara da yer vermektedir (Şekil 160).  
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Şekil 160 Yenilikçi e-ticaret formatları ve uygulamaları 

 

İnternetten alışverişte tüketicilerin en çok eksikliğini hissettikleri konular ürünü fiziksel 

olarak deneyimlemek ve alışveriş sırasında bir insanla temas etmek, satış 

görevlisinden hizmet almaktır. Sadece fiziksel mağazada müşteriler ürünü 

tutabilir/deneyebilir, gerçekten nasıl olduğunu anlayabilir, kendilerine uyacağından 

emin olabilir ve/veya satış görevlisinden yardım alabilir. İnternetten alışveriş 

sürecinde eksik olan bu deneyimin bir kısmını müşterilere yenilikçi uygulamalarla 

internette yaşatabilen e-perakendeciler pazarda daha ön plana çıkabilmektedir. 

Örneğin Shop It To Me müşterilerin tercihlerine odaklanarak e-posta bildirimleri ve 

cazip sanal mağaza içeriği ile internette kişiye özel alışveriş danışmanlığı hizmeti 

sunmaktadır. Yaklaşık 4 milyon kullanıcısı olan sitede kullanıcılar kendi marka 

tercihlerini, hoşlandıkları tarzları, ilgilendikleri bedenleri ve fiyat aralığını bildirdikten 

sonra belirli aralıklarla kendilerine gönderilen e-postalarla yeni ürünleri, indirimleri ve 

kendilerine özel önerileri takip etmektedir (Şekil 161). 
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Şekil 161 İnternette kişiye özel alışveriş danışmanlığı hizmeti – Shop It To Me 

 

3.5.2.33.5.2.33.5.2.33.5.2.3 Çoklu Kanal KullanımıÇoklu Kanal KullanımıÇoklu Kanal KullanımıÇoklu Kanal Kullanımı    

İnternetin alternatif satış ve bilgiye ulaşım kanalı olarak yoğun kullanıldığı günümüzde 

tüketiciler ürün alışverişlerinde sadece tek kanalı değil farklı işlevler için çoklu kanal 

kullanımını tercih etmektedir.  

Fiziksel mağazadan alışveriş yapmayı tercih eden tüketiciler bile internetten 

mağazadaki ürünün stok kontrolünü yapmakta, mağazadan kullanmak için indirim 

kuponu basmakta veya alışveriş öncesi detaylı bilgi almak için internetin sunduğu 

detaylı ürün açıklamalarını incelemektedir. Benzer şekilde internetten alışverişi tercih 

eden tüketiciler de fiziksel mağazaların sağladığı avantajlardan yararlanmaktadır; 

internetten aldıkları ürünü mağazadan teslim alabilmekte veya aldıkları ürünü 

mağazaya iade edebilmektedir. Hatta bazı tüketiciler mağazadan teslim alacakları 

ürünleri internetten sipariş edip kişiselleştirme seçeneğini kullanmaktadır (Şekil 162). 
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Şekil 162 Tüketicilerin yararlandığı çok kanallı işlevler 
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Özellikle gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon ve tablet kullanımının artması müşterilerin 

her an her yerde işlem gerçekleştirmeden önce ön araştırma yapmasına olanak 

vermektedir. Alışveriş yapmadan önce tüketiciler aynı mağazanın internet sitesini 

ziyaret etmektedir. Özellikle daha detaylı bilgiye ihtiyaç duydukları elektronik ürünleri 

alımında internetin bu yönde araştırma için kullanımı daha yoğun gerçekleşmektedir 

(Şekil 163).  

Şekil 163 Alışveriş öncesi aynı mağazanın internet sitesinin ziyaret edilmesi 

 

Bazı kategorilerdeki alımlarda tüketiciler internette ilk adres olarak perakendecinin 

internet sitesi yerine arama motoruna veya Amazon gibi farklı kategorilerden 

ürünlerin satıldığı pazaryerlerine yönelmektedir. Bilgisayar donanım/yazılım gibi 

yüksek fiyatlı kategorilerde en düşük fiyatı bulmak önemli olduğu için tüketiciler ilk 

olarak arama motorlarına yönelmektedir. Elektronik, kitap, DVD/video ve video 

oyunları gibi Amazon’un Pazar payının yüksek olduğu ve tercih edildiği kategorilerde 

arama daha çok Amazon’da başlamaktadır. Giyim, ayakkabı, ofis malzemeleri gibi 

kendi alanlarında kişisel tercihlerin olduğu kategorilerde ise tüketiciler 

perakendecilerin sitelerini ilk adres olarak ziyaret etmektedir (Şekil 164). 

6

9

Market alışverişi (örn: yiyecek)

Sağlık ve güzellik ürünleri

Kıyafet (ayakkabı hariç) 14

Kitap 19

Ofis malzemeleri 20

Ayakkabı 32

Elektronik (örn: TV, dijital 
kamera ve oyun konsolu) 
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Alışveriş öncesinde aynı mağazanın internet sitesini ziyaret edenlerin yüzdesi

2009 2010 Fark

Kaynak: McKinsey iConsumer perakende araştırması, Kasım 2010; A.B.D.’deki 13 yaş üstü internet kullanıcıları

7 ÇOKLU KANAL KULLANIMI
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Şekil 164 İnternette araştırma için “ilk temas” noktaları” 

 

İnternette yer alan içerik zenginliği çoklu kanal kullanımını tetiklemektedir. Geçmiş 

yıllarda JC Penney gibi perakendeciler sitelerinde “mağazaya gitmeden önce öğren” 

özelliklerini ön plana çıkarmış ve ürünlerle ilgili sayfalarında mağaza stok bilgilerini 

paylaşmıştır; buna benzer uygulamaların artması müşterilerin mağazaya gitmeden 

önce internetten araştırma yapmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, Google’nin Yerel 

Ürün Arama Motoru (Local Product Search) ve Milo’nun yerel stok kontrolü (eBay 

tarafından alındı) gibi üçüncü kişilerce sunulan uygulamalar da perakendeciler stok 

bilgilerini bu şirketlerle paylaştıkça müşterilere daha fazla yön göstermekte ve 

alışverişlerini kolaylaştırmaktadır. Bu kaynaklar tarafından müşterilere daha sağlıklı ve 

kapsamlı bilgi sağlandıkça ve internette araştırma sürecinde daha ön plana çıktıkça 

bu bilgiler müşterilerin ne zaman ve nereden alışveriş yapacağını daha çok 

etkileyecektir.  

Fiziksel mağazalardan alışveriş yapan tüketicilerin alışveriş öncesi internete 

yönelmesinin sebepleri promosyon ve fiyat kontrol etmektir; elektronik kategorisinde 
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Video oyunları

DVD/Video

Kitap

Elektronik
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19
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En yoğun kullanım

Kaynak: McKinsey iConsumer 2011 Araştırması
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11
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10

6

30
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49

29

22

Arama motoru AmazonPerakendeci sitesi

İnternette araştırma nerede başlıyor?
Katılımcıların yüzdesi1

1 İlgili kategoride internette araştırma yapanların yüzdesi
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ürün bilgisi ve stok kontrolü de yapılmaktadır. Tüketiciler alışveriş yapacakları 

mağazadaki indirimleri, fiyatları ve ürünle ilgili bilgileri önceden internette inceleyerek 

fiziksel mağazaya hazırlıklı gitmek istemektedir (Şekil 165). 

Şekil 165 Fiziksel mağaza alışverişi öncesi internette inceleme 

 

Tüketicilerin internette ne tür araştırma yaptıkları (örneğin fiyat karşılaştırma) karar 

sürecinin neresinde olduklarını göstermektedir. Alışverişte karar sürecinin son 

aşamasında, müşteri alacağı ürüne karar verdikten sonra fiziksel mağazanın yerini 

bulmak için araştırma yapması bu süreçteki en az etkili işlemdir ve müşteri davranışını 

etkilemeyecektir. Ama örneğin fiyat karşılaştırmaları müşterinin ürünü nereden 

alacağını çok etkilemektedir; özellikle ürünü alım kararı daha uzun bir süreç 

gerektiren yüksek fiyatlı ürünlerde çok daha önem teşkil eder. Tüketici elektroniği, 

bilgisayar, beyaz eşya gibi yüksek fiyatlı standart ürünlerde internette araştırmanın 

etkisi kısa sürede yerine yenisi alınan hızlı tüketim malları, ilaç gibi ürünlere oranla 

çok daha fazladır. 

İnternette alışveriş yapan tüketicilerin alım öncesi fiziksel mağazaları ziyaret etmesi 

ise genelde alınacak ürünü görme, dokunma ve deneme, başka ürünlerle görerek 

1 Birden fazla cevap kabul edilmektedir

Kaynak: McKinsey iConsumer ABD 2012 araştırması
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Elektronik

Çevrimdışı alım öncesi faaliyetler
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Giyim
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en iyi fiyatı 

araştırmaktadır

7 ÇOKLU KANAL KULLANIMI



 

219 

karşılaştırma ve müşteri temsilcilerinden destek alma amaçlıdır. Bu şekilde ürünle 

fiziksel teması tercih eden tüketiciler için fiziksel mağazalar “sergi salonu” 

(“showroom”) haline gelmektedir (Şekil 166). 

Şekil 166 İnternette alışveriş öncesi fiziksel mağaza ziyaretleri 

 

  

1 Birden fazla cevap kabul edilmektedir
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6
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Diğer

Mağazanın yakınlarında olma

Kaynak: McKinsey iConsumer ABD 2012 araştırması
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Fiziksel kanalda deneyim akabinde internette alışverişin sebebi internetteki “fiyat 

şeffaflığı”dır; müşteriler ürünleri mağazalarda incelemekte ama daha düşük fiyattan 

alabildiği için ürünleri internetten almaktadır. Amerikan tüketicilerin %46’sı ürünü 

mağazada inceledikten sonra internetten satın aldığını ifade etmiştir. Bu kişilerin 

%87’si sebep olarak düşük fiyatı göstermektedir (Şekil 167).  

Şekil 167 Fiziksel mağazaların “sergi salonu” haline gelmesi 

 

Çoğu tüketici buna rağmen farklı sebeplerden dolayı ürünleri mağazadan almayı 

tercih edebilmektedir: ürüne hemen sahip olmak, mağazadaki satış görevlilerinden 

hizmet almak veya internette sunulan ürünlerin mağazadakilere oranla yeteri kadar 

artı değer yaratmaması sebepler arasında sayılmaktadır. Kanallar arası fiyatlamada 

büyük bir fark olmadığı sürece müşteriler farklı bir kanala veya perakendeciye 

yönelmemektedir.  
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Williams Sonoma çoklu kanal kullanımını çok iyi gerçekleştiren bir perakendecidir. 

Fiziksel mağaza, sanal mağaza ve katalog kanallarını sosyal ağlardaki varlığıyla 

desteklemektedir ve tüm kanallardaki müşteri bilgilerini tek veri tabanına aktarmıştır 

(Şekil 168). 

Şekil 168 Çoklu kanal kullanımı örneği – Williams Sonoma 
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Teknolojinin gelişimi ve internet kullanımı fiziksel mağazaların işleyişini de 

değiştirmiştir. Önde gelen perakendeciler yeni teknolojilerden yararlanarak daha etkin 

satış yapılması, müşteri ihtiyaçlarına cevap verilebilmesi için satış görevlilerinin 

kullanımına mobil cihazlar/tabletler tahsis etmekte ve mağazaların içinde internete 

ulaşım kulübeleri oluşturmaktadır. Ayrıca tüketiciler mağazada ürünler için yer alan 

kodları akıllı cep telefonlarındaki uygulamalarla “okutarak” daha detaylı bilgi 

alabilmektedir (Şekil 169). 

Şekil 169 Mağaza içinde kullanılan teknolojik araçlar/yöntemler 
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Sephora mağaza içi tablet kullanımı için iyi bir örnektir (Şekil 170). 

 

Şekil 170 Yeni teknolojinin mağaza içi kullanım örneği – Sephora 
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Diesel ise mağaza içinde soyunma kabinlerinin duvarlarına müşteri kullanımı için 

fotoğraf makinesi yerleştirmiştir. Müşteriler kıyafet denerken dokunmatik ekranları 

kullanarak fotoğraf çekip sosyal ağlarda paylaşabilmekte ve arkadaşlarından geri 

bildirim alabilmektedir (Şekil 171). 

 

Şekil 171 Yeni teknolojinin mağaza içi kullanım örneği – Diesel 

 

3.5.2.43.5.2.43.5.2.43.5.2.4 Hedef Olarak Sanal Mağazanın KonumlandırılmasıHedef Olarak Sanal Mağazanın KonumlandırılmasıHedef Olarak Sanal Mağazanın KonumlandırılmasıHedef Olarak Sanal Mağazanın Konumlandırılması    

Perakende şirketleri internette tüketicilerin hedef mağazası olabilmek, trafik 

çekebilmek, çekilen tüketicilerin sitede gezinerek zaman geçirmesini sağlamak ve 

alışverişe yönlendirebilmek için internet sitelerine keyif ve ilgiyle zaman geçirtecek, 

araştırma ve alışveriş yaptırtacak içerik yüklemektedir. Görselliğin ve özellikle 

videonun ön planda olduğu site vitrinlerinde ayrıca müşterileri bilgilendirmeye yönelik 

detaylı ürün açıklamaları, satın alma rehberleri, öğretici kitapçıklar, haberler ve bloglar 

da yer almaktadır. Kullanılan içerikte yer alan videolar site ziyaretçilerini alışverişe 

yöneltmekte çok etkilidir (Şekil 172).  
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Şekil 172 Hedef mağaza olabilmek için içerik 
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eBay Motors interaktif My Garage uygulaması ve özgün içerik ile kendisini otomobil 

severlerin uğrak noktası olarak konumlandırmıştır (Şekil 173). 

Şekil 173 eBay Motors sanal mağaza uygulamaları 

 

3.5.2.53.5.2.53.5.2.53.5.2.5 Kişiselleştirme (Müşteriye Özel Uygulamalar)Kişiselleştirme (Müşteriye Özel Uygulamalar)Kişiselleştirme (Müşteriye Özel Uygulamalar)Kişiselleştirme (Müşteriye Özel Uygulamalar)    

İnternet perakendecileri daha fazla ziyaretçi çekebilmek ve ziyaretçileri müşterilere 

dönüştürebilmek için tüketicilere özel iletişim yürütmekte ve sitelerinde de 

kişiselleştirmeye yönelik uygulamalar kullanmaktadır. Kişiselleştirme teknolojileri 

(ürün etkileşim bazlı filtreleme teknikleri, sonra alınacak ürün gibi) gittikçe 

gelişmektedir. Amazon bu konuda öncü şirketlerdendir; müşterilerin geçmişte alınan 

ve gezilen ürünlerine, “istek listelerine” dayanarak ürün alım önerileri yapmakta 

periyodik hatırlatma e-postaları göndermektedir. Müşterilerin Amazon giriş sayfaları 

kendilerine özel oluşturulmaktadır. Sitede gerçekleştirilen her işlem sonrası müşteriye 

yeni öneriler geliştirilmektedir. Amazon’un bulut tabanlı Silk tarayıcı sistemi 

kullanıcının nereden, hangi fiyata ve ne zaman alışveriş yaptığını raporlama özelliğine 
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sahiptir; bu Amazon’a müşterinin gerçekleşen alımlarını değerlendirerek kişiye özel 

satış önerileri geliştirmek adına büyük avantaj sağlamaktadır (Şekil 174). 

Şekil 174 Kişiye özgü hizmet sunmak için gereken özellikler 

 

Kişiye özel ürün önerileri geliştiren bir diğer şirket Walmart’dır. Walmart’ın Shopycat 

uygulaması kullanıcıların arkadaşlarına hediye önerileri geliştirmek için arkadaşlarının 

Facebook’taki bilgilerini ve profillerini kullanmaktadır (Şekil 175).  

 

 

 

 

 

 

Kaynak: CNN Money

Veriye erişim

Amazon

▪ Bulut tabanlı Silk tarayıcı ve sayısal içerik depolama

▪ Dijital içerik tercihleri

Teknolojik kapasite

▪ Kullanıcı tarafından yaratılan içerik (görüş ve değerlendirmeler, 
puan, etiketleme, istek listesi)

▪ Müşterinin ilgi duyma olasılığına dayalı arama sonuçları 
optimizasyonu

Oyunun 
kurallarını 
değiştirme 
potansiyeli 
olan unsurlar

▪ Ürün etkileşimi bazlı filtreleme (x ürününü alan kullanıcılar 
aynı zamanda y ürününü de aldı)

Oyunun 
kurallarını 
değiştirme 
potansiyeli 
olan unsurlar

"Eğer 66 milyon farklı müşterimiz varsa, 66 milyon 
farklı mağazamız olsun isteriz”

Jeff Bezos

▪ Satın alma geçmişi ve demografik veriler

▪ Facebook Bağlantısı – sosyal grafik

▪ Silk tarayıcı: Sitede geçmişteki görüntülemeler ve IP 
adresleri

▪ Silk tarayıcı: Müşterilerin Amazon sitesi dışındaki satın 
alma davranışı 

9 KİŞİSELLEŞTİRME



 

228 

Şekil 175 Kişisel öneri geliştirme için Facebook bilgisi kullanımı – Walmart 

 

Lüks ürün kategorilerinde markaların kişilere özel ürün önerileri geliştirmesi normal 

karşılanmaktadır; ancak bu markaların yanında bazı üretici ve satıcılar geliştirdikleri 

kişiselleştirme uygulamaları ile daha geniş kitlelerce kullanılan ürünlerin müşteri talep 

ve ihtiyaçlarına yönelik olarak kişiselleşmesine olanak sağlamaktadır. Bu sayede bu 

şirketler kendilerine özel ürün isteyen tüketicilerce tercih edilmekte ve satışlarını 

artırmaktadır. Nike ve Converse gibi spor malzeme ile Bentley ve Harley-Davidson 

gibi otomotiv üreticileri müşteri talepleri doğrultusunda ürün üretebilmektedir (Şekil 

176 ve Şekil 177). 
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Şekil 176 Kişiselleştirme uygulamaları örnekleri 
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Şekil 177 Ürün kişiselleştirme deneyimi – Harley-Davidson 

 

 

 

 

 

3.5.2.63.5.2.63.5.2.63.5.2.6 Yeni Pazarlar / Yurt Dışına İhracatYeni Pazarlar / Yurt Dışına İhracatYeni Pazarlar / Yurt Dışına İhracatYeni Pazarlar / Yurt Dışına İhracat    

e-Ticaretin gelişmiş olduğu ülkelerde her yıl göreceli olarak daha az sayıda kişi 

internetten alışveriş etmeye başlamakta ve pazara eklenmektedir. Bu ülkelerde 

faaliyet gösteren internet satıcıları pazarı büyütmek için yeni kategorilerde ürün 

sunmak ve var olan müşterilerin toplam alışveriş hacminden daha fazla pay almaya 

çalışmaktadır. Belirli odak noktası olan şirketler ise bu konuda adım atamamaktadır. 

Alternatif olarak yeni pazarlara yönelmek ve diğer ülkelerin tüketicilerine ürün satarak 

satışlarını artırmayı hedeflemektedir. 



 

231 

Dünya genelinde ve özellikle Güney Kore, Brezilya ve Meksika’da yurt dışı pazarlara 

yönelim gözlenmektedir. Bu ülkelerdeki tüketicilerin ABD e-ticaret sitelerindeki 

işlemlerinde artış gözlenmektedir (Şekil 178). 

Şekil 178 Yurt dışı siparişlerdeki artış 

 

Amazon uluslararası satış için başarılı bir örnektir. Farklı ülkelerde kendi dillerinde 

ayrı siteler açmıştır ve yerel ülke özelliklerini yansıtan sitelerle hizmet vermektedir. 

Ayrıca Avrupa’da Amazon’da ürün satanlar aynı hesap üzerinden ürün stoklarını tüm 

Avrupa internet sitelerinde yayınlayarak daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir. 

Amazon’un satıcılara sunduğu “yerine getirme” hizmeti (stoktan ürün 

sağlama/dağıtım/teslimat sürecini yürütme) (“Fulfillment by Amazon”) yerel satıcıların 

ürünlerinin Amazon’un bir deposundan Avrupa’nın herhangi bir yerine 

yönlendirilmesine ve satıcıların tüm Avrupa’ya satış yapmasına olanak sağlamaktadır 

(Şekil 179). 
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Şekil 179 Avrupa’da uluslararası e-ticaret ve Amazon’un yaklaşımı 

 

Yurt dışına satış yapmak isteyen e-ticaret şirketlerinin vermesi gereken kararlar ve 

dikkat etmesi gereken konular vardır: 

• Var olan operasyonlarını kullanarak satış yapmak ve yurt dışına ürün 

göndermek veya başka ülkede yerel bir merkez açarak işlemleri bu merkez 

üzerinden gerçekleştirme (stoku başka ülkede tutma ve ülke içinden gönderim 

yapma) seçenekleri değerlendirilmelidir. Karar vermek için vergi, gümrük ve 

yerle kanunlar göz önüne alınmalıdır. 

• Var olan internet sitesini kullanmak (gereken durumlarda tercüme hizmeti 

kullanarak) veya ülkeye özel yerel internet sitesi açma (İngiliz genç giyim 

perakende markası ASOS ve Apple’ın yaptığı gibi) seçenekleri arasında karar 

verilmelidir. 

• Farklı para birimlerinden siparişleri kabul etmek gereklidir. 
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• Ülkede tercih edilen ödeme yöntemlerini müşterilere sunmak, örneğin Çinli 

müşterilere hitap etmek için UnionPay kartları ile ödeme almayı kabul etmek 

gerekmektedir.  

• Gönderi süreleri ve maliyetleri düşük tutulmalıdır. 

• Ülkede tercih edilen teslimat yöntemleri incelenmelidir (eve/ofise teslimat, 

fiziksel teslimat noktasından teslim alma gibi). 

Avrupa Birliği çalışmaları sırasında bölgedeki e-ticaretin gelişmesini sağlamak 

amacıyla uluslararası e-ticaretin önündeki engelleri incelenmiştir; hem tüketiciler hem 

de perakendeciler açısından genel, operasyonel, güven konularında ve yasal 

düzenlemelerle ilgili engeller listelenmiştir (Şekil 180).  

Şekil 180 Uluslararası e-ticaretin önündeki engeller 

 

Küresel olarak gerçekleştirilen e-ihracat incelendiğinde işlemlerin çoğunun coğrafi 

olarak birbirine yakın ülkeler arasında gerçekleştirildiği gözlenmektedir: ABD ile 

Meksika ve Güney Amerika arasında, AB ülkeleri arasında veya dgüney doğu Asya 

ülkeleri arasında olduğu gibi. Bunun ana sebebi dağıtım/teslimat konularındaki 

Kaynak: EU online TrustmarksBuilding Digital Confidence in Europe SMART 2011/0022; E-commerce workshop data pack, Digital Agenda Assembly 2012

Uluslararası e-ticaretin önündeki engeller

Tüketiciler PerakendecilerEngeller

� Çevrimdışı alışverişi tercih etmeleri
� Çevrimiçi alışverişe ihtiyaç 

duymamaları
� İnternet erişiminin olmaması
� Kişisel ya da kart bilgilerinin yanlış 

amaçla kullanılması

� İlgi eksikliği
� Maliyetler
� Dolandırılmaktan korkma
� IT yetkinliklerinin eksikliği

Genel engeller

� Yabancı dil eksikliği
� Bilgi eksikliği
� Teslimat süreleri
� Ek masraflar
� Çevresel sorunlar

� Yabancı dil
� Araştırma ve reklam
� Uluslararası ödemeler
� Uluslararası lojistik

Operasyonel engeller

� Tüketici olarak haklarından haberdar 
olmama

� Tüketici koruma düzenlemeleri
� KDV düzenlemeleri
� Telif hakkı düzenlemeleri
� Elektrikli atık boşaltma düzenlemeleri

Yasal ve düzenlemeyle 
ilgili engeller

� Dolandırılma korkusu
� Güven eksikliği
� Çözümler, şikayetle ilgilenme ve telafi
� Tüketici olarak haklarından haberdar 

olmama

� Dolandırıcılık ve ödememe riski
� Markalaşma eksikliği

Güven engelleri

10 YENİ PAZARLAR
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kolaylık ve ülkeler arasında gerçekleştirilen gümrük birliği ve benzeri anlaşmalardan 

dolayı ihracat-ithalat işlemlerinin kolay gerçekleşmesidir. e-Ticaret şirketleri ayrıca 

kendilerine yakın olduğunu hissettikleri ve /veya talebin yüksek olacağını tahmin 

ettikleri ülkelere (örneğin din, dil veya kültür birliği olan ülkeler)  odaklanmakta ve o 

ülkelere yönelik internet sitesi ve içerik sunmaktadır. Örneğin Amerikan şirketleri 

Latin ülkelerine yönelik İspanyolca internet sitesi oluşturmaktadır. 

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle kendisine fiziksel olarak yakın olan 

ülkeler ile din, dil ve kültür birliği açısından yakın olan ülkelerin e-ticaret pazarları 

incelendiğinde henüz pazarların e-ticaret gelişiminin başlangıç aşamasında olduğu 

görülmektedir. Genel olarak hemen hemen tüm ülkelerde e-perakendenin toplam 

perakende sektöründen aldığı pay çok düşüktür; ancak özellikle Birleşik Arap 

Emirlikleri, Azerbeycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İran, Kazakistan, Suudi Arabistan 

gibi ülkelerin pazarları hızla artış göstermekte ve gelecek için potansiyel ifade 

etmektedir ().  Bu ülkelerin pazarlarının kendine has işleyişleri (ödeme sistemleri gibi), 

talebin niteliği, tercih edilen ürünler, genel tüketici tercihleri, ülkedeki altyapı 

(genişbant erişim, lojistik destek vb konularda) incelenerek en çok potansiyel 

gösteren ülkeler belirlenmeli ve o ülkenin şartlarına uygun iş sistemi ve değer önerisi 

oluşturulmalıdır. Seçilecek ülkeler satılacak olan ürün/hizmet kategorilerine göre 

değişiklik gösterebilir.  
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Şekil 181 Türkiye’ye yakın gelişmekte olan pazarlarda internet kullanımı 

 

 

3.5.33.5.33.5.33.5.3 Teknoloji ve Altyapı ile İlgili Teknoloji ve Altyapı ile İlgili Teknoloji ve Altyapı ile İlgili Teknoloji ve Altyapı ile İlgili GelişmelerGelişmelerGelişmelerGelişmeler    

Teknolojideki gelişmeler de e-ticaret şirketlerinin iş yapış şekillerini etkilemekte ve 

şirketlerin daha etkin pazarlama/satış yapmalarına olanak sağlamaktadır. Ayrıca iş 

sisteminin bileşenleri olan ödeme sistemleri ve dağıtım/teslimat altyapısındaki 

gelişmeler ile bu alanlarda şirketlerin yaptıkları yeni uygulamalar e-ticaret pazarını 

şekillendirmektedir (Şekil 182).  
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Şekil 182 Bilgi Teknolojileri ve alt yapı ile ilgili gelişmeler 

 

3.5.3.13.5.3.13.5.3.13.5.3.1 Büyük Veri (Big Data)Büyük Veri (Big Data)Büyük Veri (Big Data)Büyük Veri (Big Data)    

Büyük veri toplumsal medya paylaşımları, ağ günlükleri, bloglar, fotoğraf, video, log 

dosyaları, gibi değişik kaynaklardan toparlanan tüm verinin anlamlı ve işlenebilir 

biçime dönüştürülmüş şekline denir. İlişkisel veri tabanlarında tutulan yapısal verinin 

dışında kalan, yapısal olmayan veri yığınıdır [57]. Şirketlerde veri analizi veri 

tabanlarında saklanan yapısal veri sayesinde eskiden beri yapılmaktadır ancak 

günümüzde artan sayısallaşma trendi ile bloglar, sosyal medya paylaşımları, e-

postalar gibi yapısal olmayan veriler de şirketler için büyük önem taşımaya 

başlamıştır. 

Teknolojinin kişilerin günlük hayatı haline gelmesiyle birlikte kişiler sayısal mecralarda 

gerçekleştirdikleri eylemler sonucu kendileri ile ilgili birçok veriyi de arkalarında 

bırakmaktadır. Şirketler bu verileri bir havuzda biriktirip, müşterilerini daha iyi tanıyıp 

Trendler Şirketlerin cevabı

▪ İşletme kararlarına yön vermek 
amacıyla, yüksek hacimli verilerin 
(müşteri ve operasyonel) elde edilmesi, 
saklanması ve analiz edilmesi

▪ Şirketler, kökten kişiselleştirme, hedefli 
pazarlama programları ve dinamik 
fiyatlamayı e-ticaret çözümlerine entegre 
etmek için verilerden yararlanmaktadır

▪ Mimari yığınlar ve e-satış değer 
zincirleri yoluyla baştan sona e-ticaret 
çözümleri sunan üçüncü şahıslar

▪ Mevcutta, büyük ve özellikli satıcılar, 
çevrimiçi ve mobil platformlarda  pazara 
daha çabuk ve daha uygun maliyetlerle 
girmektedir

Kategori

11
Büyük 
veri

12
Bulut 
bilişim

▪ Mobil ticarette artış
▪ Uluslararası işlemlerde artış

▪ Mobil ödeme sağlayan yeni ödeme 
sistemleri

▪ Alternatif para birimlerinde işlem 
yapılması

▪ ‘Tek tık’ ile ödeme kolaylığı

13
Ödeme 
sistemleri

▪ Tüketicilerin yüksek teslimat ücreti 
ödemek istememesi

▪ Ev/ofise teslimat yerine, belirli 
noktalardan ürün teslim alma isteği

▪ Ücretsiz teslimat (belirli limitin üzerinde 
alışveriş meblağı için)

▪ Ücretsiz ürün iadesi
▪ Aylık/yıllık aboneliklerle limitsiz ücretsiz 
teslimat hakkı

▪ Gönderinin gerçek zamanlı takibi
▪ ‘Tıkla ve teslim al’ seçeneği ile anlaşmalı 
fiziksel noktalardan paket teslim alma

14
Dağıtım/
teslimat 
sistemleri
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onlara bireyselleştirilmiş – kişiye özel hizmetleri sunabilmek, daha hedefli ve etkili 

kampanyalar sunmak amacıyla stratejiler oluşturmaktadır [58]. 

Şirketler ellerindeki bu büyük veriyi anlamlandırmak ve buna uygun stratejiler 

geliştirmek için çalışır. Bunun sağlayacağı beş ana fayda bulunmaktadır: 

• Büyük veri çok daha yüksek frekanstaki bilgiyi şeffaf ve kullanışlı hale getirerek 

müşterilere ulaşma konusunda daha derinlemesine kararlar alınmasınadaha derinlemesine kararlar alınmasınadaha derinlemesine kararlar alınmasınadaha derinlemesine kararlar alınmasına olanak 

sağlar. Müşterilere hangi kanallarla pazarlama ve reklam faaliyetlerinin daha 

etkili ve daha az maliyetli yapılacağına karar vermek için geçmiş müşteri 

davranışları incelenmektedir. 

• Şirketler, sayısal formatta daha fazla veri oluşturup, depolayarak ürün stokları 

hakkında daha doğru ve ayrıntılı sipariş ve satın alma bilgilerini toplayabilir ve 

bu bilgileri performans artırıcı eylemlerdeperformans artırıcı eylemlerdeperformans artırıcı eylemlerdeperformans artırıcı eylemlerde kullanma imkanına erişir. Büyük veri, 

tedarik zinciri ve kalite yönetimi amacıyla kullanıldığı zaman doğru talep 

öngörüleriyle müşteri hizmet kalitesini arttırmakta ve maliyetleri azaltmaktadır.  

• Büyük veri, dar segmentasyondaki müşterilere çok daha özel ürün veya çok daha özel ürün veya çok daha özel ürün veya çok daha özel ürün veya 

hizmetleri sunmahizmetleri sunmahizmetleri sunmahizmetleri sunma imkânı verir. Kullanıcı alışkanlıklarını belirleyip müşterileri 

daha doğru ve çeşitli ürünlere yönlendirerek gelir artışı sağlamak ve yeni satış 

olanakları yaratmaktır. Bunun için müşteriler sosyoekonomik karakterlerine 

göre uygun profil ve kesimlere ayrılmakta ve farklı tercihlere sahip bu müşteri 

kesimlerine uygun çözümler sunulmaktadır. 

• Büyük verinin iyi analiz edilmesi derin ve karmaşık bilgiyi daha anlamlı hale karmaşık bilgiyi daha anlamlı hale karmaşık bilgiyi daha anlamlı hale karmaşık bilgiyi daha anlamlı hale 

getirerekgetirerekgetirerekgetirerek, farklı alanlarda karar alma sürecinde markalara ciddi bir kolaylık 

sağlar. Örneğin müşteri özelliklerine ve alışkanlıklarına bakarak yeni 

mağazaların nerede açılacağı, hangi formatta mağaza açılacağı gibi kararlar 

daha sağlıklı alınabilir. Büyük veri sayesinde e-ticaret şirketleri kişilerin sosyal 

medya gibi çeşitli platforma ait veri setlerini kullanarak tahmine dayalı modeller 

yaratmaktadır. Bu modeller sayesinde kişilerin alışveriş alışkanlıklarını, 

markaya olan eğilimini hatta her müşterinin yaşam boyu değerini hesaplamak 

mümkündür.  

• Şirketler bu veriyi kullanarak, geliştireceği bir sonraki ürüngeliştireceği bir sonraki ürüngeliştireceği bir sonraki ürüngeliştireceği bir sonraki ürün veya hizmet 

hakkında fikir sahibi olabilir. Daha geniş ürün yelpazesine sahip 

sektörlerde/kategorilerde yenilikçi ürün geliştirme konusunda doğru kararlar 

verebilmek için detaylı bir müşteri analizi gerekmektedir; büyük veri bu alanda 

çok faydalı olmaktadır. 
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e-Ticaret şirketleri büyük veriden işletme fonksiyonlarının karar süreçlerinde 

yararlanmaktadır. Pazarlama, ürün seçimi/sunumu, operasyon ve tedarik zinciri 

yönetimi gibi fonksiyonlarda var olan verinin analizi ve veriyi analiz edecek iş 

çözümlerinin uygulanması ile şirketler daha doğru stratejik kararlar alabilmektedir. 

Tüketicileri daha iyi hedefleyebilmek, iş süreçlerini optimize etmek, yenilikçiliği 

artırmak amacıyla büyük veri ve iş çözümleri kullanan şirketlerin rekabet avantajı 

yüksektir (Şekil 183).  

Şekil 183 Büyük verinin işletme fonksiyonlarında kullanımı 

 

Perakendeciler için büyük verinin tipik kullanım alanları şunlardır (Şekil 184):  

• Daha fazla şeffaflık yaratma, 

• İhtiyaçları daha iyi anlamak için davranış ve performans verilerinin 

toplanması/incelenmesi, 

• Daha büyük ölçekte hedefleme için segmentasyon, 

• Yenilikçi iş modelleri, ürün ve hizmetleri geliştirme, 

Kaynak: Uzmanlarla görüşmeler; kamuya açık bilgiler

Fonksiyon Büyük veri kaldıracı

Pazarlama ▪ Çapraz satış
▪ Konum bazlı pazarlama
▪ Mağazada davranış analizi
▪ Müşteri mikrosegmentasyonu
▪ Duyarlılık analizi
▪ Çok kanallı tüketici deneyiminin 
geliştirilmesi

▪ Ürün çeşitliliği optimizasyonu
▪ Fiyatlama optimizasyonu
▪ Yerleştirme ve tasarım 
optimizasyonu

Operasyon ▪ Performans şeffaflığı
▪ İş gücü girdisi optimizasyonu

Tedarik zinciri ▪ Envanter yönetimi
▪ Dağıtım ve lojistik optimizasyonu
▪ Tedarikçi anlaşmalarında pazarlık

Ürün seçimi

Büyük veriden farklı işletme fonksiyonlarında 
yararlanılabilir

Büyük veri nedir?

Yeni işletme iç görüleri sunabilmek 
için analiz edilen büyük boyutlu 
veri setleri

Veri seti örnekleri:
� İşlemsel veriler
� Envanter verileri
� Promosyon verileri
� Çevrimiçi davranış verileri

Tüketicileri daha iyi 
hedefleyebilmek, iş süreçlerini 
optimize etmek ve yenilikçiliği 
artırmak amacıyla büyük veri ve iş 
çözümleri kullanan şirketlerin 
rekabet avantajı yüksektir

11 BÜYÜK VERİ
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• Daha iyi ve daha hızlı kararlar için gelişmiş analiz ve otomatik algoritma 

yaratma. 

Şekil 184 Büyük verinin kullanım alanları ve yaratılan fırsatlar 

 

ABD’de Best Buy çevrim dışı müşteri davranışlarını daha iyi anlayabilmek ve 

müşterilere daha odaklı tavsiyeler sunabilmek için Shopkick’i kullanmaktadır. Best 

Buy mağazasına giren müşteri akıllı telefonunda Shopkick uygulamasını açarak 

çalıştırdığında mağaza içi hareketlerini takip eden program müşteriyi ödüller, 

promosyonlar ve önerilerle yönlendirir. Best Buy’ın Sürekli İlişki Yönetimi Sistemi 

(CRM) müşteriyi tüm satın alma programı boyunca izler ve müşteri profilleri oluşturur. 

Shopkick verilerini satın alma bilgileriyle birleştirerek satışa dönüşme oranlarını 

hesaplar; müşteri profillerine ve davranışlarına göre kişiye özel potansiyel 

alınabilecek ek ürün önerileri belirler (Şekil 185). 
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Şekil 185 Veri toplama ve kullanma – Best Buy’ın müşteriyi Shopkick ile takibi 

 

 

3.5.3.23.5.3.23.5.3.23.5.3.2 Bulut Bilişim (Cloud Computing)Bulut Bilişim (Cloud Computing)Bulut Bilişim (Cloud Computing)Bulut Bilişim (Cloud Computing)    

Bulut bilişim herhangi bir BT sisteminde ihtiyaç duyulan yazılım (software), donanım 

(hardware), dosya saklama (storage) ve barınma (hosting) gibi temel ihtiyaçların uzak 

bir bilgisayardan internet bağlantısıyla sunulmasıdır. Wikipedia’daki tanımına göre 

çevrim içi bilgi dağıtımıdır; bilişim aygıtları arasında ortak bilgi paylaşımını sağlayan 

hizmetlere verilen genel addır [59]. Temel kaynaktaki yazılım ve bilgilerin paylaşımı 

sağlanarak mevcut bilişim hizmetinin bilgisayarlar ve diğer aygıtlardan bilişim ağı 

(tipik olarak internet) üzerinden kullanılmasıdır (Şekil 186). 
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Şekil 186 Bulut bilişimin kullanılması 

 

Bulut Bilişimle sunulan hizmetler dört ana başlıkta toplanmaktadır: 

• IAAS ( Servis OlarIAAS ( Servis OlarIAAS ( Servis OlarIAAS ( Servis Olarak Altyapı ak Altyapı ak Altyapı ak Altyapı ––––    Infrastructure As A Service):Infrastructure As A Service):Infrastructure As A Service):Infrastructure As A Service): Müşterilerin bulut 

bilişim hizmeti sağlayıcılarının BT altyapısından daha uygun maliyetlerle 

faydalanmasıdır. İşlemci gücü, veri saklama ve ağ kaynaklarının servis olarak 

sunulduğu modeldir. Bu hizmet modelinin ana sağlayıcısı sunucular, bellekler 

ve yük dengeleyicileri sayesinde sanal sunucuların kullanımını ve verilerin 

daha esnek bir ortamda saklanmasını mümkün kılmaktadır. Kullanıcılar sadece 

kullandıkları ölçüde ödeme yapmakta, hizmet olarak alınan altyapının 

bulundurma, işletme ve bakım masrafları servis sağlayıcı tarafından 

karşılanmaktadır. Ayrıca müşteriler ölçeklenebilen yani “esnek” bilgi 

teknolojileri sayesinde kaynaklarına büyük miktarda sermaye harcaması 

olmadan erişebilmektedir. Amazon ve Azure buna örnek verilebilir. 

Altyapı hizmetine olan talep, büyük şirketlerde güvenlik ihtiyacı, veri 

ulaşılabilirliği, performans ve diğer yerel programlarla olan uyum 

endişelerinden dolayı kısıtlı kalmaktadır. Özellikle birlikte çalışabilme 
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standartlarının yoksunluğu büyük firmaların bu hizmeti almasının önündeki en 

büyük engellerdendir. KOBİ’ler ise yüksek BT yatırımı gereği ve yerel mevcut 

uygulamalarının bulunmayışı sebebiyle servis olarak altyapıyı kullanmaya 

yönelebilmektedir. 

• PAAS (Servis Olarak Platform PAAS (Servis Olarak Platform PAAS (Servis Olarak Platform PAAS (Servis Olarak Platform ––––    PlatPlatPlatPlatform As A Service):form As A Service):form As A Service):form As A Service): Bu hizmet modelinde 

uygulama geliştirme ve barındırma için geliştirme araçları, veri tabanları, aracı 

yazılımlar ya da altyapı yazılımları sunulur. Müşterilere sağlanan bilgi işleme 

platformları sayesinde kendi yazılım çözümlerini satın alma maliyetleri ortadan 

kalkmakta ve kaynak ayrımına gerek kalmadan elde bulundurdukları sunucu ve 

depolama kaynak talebi karşılanmaktadır. Google Apps ve Windows Azure 

buna örnektir.  

Platform servislerinin ihtiyacı en çok kendi uygulamalarını geliştirmek isteyen 

dolayısıyla da pazara yeni giren firmalarda ya da üretkenliği artış göstermekte 

olan firmalara görülmektedir. 

• SAAS (Servis Olarak Yazılım SAAS (Servis Olarak Yazılım SAAS (Servis Olarak Yazılım SAAS (Servis Olarak Yazılım ––––    Software As A Software As A Software As A Software As A Service) :Service) :Service) :Service) :Bu modelde servis 

sağlayıcı internet tarayıcısı ya da bir masaüstü yazılımı ile erişilebilecek hizmet 

sunar. Hizmet sağlayıcıları yazılımın yükleme ve işlemesini yaparken, 

kullanıcılar sağlanan bulut yazılıma erişir. Bu servis modelinde aylık ya da 

haftalık bazda fiyatlandırma yapılmakta ve kullanıcı sayısına göre 

maliyetlendirme yapılmaktadır. Google Docs ya da MS Live Office bu modele 

örnektir 

Bulut bilişimin sağladığı faydaları 3 ana başlıkta toplamak mümkündür: 

• BT ve enerji maliyet BT ve enerji maliyet BT ve enerji maliyet BT ve enerji maliyet tasarrufu:tasarrufu:tasarrufu:tasarrufu: Bulut bilişim ile ortaya çıkan dış kaynak 

kullanımı ve donanım, yazılım maliyetlerindeki düşüş sayesinde toplam BT 

bütçelerinde %25’e yakın bir azalma görülmüştür; ama buna karşılık şirketler 

veri üzerindeki kontrol kaybını göze almak zorundadır.  Ayrıca firmaların bulut 

bilişim kullanımı ile enerjiden de tasarruf edilmiş ve maliyetlerde azalma 

görülmüştür. 

• İş yapış şeklinde artan esneklik:İş yapış şeklinde artan esneklik:İş yapış şeklinde artan esneklik:İş yapış şeklinde artan esneklik: Bilişim teknolojilerinin kullanımında bulut 

bilişim sayesinde esneklik ve ölçeklendirilebilme artmıştır. Bu sayede yeni 

ürünlerin yaratılması ve pazara sunulması da kolaylaşmış ve hızlanmıştır. BT 

yönetimine ayrılan zamanın azalması ile çalışanların verimliliği de artış 

göstermiş ve iş yapışa daha çok zaman ayrılmıştır. 

• Daha girişimci kültürün Daha girişimci kültürün Daha girişimci kültürün Daha girişimci kültürün oluşması:oluşması:oluşması:oluşması: Küçük girişimlerin yeni ürünleri pazara 

sunarken oluşan maliyet bulut bilişim hizmetleri sayesinde azalmıştır. Ayrıca 
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kullandıkça öde maliyeti ile kaynaklar şirketlerin BT ihtiyaçlarına göre 

uyarlanabilir hale gelmiştir. 

Amazon e-ticaret değer zincirinde farklı adımlarda bulut hizmet sağlayıcı olarak görev 

almaktadır (Şekil 187). 

Şekil 187 Amazon’un bulut hizmet önerileri 

 

3.5.3.33.5.3.33.5.3.33.5.3.3 Ödeme Sistemleri ve Ödeme Sistemleri ve Ödeme Sistemleri ve Ödeme Sistemleri ve UygulamalarıUygulamalarıUygulamalarıUygulamaları    

e-Ticaretteki gelişmelere paralel olarak artan tüketici ve satıcı taleplerine /eğilimlerine 

cevap vermek için altyapı sağlayıcılarından olan ödeme sistemleri /platformları da 

yenilikçi çözümler üretmektedir.  
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Şekil 188 Geniş kitlelere ulaşan çevrimiçi ödeme platformları 

 

Küresel olarak belli başlı ana oyuncular geniş kitlelere erişimleri sayesinde çevrimiçi 

ödeme platformu olarak başarılı olmuştur. PayPal eBay kullanıcıları sayesinde hesap 

adedini artırmıştır. Google Checkout Google arama motoru kanalıyla kullanıcı ağını 

genişletmiştir. Facebook, sitesindeki oyunlarda ve uygulamalarda kullanıcıların 

sayısal ve sanal ürün satın alırken ödeme yapabilmesi için kendi ödeme sistemini 

geliştirmiştir (Facebook Payments). Moneybookers ve Click2pay farklı ülkelerde 

kendi müşteri portföyü olan büyük şirketlerle ortaklık yoluna gitmiştir. Amazon da 

kendi ödeme platformunu geliştirerek (Amazon Payments) sitesinden alışveriş yapan 

müşterilerin işlemlerine aracılık etmektedir (Şekil 188).  

PayPal ödeme sistemi ile yapılan ödemelerde kullanıcılar alışveriş yaptıkları internet 

sitesinde ödeme aşamasında PayPal’ın internet sitesine yönlendirilmekte ve kendi 

PayPal hesaplarına giriş yapmaktadır. Kullanıcının kredi kartı/banka bilgileri 

PayPal’da tutulmakta ve perakendecilerle paylaşılmamaktadır. PayPal üçüncü parti 

işlemci olarak ayrıca kendi üye işyerlerinde gerçekleşen kredi kartı ödeme işlemlerini 

de işleyebilmektedir (Şekil 189). 
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Şekil 189 PayPal önerileri 

 

Amazon kendi sitesi üzerinden fiziksel veya sayısal ürün/hizmet satan kişilerin 

/şirketlerin ödeme kabul etmesine imkân veren ve Amazon altyapısı üzerine kurulu 

olan Amazon Esnek Ödeme Sistemi’ni uygulamaya almıştır. Bu sistem e-perakende, 

sayısal ürünler, bağışlar ve diğer çevrim içi hizmetlerde bir defalık veya tekrar eden 

ödemelerin yapılmasına aracılık etmektedir. Müşteriler Amazon’da kayıtlı olan kredi 

kartı bilgilerini kullanarak güvenli altyapı üzerinden ödeme yapabilmektedir (Şekil 

190). 
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Şekil 190 Amazon Esnek Ödeme Sistemi 

 

Mobil ticaretteki artışla birlikte mobil ödeme hizmeti sağlayan platformlarda artış 

gözlemlenmektedir. Mobil ödeme sistemi olan Boku sanal ve sayısal ürün 

alışverişlerinde cep telefonu aracılığıyla (GSM operatörleri aracılığıyla) düşük 

miktarlarda ödeme yapmayı sağlar. Sistemin geçerli olduğu sosyal ağlarda veya 

sitelerde alım yapan kişi cep telefonu aracılığıyla ödeme metodunu seçer ve gerekli 

bilgileri girer; cep telefonuna gelen mesajı onaylar ve onaylanan meblağ sonraki cep 

telefonun faturasında yer alır (Şekil 191).  
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Şekil 191 Mobil ödeme platformu – Boku 

 

Uluslararası e-ticaret pazarında faaliyet gösteren perakendecilerin dikkat etmeleri 

gereken en önemli konulardan birisi ilgili ülkelerde yaygın olarak kullanılan ödeme 

yöntemleridir. Genelde küresel olarak bakıldığında kredi kartı kullanımı yaygındır. 

Ancak gelişmekte olan ülkelerin bazılarında nüfusun bir bölümünün krediye erişiminin 

olmaması sebebiyle kredi kartı sahipliği oranı düşüktür ve müşteriler alternatif ödeme 

yöntemlerine (takas/doğrudan borçlandırma, banka kartıyla hesaptan direk ödeme, 

teslimatta nakit ödeme gibi) yönlenmektedir (Şekil 192). Gelişmekte olan ülkelerde 

güvenli ödeme sistemleri güvenlik endişesi yüzünden e-ticaret yapmayan tüketicileri 

internete yöneltmek için çok önemlidir. Örneğin Çin’de hem tüketiciler hem de 

satıcılar açısından ödeme güvenliğini pazarlamak kritiktir. Avrupa’da da ülkelerin 

diline ve para birimine uygun ödeme alternatifleri sunmak perakendecilerin dikkat 

etmesi gereken bir konudur (Şekil 193). Brezilya’da krediye erişim sorunları yüzünden 

sadece kredi kartı sahipleri internetten rahatlıkla alışveriş yapabilmektedir. Toplumun 

geri kalan kısmı ön ödemeli kartlar veya mobil yüklemelerle ödeme yapabilmektedir. 
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Hindistan’da ise internete erişim sorunları yüzünden mobil erişimi olan kesime mobil 

ödeme sistemleri sunmak (mobil operatörleri üzerinden faturalama) önem 

kazanmaktadır. Meksika’da ise ABD’ye komşu olmasından ve yoğun sınır ticaretinden 

dolayı tüketiciler uluslararası ticarete sıcak bakmaktadır (Şekil 194). 

Şekil 192 Farklı ülkelerde tercih edilen ödeme yöntemleri 

 

 

 

 

  

Kaynak: Uluslararası Ödemeler Bankası (Cenevre); eMarketer/AC Nielsen; Çin İnternet Bilgi Merkezi; Kamu Yönetimi Bakanlığı, İç İşleri, Posta ve Telekomünikasyon, 
Japonya

>50%

20-49%

5-19%

<5%

Pazar bazında tercih edilen ödeme yöntemleri
Son 12 ay içinde çevrimiçi ödeme yöntemi tipi olarak tercihlerini belirten tüketicilerin yüzdesi

Kredi Kartı Banka Kartı

Takas/
Doğrudan 

Borçlandırma

Teslimatta 
Nakit 
Ödeme

Küçük 
market PayPal

Kuzey Amerika
▪ Kanada

▪ ABD

▪ Brezilya

▪ Meksika
Batı Avrupa

▪ Fransa

▪ Almanya

▪ İtalya

▪ Hollanda

▪ İspanya

▪ İsveç

▪ İngiltere
Asya Pasifik

▪ Avusturalya

▪ Çin

▪ Hindistan

▪ Japon

▪ Kore

▪ Singapur

Latin Amerika

Yerel KK Diğer

13 ÖDEME SİSTEMLERİ
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Şekil 193 Bazı piyasalar için ödemeye ilişkin konular (1/2) 
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Şekil 194 Bazı piyasalar için ödemeye ilişkin konular (2/2) 

 

 

3.5.3.43.5.3.43.5.3.43.5.3.4 Dağıtım /Teslimat Dağıtım /Teslimat Dağıtım /Teslimat Dağıtım /Teslimat Altyapısı ve İlgili UygulamalarAltyapısı ve İlgili UygulamalarAltyapısı ve İlgili UygulamalarAltyapısı ve İlgili Uygulamalar    

e-Ticaret şirketlerinin başarısı için uzun dönemde ölçek ekonomisi ve siparişi yerine 

getirme/gerçekleştirme için kullanılan altyapı kritik olacaktır. Küresel “siparişi yerine 

getirme” merkezleri (dağıtımı gerçekleştirilecek ürünlerin stokta tutulduğu merkezler) 

yüksek yatırım maliyeti gerektirir. Amazon dünyadaki 87 merkezi ile en çok noktada 

yer alan şirkettir. Benzer şekilde Çin’de 360buy, Japonya’da Rakuten ve ABD’de 

eBay üçüncü parti şirketlerin faaliyet gösterdiği pazaryerlerine hizmet vermek için 

kendi bağımsız merkezlerine yatırım yapmaktadır. Nordstorm ve Marks & Spencer 

gibi bazı perakendeciler de e-ticaret faaliyetlerini desteklemek için kendi bağımsız 

merkezlerini kurmaktadır. Diğer perakendeciler ise fiziksel mağazalarının stoklarından 

yararlanarak (mağazadan ürün teslim ederek veya ürünü mağazadan müşteriye 

göndererek) müşteri siparişlerini gerçekleştirmektedir [2].  
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“Siparişi gerçekleştirme” sürecinin en önemli adımlarından biri paketin 

dağıtımı/teslimatıdır. Teslimat için ücret ödenmesi ve teslimatın uzun sürmesi genelde 

tüketicilerin şikâyet ettiği konular arasındadır. Müşteriler internetten sipariş verdikleri 

anda hemen ürüne sahip olmak istemekte ve gönderi için de ücret ödemek 

istememektedir. e-Ticaretin ilk dönemlerinde 7-10 gün süren teslimat süreleri normal 

karşılanırken 2005 yılında Amazon “Amazon Prime” hizmetini başlatarak süreci 

değiştirmiştir. Amazon müşterileri yıllık belirli bir üyelik ücreti ödeyerek yıl içindeki 

siparişlerde (minimum sipariş bedeli olmaksızın) limitsiz sayıda ve 2-günde ücretsiz 

teslimat hakkını elde etmektedir. Amazon Prime uygulaması sonrası müşteriler yıllık 

ödedikleri üyelik bedelini “amortize” etmek için siparişlerini artırmışlar ve herhangi bir 

ihtiyaçları olduğunda arama motoru olarak Amazon’a yönelmeye başlamıştır. Amazon 

Prime sadakati artırmış ve müşterilerin fiyat hassasiyetini azaltmıştır. Amazon, Prime 

uygulamasını ABD’den sonra Japonya (2007), İngiltere (2007), Almanya (2007), 

Fransa (2008), İtalya (2010) ve İspanya’da (2011) da başlatmıştır ve Amazon Prime 

dünya genelinde satışları artıran bir etken olmuştur. Amazon’un hesap başına yılık 

satış cirosu 2000 ila 2005 arasında ortalama 150 ABD doları iken, 2005’ten itibaren 

artmaya başlamış, 2007 sonunda 200 ABD dolarına yaklaşmış ve giderek artarak 

2011 sonunda 300 ABD dolarına ulaşmıştır; ciro artışları Prime’ın pazarlarda 

uygulamaya alınması sonrası gerçekleşmiştir [2].  

Amazon’un Prime uygulamasına karşılık bazı perakendeciler bir araya gelerek yeni 

bir gönderi sistemi kurmuştur. Yıllık belirli bir ücret ödenerek abone olunan sistemde 

üyelere internet siparişlerinde ücretsiz sınırsız teslimat sunulmaktadır. Shoprunner 

üyesi olan perakendecilerden yapılan alışverişlerde yararlanılabilen bu sistemde 

ayrıca katılımcı perakende şirketlerinin fiziksel mağazalarında ürün teslim yerleri de 

kurulmaktadır. Dileyen müşteriler eve /ofise teslim alternatifi yerine bu noktalardan da 

paketlerini teslim alabilmektedir. Bu sistem perakendecilerde müşteri bağlılığını 

artırmakta ve yeni müşteri kazanımı sağlamaktadır (Şekil 195). 
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Şekil 195 Abonelik sistemiyle yıllık ücretsiz limitsiz gönderi sistemi 

 

Gönderi başına ücret alan e-ticaret şirketlerinin bir bölümü artan rekabetle birlikte 

belirli bir limitin üzerindeki siparişlerde ücretsiz 3-5 günde teslimat yapmaya 

başlamıştır. Bazı şirketler ise sık alışveriş yapan veya mağaza kartı sahibi olan 

müşterilerine ücretsiz gönderi hizmeti sunmaktadır. Beğenilmeyen ve iade edilmek 

istenen ürünlerin geri gönderilmesi de genelde ücretsiz gerçekleştirilmektedir.  

Fiziksel mağazası bulunan e-ticaret şirketlerinin sunduğu teslimat önerilerinden birisi 

“tıkla ve teslim al” diye adlandırılan sistemdir. Müşteriler internetten verdikleri ürün 

siparişini kendi seçtikleri bir mağazadan teslim alabilmektedir. Bu sayede paketin 

teslim edileceği zaman evde/ofiste bulunma ve paketi bekleme zorunluluğu ortadan 

kalkmaktadır. Sadece internette faaliyet gösteren bazı şirketler de müşterilerine bu 

seçeneği sunabilmek için fiziksel noktalardan teslimat hizmeti veren şirketlerle işbirliği 

yoluna gitmektedir (İngiltere’de Collect + hizmeti gibi).  
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ABD ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde devletin verdiği posta ve paket dağıtım 

sistemi çok etkili çalışmaktadır; e-ticaret şirketleri hızlı teslimat talep eden müşterilere 

gönderileri ücret karşılığı özel kargo şirketleri aracılığıyla yapmaktadır. Teslimatın 

daha uzun sürmesini göze alan müşterilere ise daha düşük ücret karşılığı veya 

ücretsiz olarak devletin paket dağıtım sistemi ile genelde 1 ila 5 iş günü içinde 

güvenilir ve hatta internetten takip edilebilir şekilde paketler ulaştırılabilmektedir. 

ABD’de Amerika Birleşik Devletleri Posta Hizmetleri (USPS), İngiltere’de ise Kraliyet 

Posta Hizmetleri (Royal Mail) etkin bir şekilde dağıtım yapmaktadır. 

Gelişmiş ülkelerde özellikle Avrupa’da dağıtım ve lojistik altyapısı çok gelişmiştir; hem 

ulaşımda problem yoktur hem de etkin lojistik/dağıtım hizmeti veren çok sayıda şirket 

mevcuttur. Bu altyapı e-ticarette ürünlerin dağıtım ve teslimatının kolaylıkla 

gerçekleşmesini sağlamakta ve pazarın gelişimini desteklemektedir.  

Örneğin İspanyaİspanyaİspanyaİspanya batılı ülkeler arasında en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip 

ülkelerden biridir. Dağlık birkaç bölge ve ada haricinde hemen hemen tüm 

bölgelere/belediyelere karayolu, demiryolu, deniz yolu ile kolaylıkla ulaşılmaktadır. 

Ülkede e-ticaret için lojistik ve dağıtım hizmeti veren 33 lojistik şirketi bulunmaktadır. 

Önde gelen uluslararası lojistik şirketlere (DHL, MRW gibi) ek olarak güçlü yerel 

oyuncular da (Seur, Chronoexpress, e-Nacex gibi) hizmet vermektedir. Bu şirketler 

tüm değer zinciri adımlarını kapsayacak şekilde farklı hizmetler sunmaktadır: 

depolama ve toplama, satıcıdan tüketiciye direk teslimat, tüm ürünleri depolama, özel 

paketleme, izleme/takip etme, veri yönetimi, teslimat noktasından toplama, ürün 

iadelerinin yönetim, internet çözümleri gibi. Lojistik şirketleri git gide artan şekilde 

daha katkılı hizmetler ve bütünsel çözümler sunmaktadır. Ülkede paketlerin adrese 

ulaşma süresi ortalama olarak 2-3 iş günü sürmektedir; ancak farklı alternatifler 

mümkündür; acil gönderilerde ertesi gün adrese teslimat seçeneği, hafta sonlarında 

geç saatte teslimat gibi. e-Ticaret şirketleri 6-8 Euro arası gönderi ücreti tahsil 

etmektedir; ücretler paketin büyüklüğü, gönderi sıklığı ve adedine göre değişkenlik 

göstermektedir. Gönderi fiyatlarında son yıllarda düşüş gözlenmektedir. Geçmişte 

geç teslimat ve lojistik sorunları İspanyol tüketicilerin e-ticaretle ilgili en önemli 

endişelerini oluştururken, son yıllarda tüketiciler tarafından hala önemli olarak 

belirtilmektedir; ancak güvenlik ve fiyat konuları ilk sıraya yükselmiştir.  

Gelişmekte olan ülkelerde bile hem lojistik sektöründeki oyuncuların hem de e-ticaret 

şirketlerinin atılımlarıyla dağıtım/teslimat konusundaki engellerin üstesinden 

gelinebilmiş ve e-ticaret pazarının gelişimi desteklenmiştir. Örneğin, ÇinÇinÇinÇin gibi geniş ve 

yüksek oranda kırsal alanın bulunduğu bir ülkede bile hem devlet hem de özel 

sektörün lojistik şirketleri dağıtım merkezi, dağıtım ağı,  uçak ve kamyon filosu ve bilgi 
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teknolojileri gibi konularda gerekli yatırımları yaparak e-ticaret şirketlerinin ihtiyacı 

olan lojistik desteği sağlamışlardır. Lojistik şirketleri genelde e-ticaret şirketleri için 

fiziksel depolama, siparişi yerine getirme, depo yönetimi ve dağıtım/teslimat 

hizmetleri sunmaktadır. Çin’in lojistik sistemi hala batılı ülkelerin verimliliğine ve 

etkinliğine ulaşamamış olsa da teknolojik yatırımlar ve arka planda yürütülen 

yönetimsel süreçlerin merkezileştirilmesine yönelik sistemlerin kurulması için 

çalışmalar devam etmektedir. Önde gelen şirketler artan işgücü maliyetleri karşısında 

otomatik sınıflandırma merkezlerine yatırım yapmaktadır. Modern depo/antrepo ve 

lojistik tesis alanı Çin’in büyüklüğü ve nüfusu ile karşılaştırıldığında sınırlıdır. Ayrıca 

hava kargo taşıma kapasitesinin sınırlı olmasından dolayı ilk iki seviyedeki büyük 

şehirlerin dışında kalan yörelere teslimat 2 günden uzun sürmektedir;  teslimattaki bu 

aksama küçük şehirlerden gelebilecek ihtiyari (isteğe bağlı, çok gerekli olmayan) 

alımların gerçekleşmesini engelleyebilmektedir. Büyük şehirlerdeki Çinli tüketiciler 

ertesi gün teslimatı talep etmektedir; ancak bu hizmet seviyesi küçük şehirlerde 

mümkün değildir. Amerika gibi gelişmiş bir ülkede bile tüketiciler 1-2 günde teslimatı 

beklemektedir ancak her zaman ek ücret ödeyerek daha hızlı hizmet almayı 

seçebilmektedir.  

Çin’deki dağıtım sistemindeki bir diğer farklılık da “teslimatta ödeme” alternatifinin 

birçok B2C satıcı tarafından tüketicilere sunulması ve tüketicilerce de bu ödeme 

şeklinin sıklıkla kullanılmasıdır. Öyle ki “mobil giyinme odası” olgusu artarak 

gözlenmektedir: kuryeler paketi getirdiklerinde tüketiciler kuryeyi bekleterek sipariş 

ettikleri kıyafetleri denemekte ve ondan sonra ödeme yapmaktadır. 

Çin’de kurye, ekspres ve paket taşımacılığı sektöründe önde gelen şirketler EMS 

(Express Mail Service- Ekspres Posta Hizmeti, devletin sahibi olduğu Çin Posta 

Kurumunun yan şirketi), SF (Shunfeng) Express, Shentong (STO) Express ve YTO 

Express’tir. YTO Express Taobao ile Shentong Express de Alibaba ile stratejik 

işbirliği yaparak e-ticaret pazarına odaklanmışlardır. Ülkenin büyüklüğü sebebiyle 

kara ulaşımına ek olarak hava ulaşımı ile taşıma özellikle aciliyeti olan gönderilerde 

kritiktir. EMS Çin Posta Havayolları’nın (China Post Airline – CPA) hava dağıtım 

ağından ve bazı yörelerde yerel havayollarının hizmetlerinden yararlanarak ve bunları 

kara ulaşım ağı ile destekleyerek ülkedeki tüm şehirlere ve hatta köylere hizmet 

vermektedir. Önde gelen şirketlerin profilleri Ek-16’de yer almaktadır. 

3.63.63.63.6 eeee----Ticarette Pazaryeri İşleyişi Ticarette Pazaryeri İşleyişi Ticarette Pazaryeri İşleyişi Ticarette Pazaryeri İşleyişi ––––    Çin ÖrneğiÇin ÖrneğiÇin ÖrneğiÇin Örneği    [60][60][60][60]    

e-Ticarete olan tüketici ilgisinin artmasıyla birlikte fiziksel kanallardan satış yapan 

perakendeciler e-ticaret sitelerini açmaya ve interneti alternatif satış kanalı olarak 
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kullanmaya yönelmişlerdir. Ayrıca farklı kategorilerdeki talebi değerlendirmek için 

değişik değer önerileri sunan yeni internet oyuncuları ortaya çıkmış ve farklı 

stratejilerle markalarını duyurarak zaman içinde üye sayılarını ve satışlarını 

artırmışlardır. Ancak tek şirket ve marka olarak geniş kitlelere hitap etmek ve 

tanınmak ciddi tanıtım/pazarlama faaliyeti, altyapı, işletme maliyeti ve yatırım 

gerektirmektedir. Bu da ancak belirli bir büyüklüğün üzerindeki şirketlerce 

gerçekleştirilebilir. Daha küçük ölçekli şirketlerin veya bireylerin tüketicilere veya 

diğer şirketlere ulaşması ise ancak pazaryerleri aracılığıyla mümkündür.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ticaretin büyük bölümü KOBİ’ler aracılığıyla veya 

kişilerin bireysel satışlarıyla (çiftçi, sanatçı, zanaatkar gibi) gerçekleşmektedir. Bu 

yüzden tüketiciler arası e-ticaretin (C2C) ve küçük satıcılardan tüketicilere olan e-

ticaretin gelişmesi için pazaryerlerinin varlığı kritiktir. Pazaryerleri herhangi bir 

sektörde, alanda, coğrafyada alıcılarla satıcıları bir araya getiren platformlardır. Bu 

platformlar üyelik yöntemiyle çalışır. Üye olan satıcılar kendi satış dükkanlarını açarak 

hem kendilerini tanıtır hem de ürünlerinin tanıtımını yaparlar. Genelde bu satıcıdan 

daha önce alım yapan alıcıların yaptıkları değerlendirmeler sonucu ortaya çıkan bir 

ortalama değerlendirme notu ve alıcı yorumları paylaşılır. Bazı pazaryerlerinde 

sadece ürün ve hizmetler listelenir ve alım/satım işlemleri internet dışında 

gerçekleştirilir, bazılarında ise alım/satım işlemi de çevrimiçi gerçekleşir. 

Pazaryerlerinin gelir kalemleri üyelik ücretleri, listeleme ücretleri ve alım/satım 

komisyonları olabilir. Çevrimiçi gerçekleştirilen işlemlerde pazaryerleri alıcıyla satıcı 

arasında aracı rolü üstlenir ve işlemin şartlara uygun gerçekleşmesi için garanti 

sağlar; üründe veya teslimatta herhangi bir problem olması halinde alıcının haklarını 

koruyarak para iadesi garantisi verir.  

Gelişmiş ülkelerde en çok işlem yapılan ve popüler olan pazaryerleri eBay ve 

Amazon’un pazaryeridir (Amazon.com altında hem Amazon tarafından direk satılan 

ürünler hem de pazaryerine üye olan küçük satıcılar tarafında direk tedarik edilen 

ürünler listelenmektedir).  

e-Ticaret pazar hacmi içinde aldığı pay ve toplam hacim açısından bakıldığında ise 

pazaryerleri konusunda en gelişmiş ülke Çin’dir. Büyüklük açısından fikir vermek 

açısından rakamlar çarpıcıdır: Çin’in önde gelen pazaryeri Taobao’da 6 milyon satıcı 

ürün listelemektedir. Farklı ulusal ve uluslararası pazaryerleri işleten Alibaba 

grubunun toplam cirosu eBay ve Amazon’un toplamından fazladır.  

Çin’de e-perakendeciliğin gelişimi Çinli girişimcilerin ve KOBİ’lerin hızla büyümesine 

destek olmuştur. KOBİ’ler var olan pazaryerleri aracılığıyla tüketicilere direk satış 

yapma şansı bulmaktadır.  
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Diğer ülkelerin aksine Çin’de e-perakende pazarının %90’ı pazaryerleri aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir. Çin’de önde gelen perakende şirketlerinden çok azı başarılı 

çoklu kanal yaklaşımı geliştirmiştir ve pazaryerleri bu sayede yüksek pazar payına 

sahip olmuş, tüketicilere direk satış yapmaya hevesli küçük üretici ve toptancılar için 

etkili bir satış kanalı haline gelmiştir. Diğer ülkelerde ise büyük B2C internet siteleri 

açık farkla pazarın liderleridir; pazaryerlerinin pazar payı sınırlıdır. Örneğin Amerika’da 

pazaryerlerinin payı sadece %23-24’tür. Çin pazarındaki bir diğer önemli farklılık da 

pazarın %70’inin küçük işletme sahipleri veya tüketiciler arası gerçekleşen 

işlemlerden  (C2C) oluşmasıdır. Bu da Çin pazarının gelişmesinde küçük işletmelerin 

önemine işaret etmektedir. Çin’deki C2C pazarı küçük işletmelerin ve resmi şirket 

kurmamış olan şahısların satışlarından oluşmaktadır; diğer ülkelerdeki C2C pazarı ise 

genelde tüketicilerin ikinci el satışlarından oluşmaktadır. Bu dinamik Çin pazarındaki 

C2C pazar payının daha yüksek olmasının ana sebebidir.  

Çin’de pazaryerlerinin çok gelişmiş olmasının üç ana sebebi bulunmaktadır. Öncelikle 

çevrim dışı (fiziksel) perakende sektörünün az gelişmiştir. Lider perakende zincirleri 

yeni gelişmektedir. Küçük şehirlerde ve kırsal kesimde fiziksel perakende mağazaları 

açmak çok zor ve maliyetlidir. Bu yüzden e-perakendecilik perakendecilerin uzak 

yerlerde yaşayan tüketicilere en ekonomik şekilde ulaşmasını sağlayacak yöntemdir. 

Küçük şehirlerde tüketicilerin fiziksel olarak geniş ürün gamına ulaşamamaları ülkede 

e-perakendenin gelişmesine ve küçük satıcıların pazaryerleri aracılığıyla bu tatmin 

olmamış talebi karşılamasına olanak tanımıştır. İkinci olarak da bağımsız çevrim içi 

mağaza kurulumu ve faaliyetlerin başlatılması yüksek yatırım gerektirmektedir ve bu 

yatırım da sadece yüksek satış cirosuyla kendini amortize edebilir; bağımsız satıcılar 

için bu pek mümkün değildir. Büyük pazaryerleri ödeme sistemleri oluşturmak, 

tüketici güvenini kazanmak ve tüketicinin alışveriş deneyimini zenginleştirmek için 

gerekli yatırımları yapmış ve bu sayede yüksek müşteri trafiği yaratmışlardır. Aslında 

pazaryerleri satıcılara sadece yeni bir satış kanalı değil işlerini yürütmek için gerekli 

altyapıyı da sağlamaktadır. Üçüncüsü ise Çin’in güçlü ve rekabetçi imalat sektörüdür. 

Pazaryerleri, geniş bir ürün gamının satıcılarca tedarik edilebilmesine olanak veren bu 

güçlü imalat sektörü için yeni bir kanal olmuştur. 

Çin’in en büyük pazaryerleri (Taobao, Tmall, Paipai) eBay benzeri çalışmakta ve 

yüksek sayıda KOBİ’nin ve mikro işletmenin farklı çeşitte ürünlerini listeleyeceği 

merkezi internet sitesi işletmektedir. Örneği Taobao’da kayıtlı olan 6 milyon satıcı her 

gün milyonlarca ürün listelemekte ve düşük işletme maliyetleri sayesinde rekabetçi 

fiyatlarla yerel ihtiyaçları karşılamaktadır. Satıcıların pazaryeri aracılığıyla satışta en 

önemli avantajı bu pazaryerlerinin oluşturduğu büyük müşteri trafiğine ulaşmaktır. 

Pazaryerleri satıcılara başlangıç aşamasında destek vermekte ve kendi mağazalarını 
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kurmak, ürün listelemek ve ödeme almak için gerekli araçları sağlayarak en az 

kurulum maliyetiyle satışa başlamalarını sağlamaktadır. Ayrıca satıcıları depolama ve 

gönderi konularında hizmet veren onaylı hizmet tedarikçileriyle bir araya getirmekte 

ve iş süreçlerinin etkin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Pazaryeri 

işletmecileri çevrim içi reklamlardan ve bazen de işlemlerden alınan komisyonlardan 

gelir elde etmektedir. Milyonlarca satıcının olduğu bir ortamda pazaryeri işletmecileri 

için en önemli zorluk kalite ve güvenliğin sağlanması ile dolandırıcılığın tespiti ve 

önlenmesidir.   

Taobao ve Tmall aynı zamanda birçok e-perakende markasının oluşmasını ve 

büyümesini desteklemiştir; Çin’de bu markalar “Tao” markaları olarak 

adlandırılmaktadır. Çekici fiyat-kalite önerileri ve odaklı pazarlama/tanıtım 

kampanyaları ile popüler olan bu markalar ortak çalışma toplantılarında veya büyük 

üretim fabrikalarında geliştirilmiştir. 

Alibaba Grubu Çin pazaryeryeri pazarının lideridir. C2C pazarında Taobao, B2C 

pazarında da Tmall ile faaliyet göstermektedir. Alibab Grubu eBay’in EachNet’teki 

yatırımını artırması sonrası KOBİ segmentinde eBay’in olası rekabetini önlemek için 

Taobao’yu kurmuştur. Taobao satıcıların satışlarından komisyon almadığı ve sadece 

reklam gelirine odaklandığı için hızla EachNet’ten pazar payı kapmıştır. 2004 yılında 

Alipay’in ödeme sistemi olarak devreye girmesi de tüketicilerin Taobao pazaryerinde 

kayıtlı olan satıcılara olan güvenini artırmış ve Taobao’nun büyümesini desteklemiştir.  

Alibaba Grubu B2B pazarında ise lider pazaryeri olarak Alibaba.com hizmet 

vermektedir. Uluslararası pazarda İngilizce internet sitesi olan www.alibaba.com 

küresel ithalatçılara ve Çinli ihracatçılara yönelik çalışmaktadır. Çin pazarına odaklı 

china.alibaba.com ise Çince yayınlanmaktadır; Çin’de ticaret yapan tedarikçiler ve 

alıcılar alım-satım yapmaktadır. Alibaba’nın pazaryerlerinde ürün tedarikçilerinin şirket 

profilleri ve ürün katalogları standart formatta (dükkan adı altında) yer almaktadır; 

ürün ve hizmetler ile ticaret yönlendirmeleri listelenmektedir. Yeni iş girişimleri olarak, 

Alibaba kullanıcı kalitesini ve deneyimini iyileştirmeyi ve ek kullanıcı bilgisi toplamayı 

hedeflemekte ve performans veya işlem bazlı hizmetlerle iş modelini geliştirmeye 

odaklanmaktadır.  

Ayrıca Alibaba’nın uluslararası pazaryerinde alıcıları korumak için yeni önlemler 

alınması planlanmaktadır. Tedarikçilerin geçerli işyeri olduğuna dair ikinci seviye 

doğrulama Alibaba çalışanları tarafından “iş yerinde denetim” gerçekleştirilecektir. İlk 

kimlik doğrulama ve onaylama üçüncü şirketler tarafından tedarikçi ilk defa 

pazaryerine üyelik ücretini ödeyerek katıldığında yapılmaktadır. Alibaba.com 

alıcılarına internetten tedarik sürecinde ek koruma sunmak için “platform çapında 
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emanet” hizmeti ve ücret karşılığında sipariş inceleme hizmeti sunulacaktır. Dünyanın 

farklı bölgelerinden alıcıların daha kolay tedarik yapabilmesi için ürün bilgilerinin 

birden fazla dilde sunulmasını sağlayacak “çoklu dil sistemi” devreye alınacaktır.  

Yerel Alibaba pazaryerinde ise tüm satıcıların kendi gerçek şirket isimlerini kullanarak 

kayıt olmaları şartı getirilmiştir. Tedarikçi bilgilerinin güvenilirliğini artırma ve daha 

kapsamlı kullanıcı veritabanı oluşturulması hedeflenmektedir. 

Ek-16’de Çin’in önde gelen pazaryerleri ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır. 

3.73.73.73.7 eeee----TTTTicaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Devletin Ricaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Devletin Ricaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Devletin Ricaretin Gelişiminin Önündeki Engeller ve Devletin Rolüolüolüolü    

Bir ülkede (özellikle gelişmekte olan ülkelerde) e-ticaretin gelişiminin önünde hem 

tüketiciler hem de satıcılar/şirketler açısından engeller bulunabilmektedir. 

Tüketicilerin internet erişiminin olmaması, güven/güvenlik endişeleri, gizlilik 

endişeleri, dağıtım/teslimatla ilgili endişeler ve yurt dışından ürün siparişinde sorunlar 

tüketicilerin internetten alışveriş yapmasını sınırlamaktadır. Bu engelleri ortadan 

kaldırmak için farklı alanlarda atılması gereken adımlar belirlenebilir. Atılması gereken 

adımlar kapsamında hem pazardaki satıcı/şirketlerin hem de devletin rol üstlenmesi 

gerekmektedir. Devletin üstlenmesi gereken ana rol yasal düzenlemeler alanındadır 

(Şekil 196). 
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Şekil 196 e-Ticaretin gelişiminin önündeki engeller – tüketici bakış açısı 

 

  

Engel/endişe İlgili konular Atılan/atılması gereken adımlar

İnternet ulaşımının 
olmaması

▪ Ülkedeki internet altyapısının kapsama 
alanı

▪ İnternet erişiminin pahalı olması
▪ PC/mobil telefon/tablet sahibi olmama

▪ Toplumsal dönüşüm ve geniş bant eksenlerinde detaylı 
olarak ele alındığından bu rapor kapsamında 
incelenmeyecektir

▪ Özellikle sadece internette satış yapan 
sitelere genel olarak güven 
duyulmaması

▪ İnternetten ödeme yapma konusunda 
çekinceler

▪ Gerçekleştirilen alışverişin doğru 
sonuçlanması (doğru ürünün eline 
geçmesi, vb.)

▪ Alışveriş sitelerinin verdikleri hizmet ve kullanılan güvenlik 
sistemleri açısından değerlendirilmesi ve sertifikasyonu
– Güvenlik sertifikaları kullanımının zorunlu tutulması
– Ödeme sistemlerinin güvenliğinin teyid edilmesi
– e-Ticaret siteleri için sertifikasyon yapacak kurumun 

oluşturulması
▪ Tüketici haklarının internetten alışveriş sürecinde korunması
▪ Karşılaşılan anlaşmazlıkların kısa sürede sonuçlandırılması

Güven/güvenlik 
endişeleri

▪ Paylaşılan kişisel verilerin korunması 
ve üçüncü kişilerce paylaşılması 
hakkında endişeler

▪ Kişisel veri gizliliğinin sağlanması için hukuki dayanağın 
oluşturulması
– Detaylı sınırlamaların belirlenmesi
– İhlali önleyici ceza ve yaptırımlar 

Gizlilik endişeleri

▪ Alınan ürünün kısa sürede, zamanında 
ve hasarsız teslimi

▪ Oturulan yöreye teslimatın mümkün 
olması

▪ Dağıtım/teslimat ücretlerinin yüksekliği
▪ Eve/işyerine teslimat ile ilgili sıkıntılar

▪ Ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesi
▪ Ülkede devletin sağladığı posta/paket ulaştırma sisteminin 

geliştirilmesi
▪ Dağıtım/teslimat ücretlendirmesi için yaratıcı yaklaşımların 

geliştirilmesi
▪ Eve/işyerine teslimata alternatif olarak bir yerden ‘teslim 

alma’ yöntemlerinin geliştirilmesi

Dağıtım/teslimatla ilgili 
endişeler

▪ Düşük bir miktarın üzerindeki siparişin 
gümrüğe takılması

▪ Gümrük işlemlerinin maliyeti ve 
zorluğu

▪ Tüketici kapsamındaki yurt dışından siparişlerin daha kolay 
yapılmasının sağlanması

Yurtdışından ürün 
siparişinde (ithalat) 
sorunlar

Devletin 
rolü
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Satıcıların e-ticarete yönelmemesinin ana sebepleri e-ticaret yapma becerilerinin ve 

teknik altyapının eksikliğidir. Ayrıca farklı alanlarda aracı /pazaryerlerinin 

bulunmaması ve yurtdışına satışta ürün gönderimindeki sıkıntılar da e-ticaretin 

gelişimini sınırlamaktadır. Bu konularda özel sektör ve devlet işbirliği ile adımlar 

atılmalı ve yasal düzenlemeler geliştirilmelidir (Şekil 197).  

Şekil 197 e-Ticaretin gelişiminin önündeki engeller – satıcı / şirket bakış açısı 

 

Devletlerin kendi uygulamaları ve düzenlemeleri genelde farklı konularda uluslararası 

organizasyonların yapmış olduğu çalışmalara, direktiflere ve yönlendirmelere 

dayandırılmaktadır.  

3.83.83.83.8 Uluslararası Organizasyonların Çalışmaları ve YönlendirmeleriUluslararası Organizasyonların Çalışmaları ve YönlendirmeleriUluslararası Organizasyonların Çalışmaları ve YönlendirmeleriUluslararası Organizasyonların Çalışmaları ve Yönlendirmeleri    

Küresel ve bölgesel olarak geçerli olan konularda uluslararası organizasyonlar 

girişimlerde bulunmuş ve bünyesindeki ülkeleri bağlayıcı direktifler (yönlendirmeler) 

ve hukuksal altyapı geliştirmiştir. e-Ticaret düzenlemeleri üzerine en geniş kapsamlı 

çalışmaları OECD, AB, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yapmıştır 

(Şekil 198 ve Şekil 199) [61].  

Engel/endişe İlgili konular Atılan/atılması gereken adımlar

▪ Küçük işletmelerin/bireysel satıcıların 
internet kullanımını/internetten satış 
yapmayı bilmemesi

▪ Özel sektör/devlet işbirliğiyle 
gerçekleştirilecek eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları

▪ İnternet erişiminin olmaması
▪ İnternet satış sitesinin olmaması
▪ İnternetten ödeme alma konusunda 

sıkıntılar; sanal POS’a alternatif ödeme 
sistemi ihtiyacı

▪ Tüketiciler arası (C2C) ödemelerde yasal 
ödeme sistemi eksikliği

▪ Tüketiciler arası (C2C) pazar yerlerinin 
gelişmemiş olması

▪ Pazarda yeni oluşumların desteklenmesi

e-Ticaret yapma 
becerileri

E-ticaret yapmak 
için teknik altyapı 
eksiklikleri

e-Ticaret yapmak 
için aracı eksiklikleri

▪ Yurtdışına gönderi maliyetleri
▪ Yurtdışına gönderi süresi

▪ Lojistik şirketlerinin rekabetçi/kabul 
edilebilir şartlar sunması

Yurtdışına satışta 
(ihracat) gönderimle 
ilgili sıkıntılar

Devletin 
rolü

▪ Tüketiciler arası ödeme kabul etme imkanı 
veren ödeme sistemlerinin hukuksal 
dayanağa oturtulması
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Şekil 198 e-Ticaret ile ilgili uluslararası örgüt ve kurumların çalışmaları (1/2) 
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Şekil 199 e-Ticaret ile ilgili uluslararası örgüt ve kurumların çalışmaları (2/2) 

 

3.8.13.8.13.8.13.8.1 OECD YönlendirmesiOECD YönlendirmesiOECD YönlendirmesiOECD Yönlendirmesi    

OECD Aralık 1999'da kabul ettiği Tüketici Koruma Yönlendirmesi ile tüketicilerin 

internet üzerinden yaptıkları alışverişlerde diğer kanallarda oldukları kadar 

korunabilmelerini amaçlar ve bunun için e-ticaretin farklı paydaşlarına uygun 

standartlar hakkında bilgilendirme yapar. Bu paydaşlar şu şekilde sıralanabilir: 1) 

Devletlere kendi tüketici koruma kanunlarında bulunması gereken unsurlar hakkında 

tavsiye sunar 2) Firmalara kendi istekleriyle uyabilecekleri standartları ortaya koyar 3) 

Tüketicilerin sayısal alışverişlerinde dikkat etmeleri gereken unsurları açıklığa 

kavuşturur. 

Bu yönlendirme içlerinde Türkiye’nin de yer aldığı 29 üye ülke tarafından 

imzalanmıştır. Yasal zorunluluğu olmamakla birlikte, imza koyan ülkelerin 

yönlendirmeye uyacaklarına dair iyi niyet belirtmiş oldukları düşünülür.  
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Bu yönlendirme e-ticaretin tüketici gözünden pek çok aşamasını detaylandırarak 

kapsamaktadır (Şekil 200). 

Şekil 200 OECD e-Ticaret Tüketici Yönlendirmesi 
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OECD Tüketici Koruma Yönlendirmesinden ayrıca, vergilendirme üzere çalışmalar 

sürdürmektedir. Henüz sonuçlandırılmamış olmakla birlikte OECD’nin e-ticaretin 

vergilendirmesi üzerinde net bir görüş açısı mevcuttur. Öne çıkan görüş özellikle sınır 

ötesi ticaretin geçerli olduğu durumlarda üçüncü bir hizmet sağlayıcı şirketin satıştan 

doğan vergiyi satış sırasında hesaplaması ve bu şirketin hesaplamasının devletler 

tarafından baz alınmasıdır (Şekil 201) [62]. 

Şekil 201 OECD’nin verilendirmeyle ilgili görüşleri 

 

3.8.23.8.23.8.23.8.2 Avrupa Birliği YaklaşımıAvrupa Birliği YaklaşımıAvrupa Birliği YaklaşımıAvrupa Birliği Yaklaşımı    

Avrupa Birliği 1990’lı yılların ortalarından beri yaptığı çalışmalarla e-ticaret alanında 

pek çok kanunu şekillendirmiştir. Bu konu detayları düzenleyen beş önemli direktifi 

bulunmaktadır (Şekil 202, Şekil 203 ve Şekil 204) [63]: 

1) Kişisel bilgilerin işlemler ve veri transferi sırasında korunması (95/46/EC) 

2) Mesafeli satış sözleşmelerinde tüketici haklarının korunması (97/7/EC) 

3) Verinin işlenmesi ve mahremiyetin korunması (97/66/EC) 
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4) e-Ticaret esasları (2000/31/EC) 

5) Elektronik işlemlerde mahremiyetin korunması (2002/58/EC) 

 

Şekil 202 Avrupa Birliği Direktifleri (1/3) 
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Şekil 203 Avrupa Birliği Direktifleri (2/3) 
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Şekil 204 Avrupa Birliği Direktifleri (3/3) 

 

Avrupa Birliği bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanım ve erişiminin daha da 

yaygınlaşmasını sağlamak ve AB’nin bu alandaki rekabetçiliğini arttırmak amacıyla 

Avrupa Sayısal Gündemi’ni oluşturmuştur (Şekil 205) [64]. Gündem e-ticaret alanında 

2015 yılı itibariyle ulaşılmak istenen üç önemli hedef belirlemiştir:  

1) Nüfusun %50’si internetten alışveriş yapmış  

2) %20’si farklı bir ülkeden ürün veya hizmet almış ve  

3) KOBİ’lerin %33’ü satın almalarında interneti kullanmış olmalıdır.  

e-Ticaretle direk ilgili bu ana hedeflere ek olarak internet erişimi ve kullanımı, e-devlet 

hizmetlerinin kullanımı ve dezavantajlı kesimlerin internet kullanımına yönelik hedefler 

de belirlenmiştir. AB genelinde ve ülke bazında bu hedeflere ne kadar ulaşıldığı takip 

edilmekte ve raporlanmaktadır.  

Yedi ana başlıktan oluşan Gündem e-ticaret alanındaki düzenlemelere Sayısal Tekil 

Pazar isimli ilk başlıkta değinmektedir. Bu başlığın amacı AB bölge ülkeleri arasında 
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farklılık gösteren pek çok uygulama için tek bir AB standardı belirlemektir (Şekil 206) 

[65]. 

Şekil 205 Avrupa Sayısal Gündemi 

 

 

 

 

  

2
1

6

3
5

4
7

Uygulanabilirlik
ve standartlar

Güven ve 
Güvenlik

Hızlı ve ultra 
hızlı internet 

erişimi

Araştırma ve 
yenilikçilik

Bilgi ve iletişim 
teknolojileri ile 
AB’ye fayda 
sağlama

Sayısal ortam
konusunda bilgi 
sahibi olma,  
yetkinlik ve 
katılım

Sayısal tekil 
pazar

DetaylandırılacaktırAvrupa Sayısal GündemiB

Kaynak: Avrupa Sayısal Gündemi
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Şekil 206 Avrupa Sayısal Gündemi – Sayısal Tekil Pazar 
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Avrupa Sayısal Gündemi kapsamında yayınlanan AB Sayısal Haklar kanunu pek çok 

açıdan OECD Tüketici Hakları Yönlendirmesiyle benzerlik göstermektedir (Şekil 207).  

Şekil 207 Avrupa Birliği Sayısal Haklar Kanunu 

 

3.8.33.8.33.8.33.8.3 Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret ÖrgütüBirleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret ÖrgütüBirleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret ÖrgütüBirleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü    

Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü’nün de tüketici hakları ve sözleşmeler, e-

imza ve vergilendirme üzerine düzenlemeleri bulunmaktadır (Şekil 208).  

Birleşmiş Milletler e-ticaret ile ilgili çalışmalarını Uluslararası Ticaret Kanunu 

Komisyonu (UNCITRAL - Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Kanunu Komisyonu) 

üzerinden yürütmektedir. UNCITRAL tarafından hazırlanan model kanunlar ülkelerin 

kendi kanunlarını hazırlamaları için örnek teşkil etmekte ve bu çerçevede hazırlanmış 

iki önemli kanun bulunmaktadır. 1996 e-ticaret model kanunu sayısal ortamdaki 

iletişimi teşvik etmeye [66], 2001'de hazırlanan model kanun ise elektronik imza 

uygulamalarını düzenlemeye yöneliktir [67]. 
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UNCITRAL’ın model kanunlarının devletler için herhangi bir bağlayıcılığı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla, devletler kendi kanunlarını hazırlarken bu model 

kanunları esas alabilecekleri gibi onları hiç dikkate de almayabilir. Örneğin, 

Kolombiya 527 sayılı e-ticaret kanunu model kanunları baz alarak hazırlanmış 

olmakla birlikte, ABD Standart Elektronik İşlemler Kanunu (UETA) UNCITRAL model 

kanunlarından farklılık göstermektedir.  

Şekil 208 Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenlemeleri 

 

Devletlerarası uygulamalarda tek ve ortak bir standart tanımlamak adına Birleşmiş 

Milletler 2006 yılında yine UNCITRAL’ın öncülüğünde e-Ticaret Anlaşmasını 

(Convention on e-Commerce) hazırlamış ve devletlerin imza ve onayına açmıştır [68]. 

UNCITRAL’ın model kanunlarını baz alan anlaşma yine elektronik eşitlik ve teknolojik 

tarafsızlık prensiplerine dayanır. Ülkeler arası kanunları ortak bir standarda getirmeyi 

amaçlasa da, anlaşmanın uygulanmasında ülkeler pek çok konu serbestlik tanımıştır. 

Örneğin, imzalayan ülkelere istedikleri konuları anlaşma dışı tutabilmektedir. Ayrıca, 

anlaşma şartlarının geçerli olması için e-ticaret sözleşmesi yapan tarafların her 
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ikisinin de anlaşmayı imzalayan ülkelerde yer alması ya da anlaşma şartlarını kabul 

ettiklerini deklare etmeleri gerekmektedir. 

Dünya Ticaret Örgütü (WTO – World Trade Organization) e-ticaret konusundaki 

çalışmalarını 1998 Genel Kurulunda kabul edilen iş planıyla düzenlemiştir [69]. 2001 

Doha Bakanlar toplantısında bu iş planı tekrar desteklenmiş ve detaylandırılmıştır. İş 

planı sayısal iletimlerin sınıflandırılması, gümrük kanunları, sayısal ürünlerin menşei, 

telif hakları, e-ticaretin ne ölçüde Hizmetlerin Ticareti Genel Anlaşması (GATS) 

kapsamında değerlendirileceği gibi konuları kapsamaktadır [70]. Ancak o günden beri 

yapılan çalışmalar fazla hızlı ilerleyememiş ve 2005-2009 döneminde tamamen 

durmuştur. 2009’da özelikle gelişmekte olan ülkelerin konuya hassasiyetiyle e-ticaret 

iş planı yeniden canlandırılmaktadır.  

3.93.93.93.9 Seçili Seçili Seçili Seçili ÜlkelerinÜlkelerinÜlkelerinÜlkelerin    eeee----Ticaret YaklaşımlarıTicaret YaklaşımlarıTicaret YaklaşımlarıTicaret Yaklaşımları    

Hem uluslararası organizasyonların yönlendirmeleri sonucunda hem de ekonomik 

kalkınmayı desteklemek amacıyla Avrupa’da ve dünyada ülkeler e-ticaretin gelişimi 

için hedefler belirlemiş ve bu hedefi gerçekleştirmek için plan ve yaklaşımları 

uygulamaya almışlardır. Genelde ülkelerin hedefleri tüketicilere ve satıcılara 

yöneliktir: tüketicilerin e-ticarete yönelmelerini sağlamak (internet erişimi ve 

kullanımını artırmak, internet kullanıcılarının ise endişelerini gidererek internetten 

alışveriş yapmalarını sağlamak), satıcıların (özellikle KOBİ’lerin) e-ticaret 

yetkinliklerini artırarak satış kanalı olarak interneti kullanmaları için gerekli desteği 

vermek 

3.9.13.9.13.9.13.9.1 İspanyaİspanyaİspanyaİspanya    [71][71][71][71]    

İspanya’da Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı, bilgi teknolojileri, İletişim ve sayısal 

gelişim ve e-ticaret alanlarında strateji gelişiminden sorumlu birimdir. 2004 yılından 

itibaren İspanya bilgi toplumunu geliştirmek için ciddi kaynak ve çaba harcamıştır. 

2006 yılında İspanya hükümeti kapsama ve erişim konularında Avrupa Birliği 

ortalamalarına ulaşmak amacıyla “Avanza Planı” nı (“Plan Avanza”) uygulamaya 

almıştır. Avanza Planı Avrupa Komisyonu’nun i2010 stratejisi model alınarak 

hazırlanmış ve İspanya’nın şartlarına göre özelleştirilmiştir.  

Verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması, sayısal bölünmenin azaltılması ve bilgi ve 

iletişim teknolojileri harcamalarının artırılması hedeflenen Avanza Planı’nda bu yönde 

4 aksiyon alanı belirlenmiştir: 
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• Sayısal vatandaşlık:Sayısal vatandaşlık:Sayısal vatandaşlık:Sayısal vatandaşlık: Vatandaşlar tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

kullanımını artırmak, e-yetkinlikleri geliştirmek ve sayısal hizmetlerin kullanımını 

artırmak  

• Sayısal ekonomi:Sayısal ekonomi:Sayısal ekonomi:Sayısal ekonomi:  Ülke genelinde şirketlerin faaliyetlerinde ve iş modellerinde 

bilgi ve iletişim teknoloji kullanımını artmak: ERP, CRM uygulamaları, e-fatura 

kullanımı, şirketlerin internet sitelerinin hazırlanması ve e-ticarete 

yönlendirilmesi gibi. 

• Sayısal kamu hizmetleri:Sayısal kamu hizmetleri:Sayısal kamu hizmetleri:Sayısal kamu hizmetleri: Devlet hizmetlerinin (sağlık, yargı, eğitim gibi) üretimi 

ve sunumunda bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması 

• Sayısal altyapı:Sayısal altyapı:Sayısal altyapı:Sayısal altyapı: Mobil telefon ağları, genişbant internet ve sayısal televizyon 

yayınlarının kapsama ve erişiminin artırılması; bu altyapıların kalitesinin, hızının 

ve ulaşılabilirliğinin artırılması 

Bu plan çerçevesinde genişbant ağını ülkenin kırsal kesimine yaymak için PEBA 

programı (National Program for Broadband Deployment in Rural and Isolated Areas) 

geliştirilmiştir. 2005-2008 yılları arasında uygulanan program dahilinde yerel ve 

bölgesel birimlere (5.700’den fazla belediye ve 8 milyon kişiyi kapsayacak şekilde) 

maddi destek sağlanmıştır. 90 milyon Euro bütçe ile uygulamaya alınan programda 0 

faizli krediler ve öncelikli bölgelerde hibeler tahsis edilmiştir. Sonuçta ülkede nüfusun 

%99’u genişbant erişimine kavuşmuştur. 

İspanya’da KOBİ’ler ekonominin belkemiğini oluşturmaktadır: ülkedeki şirketlerin 

%97’si KOBİ kategorisindedir. Avanza Planı çerçevesinde geliştirilen NEW programı 

(No Enterprise Without Web) KOBİ’lere yöneliktir ve 2 bölümden oluşmuştur. İlk adım 

olarak internette yer almanın ve e-ticaretin sağlayacağı verim artışı ve rekabetçilik 

avantajlarından yararlanma ile ilgili şirketlerin farkındalıklarının artırılmasına yönelik 

bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. İkinci bölümde ise internet uygulamalarının 

paketler halinde ve indirimli fiyatlarla geliştiriciler ve red.esred.esred.esred.es aracılığıyla şirketlere 

sunulması ve bu uygulamaların benimsenmesi için gerekli teknik desteğin sunulması 

söz konusu olmuştur. (Red.es İspanya Sanayi, Enerji ve Turizm Bakanlığı’nın bilgi 

toplumunu geliştirmekten sorumlu olan birimidir.) Program Eylül 2007- Mart 2008 ve 

Ekim 2008- Haziran 2009 dönemlerinde 3,5 milyon Euro bütçe ile 2 faz halinde 

uygulanmış ve yaklaşık 58.000 KOBİ’nin internet tabanlı uygulamaları benimsemesi 

sağlanmıştır. 

Sayısal ekonomi ana başlığı altında NEW programı da dahil olmak üzere KOBİ’lere 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin entegre edilmesi alanında destek verilmiş, bilgi ve 

iletişim teknolojileri sektöründe yenilikçiliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetler 
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gerçekleştirilmiş ve yine bu alanda yetkinliklerin oluşturulması için çaba sarf 

edilmiştir.  

2010 yılında Bakanlar Kurulu “Avanza Planı 2” (“Plan Avanza 2”) adı altında 2011-

2015 Stratejisi’ni kabul etmiştir. Bu ikinci fazda Bilgi Toplumu alanında hem ülke 

içindeki farklılıkların giderilmesi hem de daha ileri seviyedeki Avrupa ülkelerine 

ulaşma hedeflenmektedir. 5 aksiyon alanında (Altyapı, Güven ve Güvenlik, Teknolojik 

Eğitim/Yetkinlik Geliştirme, Sayısal İçerik ve Hizmetler, Bilgi, İletişim ve Teknoloji 

Sektörünün Gelişimi) 10 ana hedef ve bu hedefleri gerçekleştirmek için 100’den fazla 

ölçüt ile sonuçları takip etmek için performans kriterleri belirlenmiştir. “Avanza Planı 

2”de hedef İspanya’yı bilgi, iletişim ve teknoloji ürün ve hizmetlerini geliştirme ve 

kullanma konusunda önde gelen ülke konumuna getirmektir. “Avanza Planı”nda 

olduğu gibi bu planın gerçekleştirilmesi için özerk bölgeler, yerel birimler, devlet ve 

özel kurumlar ile işbirliğine gidilmektedir.  

“Avanza Planı 2”de e-ticareti etkileyen iki ana konu ele alınmaktadır:  

• İnternet kullanımının teşvik edilmesi:İnternet kullanımının teşvik edilmesi:İnternet kullanımının teşvik edilmesi:İnternet kullanımının teşvik edilmesi: Hükümet tüketicilere ve KOBİ’lere 

yönelik, yerel ve bölgesel birimlerle işbirliği yaparak internette güvenlik ve 

şeffaflığı sağlayacak, e-ticareti, sosyal ağ kullanımını ve genelde internet 

kullanımını destekleyecek girişimlerde bulunmaktadır. Örneğin KOBİ’ler için e-

ticaret eğitimleri düzenlenmekte, elektronik kimlik uygulamaya alınmakta, e-

ticarette güvenlik için sayısal sertifika öngörülmekte ve internette güvenlik 

alanında yasal düzenlemelere gidilmektedir. 

• Bilgi Teknolojileri sektöründe rekabetçiliğin, verimliliğin ve yenilikçiliğin teşvik Bilgi Teknolojileri sektöründe rekabetçiliğin, verimliliğin ve yenilikçiliğin teşvik Bilgi Teknolojileri sektöründe rekabetçiliğin, verimliliğin ve yenilikçiliğin teşvik Bilgi Teknolojileri sektöründe rekabetçiliğin, verimliliğin ve yenilikçiliğin teşvik 

edilmesi:edilmesi:edilmesi:edilmesi: İnternetin, sayısal medyanın ve e-ticaretin gelişimi ile ilgili örnek 

girişimler: sayısal içerik ve medya gelişimi için teşvik verilmesi, kuluçka 

merkezlerinin kurulması 

Son olarak hükümet Şubat 2013’te Avrupa Sayısal Gündemi çerçevesinde belirlenen 

hedefleri İspanya özelinde gerçekleştirmek için 2013-2015 dönemi için “Sayısal 

Ajanda“ (“Agenda Digital”) adı altında yeni bir stratejik plan kabul etmiştir. Hem 

“Avanza Planı” hem de “Sayısal Ajanda” planları Avrupa Komisyonu hedefleri ve 

yönlendirmeleri çerçevesinde geliştirilmiştir; amaç Avrupa Birliği 2015 ve 2020 

hedeflerini gerçekleştirmektir. Bu planın ana hedefleri kısaca aşağıda özetlenmiştir: 

• 2015’e kadar 100 MB’tan büyük kapasiteyle ağ kapsama hedefi %50’dir. 

Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu potansiyelden  (bulut bilişim, 

büyük veri ve akıllı şehirler gibi yeni teknolojilerden) faydalanılacaktır.  
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• Nüfusun %70’inden fazlasının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması, 

şirketlerin %85’inin sayısal imzayı kullanması ve şirketlerin %75’inin internet 

sitelerinde gizlilik politikası veya sertifika bulundurması hedeflenmektedir. 

• Nüfusun %75’inin interneti düzenli olarak kullanması, %35’inin internete ulaşım 

için 3G mobil teknoloji kullanması ve genişbant erişimin %75’inin mobil 

cihazlar aracılığıyla gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 

• Diğer bir hedef de şirketlerin verimliliğini ve rekabetçiliğini artırmak için sayısal 

iş yapışı artırmaktır; şirketlerin %40’ının elektronik fatura kesmesini ve küçük 

işletmelerin %55’inin kendi internet sitesinin olmasını sağlamak bunlara 

örnektir. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için internette satışa yönelik 

bilgilendirme yapılması ve destek hizmetleri verilmesi, e-faturaların 

yönlendirileceği bir merkez kurulması planlanmaktadır. 

• İspanyol teknoloji tabanlı şirketlerin uluslararası alanda faaliyetlerini artırmak 

için bilgi ve iletişim sektöründeki ihracatın %30 artırılması hedeflenmektedir. 

• Sayısal içerik sektöründeki cironun %20 artması ve eğitim merkezi sayısının 

2015’e kadar artırılması öngörülmektedir. 

• Nüfusun %50’sinin e-devlet hizmetlerine erişimi ve bu alandaki hizmetlerin 

sayısallaşmasında artış hedeflenmektedir (yargı, sağlık ve eğitim alanları).  

3.9.23.9.23.9.23.9.2 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    

Güney Kore e-ticaretle ilgili küresel düzenlemeleri örnek alarak tüketicilerin 

korunması, elektronik ödemeler gibi konularda gerekli yasaları hazırlamış ve 

yürürlüğe almıştır. 2000 yılında “e-Ticaretin Gelişimi için Kapsamlı Politikalar” 

hazırlanmıştır; 2001 yılında farklı sektörlerde e-iş yapış şeklinin geliştirilmesi, kamu 

sektörünün katılımının artırılması ve e-ticaretin küreselleşmesi için ulusal strateji planı 

olan “Kore’de e-İş Girişimi” kabul edilmiştir. Bu politika ve planların dahilinde Kore 

çeşitli projeler geliştirmiş ve uygulamıştır: B2B platformlarının kurulması ve 

standartlaştırılması için gerekli altyapının oluşturulması, teknolojinin geliştirilmesi, 

insan kaynağının desteklenmesi, küresel B2B pazarı ile uluslararası işbirliği ve e-

ticaretin diğer bölgelere yayılması gibi. 

Devletin genel politika ve 2001’de başlatılan aksiyonları aşağıda özetlenmiştir: 

• eeee----Ticaret Ticaret Ticaret Ticaret altyapısının genişletilmesi:altyapısının genişletilmesi:altyapısının genişletilmesi:altyapısının genişletilmesi: e-Ticaretin gelişmesi için etkin bilgi 

iletişim ağları, teknolojik gelişim ve standartlaşma gerekmiştir. Ayrıca 

şirketlerin ihtiyacı olan e-ticaret konusunda bilgili ve eğitimli insan kaynağının 

varlığı e-ticaretin artışı için önemlidir. İnternet tabanlı iş yapış konusunda 
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lisansüstü eğitim programları geliştirmek ve vermek için sanayi ve akademiden 

temsilcilerle bir konsorsiyum oluşturulmuştur. 2001 yılında kurulan e-İş İnsan 

Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin her sene e-iş konusunda eğitim verecek 300 

kişi yetiştirmesi planlanmıştır. Ayrıca e-iş konusunda uzman kişilerin 

yetiştirilmesi için kurulan diğer e-ticaret eğitim merkezlerine de destek 

verilmiştir. e-Ticaret uygulamalarının ve yeni nesil teknolojilerinin geliştirilmesi 

için Kore hükümeti yüksek bütçe ayırmış ve destek vermiştir. 

• eeee----TTTTicareticareticareticaret    ağının oluşturulması:ağının oluşturulması:ağının oluşturulması:ağının oluşturulması: Hükümet sektörlere özel B2B altyapısı kurarak 

ve uygulama modelleri geliştirerek farklı sektörlerde e-ticaret ağını 

genişletmeyi planlamıştır. Buna yönelik ilk adım olarak 30 sektörde B2B ağını 

kurmak için çalışmaları yürütmüştür. Bu çalışmalar ilgili derneklerin işbirliği ile 

gerçekleştirilmiştir. Öncelikli sektörler olarak elektronik, otomotiv, çelik, 

gemicilik, makine, tekstil, enerji / enerji üretimi, dağıtım, biyoteknoloji 

seçilmiştir. Bunlara sonradan saat, tarım ve hayvancılık, inşaat, kimya, 

petrokimya, mobilya/kereste ve lojistik gibi sektörler eklenmiştir. KOBİ’lere e-

ticaret uygulamaları konusunda destek vermek e-ticaretin gelişmesi için kritik 

olarak değerlendirildiği için hükümet 2002 yılında 30.000 KOBİ’nin bilgi 

teknolojileri projesine destek vermiştir. 

• eeee----Ticaretin küreselleşmesi:Ticaretin küreselleşmesi:Ticaretin küreselleşmesi:Ticaretin küreselleşmesi: Ülkeler arası e-ticaretin geliştirilmesi için Kore 

hükümeti Kore-Japon e-ticaret ağının oluşturulması ve Pan-Asya e-Ticaret 

İşbirliği (PAA – Pan-Asian e-Commerce Alliance) projelerinin geliştirilmesinde 

aktif rol almıştır. PPA projesi 6 Doğu Asya ülkesinin (Kore, Japonya, Çin, 

Tayvan, Hong Kong, Singapur, Malezya) ortak e-ticaret ağı oluşturmasını 

amaçlamıştır. Hükümet ayrıca Almanya ile ASEM e-ticaret ağı oluşturulması 

için pilot proje yürütmüştür. Ayrıca hükümet seviyesinde Japonya, Çin ve 

İngiltere gibi ülkelerle işbirliği çalışmaları yürütülmüştür. Kore Ticaret Yatırım 

Destekleme Ajansı (KOTRA – Korea Trade Investment Promotion Agency) 

bünyesinde Koreli e-ticaret şirketlerinin uluslararası pazarlardaki faaliyetlerini 

desteklemek için Küresel e-Ticareti Destekleme Merkezi kurulmuştur; bu 

merkez şirketlere olası işbirliği ortakları belirlemek ve güncel bilgileri sunmak 

gibi konularda destek olmuştur. 

Güney Kore hükümeti özel sektör ve araştırma merkezleriyle işbirliği sağlayarak e-

ticaret pazarındaki gelişmeleri takip edebilmek için politikalar ve projeler belirlemeye 

devam etmektedir. Son dönemde yürütülen bazı projeler aşağıda yer almaktadır: 

• Çalışma Bakanlığı’na bağlı Küçük ve Orta Ölçekli Şirketlerin Yönetimi Birimi 

(SMBA – Small and Medium Business Administration) e-ticarete yeni giren 
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şirketlere kuruluş / başlangıç eğitimi (Photoshop, HTML eğitimi dahil) 

vermektedir. İnternette alışveriş portali kurma, pazarlama gibi konularda da 

eğitim verilmektedir. SMBA her sene iş yapış şeklini çevrim dışından çevrim 

içine dönüştürmeyi isteyen işletmelere yardım edecek “kurulum okulu” 

belirlemekte ve tahsis etmektedir. 

• Kamu Yönetimi ve Güvenlik Bakanlığı (MOPAS - Ministry of Public 

Administration and Security) ve “bilgilendirilmiş köylerden” sorumlu Merkezi 

Komite “Invil” adında bir çevrim içi platform/pazaryeri kurmuştur. Bu platformda 

Kore’deki 370 köyün tarım ürünlerinin alım-satımı yapılmaktadır. Müşteriler 

Kore’nin farklı bölgelerinden özellikli ürünleri daha uygun fiyata satın 

alabilmektedir.   

Güney Kore’de tüketicilerin endişelerini gidermek ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları 

çözümlemek gibi konularda devlet gerekli düzenlemeleri yapmış ve bazı kurumları 

görevlendirmiştir: 

• eeee----Ticaret Arabulucu KomitesiTicaret Arabulucu KomitesiTicaret Arabulucu KomitesiTicaret Arabulucu Komitesi: : : : e-Ticaret anlaşmazlıkları e-ticarete özel teknik 

konular içerdiği ve bu konuyla ilgili yasalar konusunda uzmanlık gerektirdiği 

için e-ticaret konusunda uzman olan kişilerin konuyla ilgili anlaşmazlıkları 

çözümlemesinin daha yararlı olduğu düşünülerek kurulmuştur.  Komite 

tüketicilerle e-ticaret şirketleri ve diğer ilgili hizmet sunucu şirketler (ödeme 

şirketleri, teslimat/lojistik şirketleri, telekomünikasyon şirketleri gibi) arasında 

ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünü sağlamaktadır. Burada süreç normal 

yargı sürecinden daha etkili, daha az masraflı ve çabuk çözümlenmektedir. 

Normal yargı süreci çerçevesinde yıllar sürebilecek bir dava sadece 54 gün 

içinde sonuçlandırılmaktadır; hatta bilgi iletişim ağının kullanılmasıyla süre 

daha da kısalabilmektedir.    

• eeee----Güven sertifikaları (eTrust ve isafe) : Güven sertifikaları (eTrust ve isafe) : Güven sertifikaları (eTrust ve isafe) : Güven sertifikaları (eTrust ve isafe) : eTrust sertifikası tüketicinin korunması 

ve alışveriş sürecindeki gizlilik politikalarının değerlendirmeleri sonucu belirli 

kriterleri yerine getiren internet sitelerine verilen bir güven göstergesidir. 

eTrust damgasını taşıyan e-Ticaret şirketi müşterilerine kolay, güvenli ve 

güvenilir alışveriş tecrübesi sunmalıdır. Isafe ise gizlilik korunması ve güvenlik 

konularında farkındalığı artırmak ve tüketicilerle satıcılar arasında güvene 

dayalı bir ilişki yaratmak için eGizlilik (ePRIVACY) ve e-Güven (I-safe) 

damgalarını sunmaktadır.    

Kore’de e-ticaretle ilgili sorumluluk ve rol üstlenen kurumlar şunlardır:  
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• Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı: e-Ticaretten genel olarak sorumludur. 

Sorumluluk alanları: Elektronik İşlemler Temel Kanunu’nun uygulanması, e-

ticaret politika toplantılarının düzenlenmesi, e-ticaretle ilgili teknoloji ve insan 

kaynağının geliştirilmesi, e-ticaretle ilgili uluslararası faaliyetler, e-ticaret pazar 

hacminin tespiti (pazar araştırmaları), anlaşmazlıkların sonuçlandırılması da 

dahil olmak üzere tüketicilerin korunması, B2B ağlarının geliştirilmesi, KOBİ’ler 

için BT uygulamaları. Bakanlık bünyesinde teknoloji ve standartlardan sorumlu 

birim de ödeme sistemleri, şifreleme, güvenlik ve sertifikasyon teknolojileri gibi 

teknik konularla ilgili faaliyetleri ve geliştirmeleri yönlendirmektedir.     

• Bilgi ve İletişim Bakanlığı: e-Ticaretin gelişimi için gerekli altyapının 

oluşturulmasından sorumludur.    

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: Sayısal içerik konusunda pazarının gelişimi için fikri 

mülkiyet haklarının korunmasını sağlayacak yasal düzenlemelerden 

sorumludur.    

• Kore e-Ticaret Enstitüsü (Korea Institute for Electronic Commerce – KIEC): 

Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’nın himayesi altında e-ticaretin geliştirilmesi 

amacıyla kurulmuş özel bir kurumdur. Ana sorumluluk alanları: eTrust 

damgasının yönetimi, eTicaret Arabulucu Komitesi’nin yönetimi, yerel e-

ticaretin desteklenmesi için e-Ticaret Kaynak Merkezlerinin (ECRC – Electronic 

Commerce Resource Center) işletilmesi, e-ticaret teknolojilerinin geliştirilmesi 

için projelerin yürütülmesi, insan kaynağı geliştirme merkezinin idaresi ve 

uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi. e-Ticaret Kaynak Merkezleri sektörlerin 

sayısallaşması ve e-ticaretin artırılması için faaliyet göstermektedir.    

• Kore CALS Derneği (KCALS): e-Ticaretle ilgili teknolojilerin rekabetçiliğini 

artırmayı ve hükümet ile özel sektör arasında köprü görevini üstlenmeyi 

amaçlamaktadır. Örnek faaliyet alanları: farklı sektörlerde pilot B2B projeleri, 

uluslararası işbirliği, e-katalog standartlaşması, e-ticaret girişimcilik dernekleri, 

e-ticaret eğitimleri.    

• Kore Ticaret ve Sanayi Odası (KorCham)    

• Kore Ticaret Ağı (KTNET): Şirketler ve ülkeler arasında e-ticaret altyapısını 

oluşturmak için sorumluluk üstlenmiştir. Ticaret faaliyetlerini destekleyici tüm 

hizmetleri sunar: var olan ağ hizmetlerinden yararlanarak olası ticaret 

ortaklarını belirlemek, EDI hizmetleri (gümrük işlemlerinin sonuçlanması, 

lojistik hizmetler ve ödemelerin sonuçlanması dahil olmak üzere)    

• Ulusal Bilgisayarlaşma Birimi (NCA – National Computerization Agency)    
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• Kore Bilgi Güvenliği Birimi (KISA- Korea Information Security Agency)    

• Kore Bilgi Toplumu Geliştime Enstitüsü (KISDI – Korea Information Society 

Development Institute) 

• Kore Tüketici Koruma Kurulu ( Korea Consumer Protection Board)    

• e-Ticaret Entegre Forumu (ECIF – Integrated Forum on Electronic Commerce): 

Kar amacı gözetmeyen özel bir kurumdur; e-ticareti geliştirmeyi ve ulusal 

rekabetçiliği artırmayı amaçlar. e-Ticarette standartlaşmayı sağlamak ana 

odak konularından biridir.     

3.9.33.9.33.9.33.9.3 ÇinÇinÇinÇin    

Çin hükümeti ülkede e-ticaret pazarının geliştirilmesini stratejik hedeflerden biri olarak 

belirlemiştir; Bilgi ve Teknoloji Bakanlığı perakende satışlar içinde e-ticaretin 2010’da 

%3 ve 2012’de %6 olan payını 2015 yılı sonunda %9’a çıkarmayı hedeflemektedir. 

Yerel ve bölgesel yönetim birimleri/valilikler de bu hedeflere ulaşmak için kendi 

program ve aksiyonlarını belirlemiş ve uygulamaya almışlardır. Bu birimlerin ortak 

uygulamaları direk maddi teşvikleri, KOBİ’lere indirimli platform hizmetleri 

sunulmasını ve şehirlerde e-ticaret parkları kurularak burada faaliyet gösteren 

şirketlere vergi indirimi, kira yardımı, eğitim gibi teşviklerin verilmesini içermektedir. 

Örnek uygulamalar: 

• Shanghai valiliği:Shanghai valiliği:Shanghai valiliği:Shanghai valiliği: 2007/08 and 2011’de ek kanunlar ve uygulamalar yürürlüğe 

alınmıştır. Yaklaşık 9.000 KOBİ e-ticaret yapabilmeleri için desteklenmiştir. Bu 

şirketler uygun pazaryerleriyle eşleştirilmiş, pazaryerlerinin üyelik/hizmet 

ücretleri düşürülmüş ve kısmi olarak devlet tarafından karşılanmış, geri kalanı 

şirketlerce ödenmiştir. Ayrıca farklı sektörlerden (otomotiv, kimya, ilaç gibi) 22 

B2B e-ticaret projesi seçilmiş ve maddi olarak desteklenmiştir. 

• Shenzen valiliği:Shenzen valiliği:Shenzen valiliği:Shenzen valiliği:    e-Ticaret Geliştirme Planı’nı ilan etmiş ve 2009 yılında ek 

kanunlar ve uygulamalar yürürlüğe alınmıştır. 2012 yılı sonuna kadar 311 

projeye toplamda yaklaşık 40 milyon ABD Doları destek vermiştir. Bu destek 

projeler için gerekli yetenekli çalışanların işe alınması, şirketlerin kiralarının 

kısmi olarak ödenmesi, eğitim gerçekleştirilmesi gibi alanları kapsamaktadır. 

“e-Ticaret parkları” (FuTian Duoli Uluslararası e-Ticaret Sanayi Parkı gibi) 

kurularak bu parkta faaliyet gösteren şirketlere maddi destek sağlanmıştır. 

Devletin arazisinde kurulan bu parklarda şirketlerden çok düşük kira alınmakta 

ve şirketlerin kuruluş aşamalarında gelir vergisi indirimi (Genelde “ilk 2 yıl gelir 
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vergisinden muaf, üçüncü yıl ise gelir vergisinin yarısını öde” modeli) 

uygulanmaktadır. 

• Diğer illerDiğer illerDiğer illerDiğer iller: : : : Shenzhen’e benzer şekilde diğer bölgeler /illerde de e-ticaret 

parkları kurulmuştur (örneğin Guangzhou Haizhu e-Ticaret Parkı, Xiamen e-

Ticaret Parkı). Bu parklar genelde kira yardımı, vergi indirimi, en başarılı 

şirketlere  eğitim, danışmanlık gibi konularda maddi destek ve kuluçka 

hizmetleri sunmaktadır.  

 

3.9.43.9.43.9.43.9.4 İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere    

İngiltere e-ticaret pazarı en gelişmiş olan ülkelerden biridir. Özellikle B2C pazarı çok 

gelişmiştir ve perakende pazarındaki alışverişin büyük bir bölümü internete kaymıştır. 

Yasal düzenlemelerin de etkisiyle tüketicilerin internetten alışveriş konusundaki 

çekinceleri ve endişeleri diğer ülkelere kıyasla oldukça düşüktür. Ancak KOBİ’lerin e-

ticarete girmesi ve bu çerçevede B2B pazarının geliştirilmesi önemli konulardan 

biridir. 

İngiltere İşletme, yenilikçilik ve yetenekler (Department for Business, Innovation and 

Skills – BIS) Dairesinin açıklamalarına göre İngiliz hükümeti 2013 yılı içinde KOBİ’lerin 

e-ticaret girişimlerini desteklemeye yönelik bir program başlatacaktır. BIS’in 

KOBİ’lerin sayısal teknolojiden yararlanabilmesini sağlamak için devlet ve özel 

sektörün nasıl işbirliği yapabileceğini araştırdığı belirtilmektedir [72]. 

3.103.103.103.10 Dünyada “Güven Damgası” uygulamalarıDünyada “Güven Damgası” uygulamalarıDünyada “Güven Damgası” uygulamalarıDünyada “Güven Damgası” uygulamaları    

e-Ticarette tüketicilerin güven ve güvenlik endişelerini gidermek ve tüketicileri 

rahatlıkla alışveriş yapabilecekleri e-ticaret sitelerine yönlendirmek amacıyla 

Avrupa’da ve dünyanın farklı ülkelerinde devlet ve özel sektör kurumlarınca 

çalışmalar yapılmış ve “güven damgası” uygulamaları oluşturulmuştur. Bu kurumlar e-

ticaret sitelerinin işleyişlerini değerlendirerek belirlenen standartlara uyup 

uymadıklarını denetlemekte ve belirli minimum standartlar uyum gösteren e-ticaret 

sitelerini “güven damgası” ile onaylayarak tüketicilerce ayırt edilmesini sağlamaktadır. 

Avrupa Birliği uluslararası e-ticareti geliştirme çalışmaları sırasında bu kurumları da 

incelemiş ve örnek kurumları listelemiştir (Şekil 209) [73].  
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Şekil 209 Avrupa’dan ve dünyadan örnek “güven damgaları” 

 

Bu kurumlar değerlendirmeye ek olarak farklı işlevler de üstlenebilmektedir. 

İncelenen kurumların %20’sinin tüketicilerle e-ticaret şirketleri arasındaki 

anlaşmazlıkların çözümlenmesinde rol aldığı, %10’unun e-ticaret şirketleriyle ilgili 

müşteri değerlendirmeleri ve notları oluşturduğu tespit edilmiştir. Daha az oranda da 

bu kurumları fiyat karşılaştırma için destek verdiği, para iadesi veya teminat 

güvencesi verdiği belirlenmiştir (Şekil 210). 

  

Kaynak: EU online TrustmarksBuilding Digital Confidence in Europe SMART 2011/0022; E-commerce workshop data pack, Digital Agenda Assembly 2012

Avrupa’dan ve dünyadan örnek ‘güven damgaları’

İngiltere Evet Sektör organizasyonu

Danimarka Hayır Vakıf

Almanya Evet Perakende sektörü araştırma 
enstitüsü

Almanya Evet Devlet kurumu

Hollanda Hayır Vakıf

Çek Cum. Hayır Vakıf

İspanya Hayır Kar amacı olmayan kuruluş

Norveç Hayır Sektör organizasyonu

Almanya Evet Özel şirket

Avusturya Evet Sektör organizasyonu

Belçika Hayır Vakıf

Litvanya Hayır Özel şirket

Malta Hayır Devlet kurumu

ABD Evet Özel şirket

Japonya Hayır Sektör organizasyonu

Fazlasıyla gelişmiş

İyi gelişmiş

Gelişmiş

İyi gelişmiş

Gelişmiş

İyi gelişmiş

Yeni başlamış

Fazlasıyla gelişmiş

Fazlasıyla gelişmiş

İyi gelişmiş

Yeni başlamış ancak hızla 
gelişiyor

Yeni başlamış

Fazlasıyla gelişmiş

Gelişmiş

İyi gelişmiş

Ülke Uluslararası? Kuruluş tipi Durum

ISIS

e-Maerket

EHI geprufter/
Euro-label Germany

TrustedShops

EuroPrise
Guetezeichen/Euro-

label Austria
Thuiswinkel Waarborg

BeCommerce

APEK

eShops

Confianza Online

eShop

Trygg eHandel

TrustE

Online Shopping Trust
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Şekil 210 Güven damgası veren kurumların ek hizmetleri 

 

Almanya’da e-ticaret siteleri Alman Perakende Birliği (EHI) tarafından güvenilirlik ve 

güvenlik kriterlerine uyumu gözetilerek değerlendirilmekte ve “EHI onaylı e-ticaret 

sitesi”  (“EHI Geprüfter Online-Shop”) onay mührü almaktadır. Almanya’da ayrıca 

Teknik İnceleme Kurumu’ndan  (TÜV) “güvenilir mağaza” etiketini almak söz 

konusudur. 

Benzer şekilde ABD’de Better Business Bureau (BBB) başvuran şirketleri 

değerlendirme sürecinden geçirerek akreditasyon (güven belgesi) vermektedir. BBB 

İş Yapış Yöntemlerine uyan ve akreditasyon alan şirketler her yıl bir ücret karşılığında 

BBB logosunu ve BBB ihtilaf çözme hizmetlerini (satıcı ile tüketiciler arası olabilecek 

ihtilaf durumunda BBB’nin aracı rolünü üstlenmesi) kullanma hakkına sahip 

olmaktadır. 

Avrupa Birliği çalışmalarında e-ticaret şirketlerinin işleyişini denetleyebilmek için e-

ticarette güveni etkileyen faktörler detaylandırılmıştır. Farklı güven boyutları (tüketici 

0 5 10 15 20

Ek hizmet yoktur

Teminat güvencesi

Para iadesi garantisi

Fiyat karşılaştırma araçları

Müşteri değerlendirmeleri ve 
derecelendirmeleri

Anlaşmazlıkların çözülmesi

‘Güven damgası’ veren kurumların ek hizmetleri

Kaynak: EU online TrustmarksBuilding Digital Confidence in Europe SMART 2011/0022; E-commerce workshop data pack, Digital Agenda Assembly 2012
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davranışı, kurumsal özellikler, bilgi içeriği, ürünlerle ilgili özellikler, işlemler ve 

teknoloji) tanımlanmış ve detaylandırılmıştır (Şekil 211). 

Şekil 211 Güveni etkileyen faktörler 

 

Avrupa Birliği Sayısal Gündem çalışmaları çerçevesinde Avrupa Birliği genelinde 

geçerli ve ülkelerarası uyumlu sertifikasyon çalışmaları yürütmeyi ve ülkelerde “güven 

damgası” veren kurumların belirli minimum standartlara uyum halinde bu damgaları 

vermelerini amaçlamaktadır [74].  

 

3.113.113.113.11 Sayısal İçeriğin Geliştirilmesi için YaklaşımlarSayısal İçeriğin Geliştirilmesi için YaklaşımlarSayısal İçeriğin Geliştirilmesi için YaklaşımlarSayısal İçeriğin Geliştirilmesi için Yaklaşımlar    [75][75][75][75]    

Sayısal içerik tüm dünyada ülke ekonomilerinde önemli bir yer kazanmaya 

başlamıştır. Bilgi ekonomisinin ana yaratıcı altyapısını oluşturmakta ve sağlık, eğitim 

ve kültürel faaliyetlerin merkezinde yer almaktadır. Sayısal içeriğin geliştirilmesi ve 

sunumu farklı alanlarda hızla artmakta ve yeni geliştiriciler ve tedarikçiler ortaya 

çıktıkça var olan faaliyetlerin ve iş modellerin yerini yenileri almaktadır: cep 

Güveni etkileyen faktörler

Tanım Alt boyutlarGüven boyutu

Tüketicilerin güvenme ile ilgili 
davranışlarını etkileyen farklı 
özellikler

Deneyim, aşinalık, akran 
baskısı, kültür gibi 

Tüketici davranışı

Üçüncü şahıslar ve diğer 
kurumsal ortam

İtibar, akreditasyon (güven 
damgaları), yasal gereksinimler 
gibi

Kurumsal

İnternetteki içeriğin 
güvenilirliğini belirleyen 
nitelikler

Tasarım, marka güvenilirliği, 
özgünleştirebilme imkanı gibi

Bilgi içeriği

İnternetteki alım satımı etkileyen 
ürün özellikleri

Bulunabilme, kalite, sağlamlık 
gibi

Ürün

İnternetten yapılan işlemlerin 
güvenilir olmasını sağlayan 
özellikler

Şeffaflık, ödeme seçenekleri, 
fırsatlar gibi

İşlem

İnternette alışverişin etkin ve 
güvenli olmasını sağlayan bilgi 
sistemi ve yazılım özellikleri

Güvenlik, iptal edebilme, 
bütünlük, gerçeklik, gizlilik gibi

Teknoloji

Kaynak: EU online TrustmarksBuilding Digital Confidence in Europe SMART 2011/0022; E-commerce workshop data pack, Digital Agenda Assembly 2012
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telefonlarında çevrim içi oyunlar oynanmakta, video indirmek için yeni yöntemler 

kullanılmakta, devlet hizmetleri mobil araçlar aracılığıyla sunulmaktadır. Sayısal 

içeriğin en yaygın olduğu alanlar aşağıda özetlenmiştir: 

Tablo 1: Medya ve medya dışı sayısal içerik sektörleri / ürünleri 

 

Medya ve eğlence Medya ve eğlence Medya ve eğlence Medya ve eğlence 

uygulamalarıuygulamalarıuygulamalarıuygulamaları    

Eğlence dışı Eğlence dışı Eğlence dışı Eğlence dışı 

uygulamalaruygulamalaruygulamalaruygulamalar    

DevletDevletDevletDevlet    Ağ kAğ kAğ kAğ kullanıcılarıullanıcılarıullanıcılarıullanıcıları    

Yayıncılık (kitap, 

dergi vb) 

Endüstriyel ve 

görsel tasarım 

Ticari kullanım için 

kamu sektörü 

verisi 

İnternet siteleri 

Film Yazılım tasarımı ve 

geliştirme 

Araştırma ve Bilim Bloglar 

Animasyon İş ve profesyonel 

içerik 

Eğitim / öğretim Sanal topluluklar 

Müzik Reklamcılık Kültür (örneğin 

sayısal kütüphane) 

Sayısal fotoğraflar 

ve video dosyaları 

Radyo ve Tv Moda / tasarım Sağlık Sanat eserleri 

Yazılım/ Bilgisayar 

ve video oyunları 

Mimarlık/profesyonel 

hizmetler 

  

Kumar Eğitim ve yetişkin 

eğitimi 

  

Mobil içerik / kablosuz hizmetler 

Devlet politikaları git gide genişbant içerik ve uygulama geliştirmeye odaklanmaktadır. 

Teknolojinin sürekli geliştiği ve genişbant erişimin hızla arttığı bu ortamda iş modelleri 

ve devlet politikaları da değişmek zorundadır. Pazar oyuncuları sayısal içerik iş 

modelleri üretip geliştirirken hükümetlerin bu süreci kolaylaştırma ve destekleme 

(yaratıcı ortam geliştirme, BIT becerileri geliştirme gibi) ve sayısal içeriğin kullanımını 

yaygınlaştırma (hanelerin genişbant erişimini artırma gibi) alanlarında rolü 

bulunmaktadır. Hükümetler yatırım engellerini ortadan kaldırabilir, 
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araştırma/geliştirmeyi engelleyici pazar dinamiklerine odaklanarak sayısal içeriği 

destekleyici ortam yaratabilir. 

Hükümetler hem içerik üreticisi hem de kullanıcısı olarak pazarda büyük rol 

oynamaktadır. Üretim tarafında, kamu sektörü verisi, eğitim, kültür konularında içerik 

üretmektedir. e-Sağlık ve çevrimiçi eğitim gibi konularda talep toplamakta ve 

yaratmaktadır. Kamu sektöründe farklı alanlarda mobil uygulamalar (kamu veri 

tabanlarına ulaşım, öğrenci bilgilerine ulaşım gibi) da kullanılmaktadır. 

Birçok OECD ülkesi sayısal içeriğe odaklanmış ve toplam pazara veya bazı alt 

sektörlere yönelik program ve /veya yaklaşım geliştirmiştir. Aşağıdaki tabloda bazı 

ülkelerin girişimlerine yer verilmiştir. 

Tablo 2: Sayısal içerik için seçili OECD ülke politikaları ve girişimleri 

ÜlkeÜlkeÜlkeÜlke    Genel sayısal içerik politikasıGenel sayısal içerik politikasıGenel sayısal içerik politikasıGenel sayısal içerik politikası    KurumKurumKurumKurum    

Avusturya e-İçerik Girişimi (eContent Initiative)/ 

Multimedia Business Austria 

İletişim, BT ve Sanat 

Bölümü 

Fransa Bilgi toplumu için görsel-işitsel sektör 

ve içerik politikası 

Ekonomi, Finans ve 

Sanayi Bakanlığı, Kültür ve 

İletişim Bakanlığı, 

Medyanın Kalkınması için 

Başbakanlık Direktörlüğü 

Almanya Almanya Bilgi Toplumu 2010 (iD2010) Ekonomi ve Teknoloji 

Bakanlığı 

İngiltere Sayısal Strateji Mart 2005 / Yaratıcı 

Sektörler Çalışma Grubu / Sayısal 

İçerik Forumu 

Başbakanlık Ofisi / Kültür, 

Medya ve Spor Bölümü/ 

Ticaret ve Sanayi Bölümü 

Norveç Norveç Elektronik İçerik Stratejisi / 

Kamu sektörü bilgi programları 

Ticaret ve Sanayi 

Bakanlığı/ Modernleşme 

Bakanlığı 

Sayısal içeriğin geliştirilmesi ile ilgili devletlerin üzerinde durmaları gereken ek iş ve 

kamu politika konuları aşağıda ele alınmaktadır: 
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3.11.13.11.13.11.13.11.1 Yenilikçilik ve TYenilikçilik ve TYenilikçilik ve TYenilikçilik ve Teknolojieknolojieknolojieknoloji    

Bu başlık altındaki önemli konular içerik, içerik ağları, yazılım ve donanım ile ilgili 

araştırma ve yenilikçiliğin desteklenmesi, içerik geliştirilmesine uygun ortam 

yaratılması, girişim sermayesi desteğinin artırılması, beceri, eğitim ve insan kaynağı 

konularının ele alınmasıdır. 

Araştırma ve geliştirme vergi teşvikleri:Araştırma ve geliştirme vergi teşvikleri:Araştırma ve geliştirme vergi teşvikleri:Araştırma ve geliştirme vergi teşvikleri: Tüm OECD devletleri genelde pazarda 

aksayan dinamikleri düzeltmek ve araştırmaya ayrılan yatırımı artırmak, yenilikçiliği 

teşvik etmek için vergi teşvikleri (ilgili yılda zarara atma, vergi indirimleri, vergi 

kredileri gibi) sunmaktadır ancak çoğunlukla içerikle ilgili araştırma ve geliştirme bu 

tip vergi teşvikleri için uygun görülmemektedir. Örneğin birçok vergi teşvik 

programının yoğun araştırma gerektiren bilgisayar oyunları geliştirilmesine uygulanıp 

uygulanamayacağı belirsizdir veya bu tarz içerik geliştirilmesini de kapsaması için 

programlara revizyon gerekmektedir. İngiltere’de Bağımsız Oyun Geliştiricileri 

Derneği hükümetten araştırma/geliştirmeye yönelik vergi uygulamasında değişiklik ve 

detaylı açıklama talep etmektedir.  

Özel araştırma/geliştirme desteği:Özel araştırma/geliştirme desteği:Özel araştırma/geliştirme desteği:Özel araştırma/geliştirme desteği: Birçok OECD ülkesi genişbant içerik geliştirilmesi 

için araştırma ve yenilikçiliği geliştirmek için direk araştırma/geliştirme desteği (hibe, 

kredi, kamu-özel sektör ortak fonlama, yeni kurulan şirketlere ve KOBİ’lere destek 

gibi) vermektedir.  

Sektöre özel destek programları:Sektöre özel destek programları:Sektöre özel destek programları:Sektöre özel destek programları: Sektörlere özel içerik ve teknoloji geliştirmek için 

destek programları bulunmaktadır. Örneğin Fransız hükümeti yeni oyun geliştirmek 

için hibe vermektedir; geliştirme maliyetinin %+0’ına kadar ödeme yapmaktadır. 

Asya-Pasifik bölgesinde de oyun geliştirmeye yönelik hükümetin fonladığı yaklaşımlar 

bulunmaktadır. 

Mobil içerik için destek programları:Mobil içerik için destek programları:Mobil içerik için destek programları:Mobil içerik için destek programları: Mobil içerik uygulamaları ve teknolojileri özel ilgi 

görmektedir. Finlandiya Ulusal Teknoloji Ajansı mobil eğlence projeleri, teknoloji 

gelişimi ve oyun üretimi için 39 milyon Euro ayırmıştır.  

Girişim sermayesi ve fonlama sorunları:Girişim sermayesi ve fonlama sorunları:Girişim sermayesi ve fonlama sorunları:Girişim sermayesi ve fonlama sorunları: İçerik üretiminde artan maliyetler fonlamaya 

ulaşım konusunu gündeme getirmektedir. Bir filme veya başka içerik üretimine 

sonucunu görmeden yatırım yapmak iş adamları tarafından riskli görülmektedir. 

Birçok OECD ülkesi bu konuyu gündeme almıştır: Fransa’da oyun ve film sektörü için 

fonlama girişimleri başlatılmıştır. İrlanda hükümetinin bir raporunda sayısal içerik 

sektörü için özellikle bir girişim sermayesi fonunun kurulması önerilmektedir. 

Avustralya hükümeti Avustralya Film Komisyonu ve Avustralya Film Finans Kurumu 

aracılığıyla fonlama sağlamaktadır.  
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Beceri, eğitim ve öğretim:Beceri, eğitim ve öğretim:Beceri, eğitim ve öğretim:Beceri, eğitim ve öğretim:    Sayısal içerik geliştirme ileri teknoloji ve beceri isteyen bir 

sektördür. Bir şirketi diğerlerinden farklılaştıracak önemli bir konu şirketin beceri 

kaynağıdır. Yetenekli ve bilgili personelin bulunması ve personele konuyla ilgili gerekli 

eğitimin verilmesi kritiktir. Bu konuda çeşitli OECD ülkeleri sayısal içerik geliştirmeye 

yönelik hem öğretim hem de eğitim programları geliştirilmesini hedeflemektedir. 

Örneğin İrlanda hükümeti için gerçekleştirilen bir çalışmada ilk ve orta eğitim 

seviyesinde ve bilgisayar eğitim programlarında sayısal medya yönetimi derslerinin 

ve yaratıcı öğelerin geliştirilmesine yönelik konuların eklenmesi önerilmektedir. 

Kullanıcı tarafında da eğitim ve beceri gelişimi önemlidir; kullanıcıların sayısal 

içerikten faydalanabilmesi için en basit seviyede de olsa BİT becerileri 

gerekmektedir. 

Yerel içeriğe Yerel içeriğe Yerel içeriğe Yerel içeriğe erişierişierişierişim:m:m:m: Özellikle küçük ülkeler ve azınlıklar için yerel içerik geliştirme 

hükümetler tarafından desteklenmektedir. Yerel kimliği ve aidiyeti güçlendirmek için 

hükümetler sektörel faaliyetlerde yerel içerik sunuculara destek vermekte, yerel ve 

bölgesel forumlara sponsor olmaktadır.  

Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik:Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik:Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik:Erişilebilirlik ve kullanılabilirlik: Birçok ülkede teknolojiler ve politikalar aracılılığıyla 

sayısal bölünmenin önlenmesi için içeriğin yaşlı veya engelli kesim tarafından 

erişilebilir olması için teknolojiler kullanılmakta ve politika programları 

geliştirilmektedir.   

3.11.23.11.23.11.23.11.2 İş Mİş Mİş Mİş Modelleriodelleriodelleriodelleri    ve Değer Zincve Değer Zincve Değer Zincve Değer Zinciriiriiriiri    

Yeni iş fırsatlarıyla ilgili bilgi sahibi olmamak, iş modellerinin eksikliği, sektörde 

işbirliği ve ağ eksikliği, ihracata yönelme eksikliği sayısal içeriğin gelişmesinin 

önündeki engeller olarak dile getirilmektedir. Bu konuların tespit edilmesi ve sektörde 

işbirliğinin sağlanması OECD ülkelerinin politikalarının odak konuları olmuştur. Bu 

alanda da ana rol geliştirme ajanslarına ve sektör derneklerine verilmiştir. 

Sektörle ilgili bilgi ve veri toplanması, araştırma yapılması, kamu-özel sektör işbirliği 

ile çalışma grupları kurulması, sektördeki ve değer zincirinin farklı seviyelerindeki 

oyuncuların işbirliğine yönlendirilmesi, uluslararası pazarlara açılım için destek 

verilmesi hükümetlerin programlarımda yer alan ana konulardır.  

3.11.33.11.33.11.33.11.3 Altyapının Altyapının Altyapının Altyapının GGGGeliştirileliştirileliştirileliştirilmesimesimesimesi    

Genişbant telekomünikasyon altyapısı sayısal içerik pazarının gelişimi için kritiktir. 

Sayısal içeriğin sunulması/kullanılması ve uygulamaların geniş kitlelere yayılması için 

düşük maliyetle yüksek genişbant erişimine sahip olmak gerekmektedir. Birçok 
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OECD ülkesinin hükümet programlarında genişbant teknolojiye uygun fiyatla erişim 

hedeflenmektedir.  

Ayrıca sayısal içeriğin gelişmesi için etkili ve güvenli ödeme ve onaylama sistemleri 

gerekmektedir.  

3.11.43.11.43.11.43.11.4 Yasal DüzenlemeYasal DüzenlemeYasal DüzenlemeYasal Düzenleme    OOOOrtamrtamrtamrtamıııı    

Bu alanda hükümetlerin odaklandığı ana konular fikri mülkiyet hakları, güvenlik ve 

gizlilik, tüketicilerin korunması, içeriğin düzenlenmesi, vergi konularıdır (katma değer 

vergisi, tüketim vergisi gibi).  

3.123.123.123.12 Ülke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleriÜlke İncelemeleri    

3.12.13.12.13.12.13.12.1 Küresel eKüresel eKüresel eKüresel e----Ticarette Öne Çıkan ve İncelenmesi Gereken ÜlkTicarette Öne Çıkan ve İncelenmesi Gereken ÜlkTicarette Öne Çıkan ve İncelenmesi Gereken ÜlkTicarette Öne Çıkan ve İncelenmesi Gereken Ülkelerelerelereler    

e-Ticarette küresel eğilimler kapsamında incelenmesi gereken ülkeler ana seçim 

kriterleri gözetilerek belirlenmiştir: e-ticaret pazarı göreceli olarak gelişmiş olan 

ülkeler arasından nüfus ve ekonomi olarak belirli bir büyüklüğe sahip olduğu için 

incelenmesi anlamlı olan ülkeler belirlenmiştir. Bu ülke listesi küresel olarak farklı 

bölgelerin ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri temsil etmesi için revize 

edilmiştir. Ayrıca e-ticarette farklı dinamik ve işleyişlerin gözlemlendiği bazı ülkeler de 

Türkiye e-ticaret pazarının gelişimine ışık tutması açısından değerlendirilmiştir (Şekil 

212). 
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Şekil 212 e-Ticarette incelemek için ülke seçim kriterleri 

 

e-Ticaret pazar gelişmişliği ve penetrasyonu için ülkedeki; 

• Perakende alışveriş hacminin ne kadarının internete geçtiğinin bir göstergesi 

olarak e-perakende pazarının toplam perakende pazarından aldığı pay (Şekil 

213), 

• e-Ticaretin ne kadar tabana yayıldığının bir göstergesi olarak ülkedeki internet 

kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapanların oranı (bazı ülkelerde de 

ülke geneli yerine şehirlerdeki oran) incelenmiştir. 

 

  

Kapsanmak istenen özellikler İncelenen veriler/konular

▪ E-ticaret penetrasyonu

– E-ticarette gelişmiş ülkeler

– Mobil ticarette gelişmiş ülkeler

▪ E-perakende pazarının toplam perakende 
pazarına oranı

▪ İnternet kullanıcıları içinde internetten 
alışveriş yapanların oranı

▪ Mobil ticaretin e-ticarete oranı

▪ E-ticarette farklı dinamiklerin, işleyişin, 
engellerin veya devletin etkisinin olduğu 
ülkeler

– Belirli kategorilerin özellikle öne çıktığı 
ülkeler

– Belirli modellerin öne çıktığı ülkeler

▪ Ekosistemdeki problemler (internete 
ulaşım, dağıtım gibi)

▪ E-ticaretin yoğun olduğu kategoriler

▪ Devletlerin politika ve yönlendirmeleri

▪ Nüfusu ekonomisi ve perakende hacmi 
belirli bir seviyenin üzerinde olan ülkeler

▪ Farklı kıta/bölgeleri temsil edecek ülkeler

▪ Nüfus, e-perakende hacmi

▪ Coğrafi dağılım
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Bu iki oranın bir arada gösterildiği grafikte önde gelen ülkeler ortaya çıkmaktadır. 

Ülkenin küresel boyutta göreceli olarak nüfus ve ekonomik büyüklük olarak önemi da 

aynı grafikte sembolik olarak yuvarlaklarla ifade edilmiştir (Şekil 214). 

Şekil 213 e-Perakendenin toplam perakende içindeki payı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Morgan Stanley Araştırması tahminleri, iResearch; Morgan Stanley eCommerce Disruption: a Global Theme TransformingTraditional Retail
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Şekil 214 Küresel e-ticarette öne çıkan ülkeler 

 

  

Ülke büyüklüğü1

Kaynak: Farklı uluslararası ve ulusal kaynakların sentezi
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E-perakende pazarının toplam perakende içindeki payı
Yüzde

E-ticaret penetrasyonu2
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1 Ülke büyüklüğü nüfus ve GSYİH açısından görsel olarak şekillendirilmiştir
2 İnternet kullanıcıları arasında internetten alışveriş yapanların oranı
3 Hindistan’ın şehirlerinde internetten alışveriş yapan kullanıcıların oranı %59’a ulaşırken, ülke genelinde %10 civarındadır
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Bu ülkeler arasından hem e-ticarette gelişmiş olan hem de küresel düzeyde büyüklük 

açısından önemli olan ülkeler detaylı inceleme yapmak için seçilmiştir (Şekil 215). 

 

Şekil 215 Ülke seçimi 

 

Diğer ülkelerin pazar gelişimlerinin ve ekosistemlerinin incelenmesi Türkiye’deki e-

ticaret pazarının gelişimine ışık tutacaktır.  

  

E-ticaret pazarı 
gelişmiş olan 
ülkeler

Önemli 
büyüklüğe sahip 
ülkeler

Yeterli bölgesel 
temsilin 
sağlandığı ülkeler

E-ticarette farklı 
dinamik ve işleyişlerin 
gözlemlendiği ülkeler

▪ İngiltere

▪ ABD

▪ Güney Kore

▪ Japonya

▪ Avustralya

▪ Almanya

▪ Çin

▪ Fransa

▪ Rusya

▪ Brezilya

▪ Arjantin

▪ Şili

▪ İtalya

▪ Meksika

▪ İspanya

▪ …

▪ Kuzey Amerika

– ABD

▪ Avrupa

– İngiltere

▪ Asya

– Güney Kore

▪ Güney Amerika

– Brezilya

▪ Gelişmiş ülke ve en büyük pazar

▪ Avrupa’da en gelişmiş ülke, farklı eğilimler var

▪ Gelişmiş ülke ve pazar; devletin politikaları etkin

▪ Gelişmekte olan ülke; Latin Amerika’da en 
gelişmiş pazar

Listede olma sebebi

Ayrıca raporda 
dağıtım/teslimat, 
pazaryerleri ve 
ülkelerin 
yaklaşımları 
konularında Çin 
incelenmiştir; 
Çinli lider e-ticaret 
şirketlerinin 
profilleri eklerde 
yer almaktadır
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3.12.23.12.23.12.23.12.2 Amerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik DevletleriAmerika Birleşik Devletleri    

3.12.2.13.12.2.13.12.2.13.12.2.1 eeee----Ticaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel Bakış    

ABD e-perakende pazarı ve mobil ticaretin payı artmaktadır. Sosyal medyanın etkisi 

ve çok kanallı kullanım ile yerelleşme gözlemlenmektedir (Şekil 216). 

 

Şekil 216 ABD e-Perakende pazarına genel bakış 
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ABD’de e-perakende satış hacmi her geçen yıl artmakta ve e-perakendenin toplam 

perakende içindeki payı artmaktadır. e-Perakende toplam perakendeden daha hızlı 

büyümektedir (Şekil 217 ve Şekil 218). 

 

Şekil 217 ABD e-Perakende pazar hacmi ve perakende içindeki payı 
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Şekil 218 ABD e-Perakende pazar hacminin ve perakende içindeki payının artışı 
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Sadece internette satış yapan oyuncuların satışlarındaki büyüme ve pazar payları çok 

kanallı satıcıları geçmiştir (Şekil 219). 

 

Şekil 219 ABD e-Perakende satış hacminin kırılımı 
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ABD’de e-perakende satışlarının büyük bölümünü bilgisayar, tüketici elektroniği ve 

giyim/aksesuar oluşturmaktadır (Şekil 220). 

 

Şekil 220 Kategorilere göre ABD e-Perakende satış hacmi 
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Yapılan tüketici araştırmalarının sonuçlarına göre ABD’de elektronik ürünler, 

bilgisayar yazılım/donanım, video oyunları, kitap, müzik ve DVD/video “internete 

geçen” kategorilerdir. Yoğun şekilde internetten alım gerçekleştirilmektedir. Temizlik 

ürünleri, yiyecek/market ve evcil hayvan ihtiyaçları ile hala “mağazada” kalan 

kategorilerdir. İnternetten alım ve araştırma çok sınırlıdır. “Arada kalan” diğer 

kategorilerde ise oranları değişmekle birlikte internetten alım ve araştırma 

gözlemlenmektedir (Şekil 221) [54]. 

 

Şekil 221 ABD’de internette araştırma ve alım yapılan kategoriler – 1 
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Kategorilerdeki faaliyetler araştırma ve alım boyutunda incelendiğinde ise elektronik 

ürünler ve bilgisayar yazılım/donanımda “her şeyin internette” yapıldığı (alım ve 

araştırma), bazı kategorilerde ise (kitap, müzik, video oyunları, DVD/video, bilet gibi) 

fazla araştırma yapılmadan ani dürtü ile direk internetten alım yapıldığı ortaya 

çıkmaktadır. Beyaz eşya, mobilya, cep telefonu, ev onarımı (DIY- kendin yap), 

otomobil yedek parça gibi kategorilerde ise internetten alım sınırlı olsa da yoğun 

araştırma yapılmaktadır (Şekil 222).  

 

Şekil 222 ABD’de internette araştırma ve alım yapılan kategoriler – 2 
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“İnternete geçen” kategorilerdeki satışların büyük bir kısmı sadece internette faaliyet 

gösteren oyuncular tarafından gerçekleştirilmektedir; “arada kalanlar” halen çok 

kanallı oyuncuların hâkimiyeti altındadır (Şekil 223). 

 

Şekil 223 Kategori bazında en son internetten alım yapılan site türleri 
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ABD’de akıllı telefon sahipliği artmıştır; akıllı telefon ve tablet sahipleri internette daha 

fazla ürün araştırmakta ve alışveriş yapmaktadır (Şekil 224).  

 

Şekil 224 Cihaz sahipliğine göre internette araştırma ve alışveriş alışkanlığı 

 

Mobil cihaz kullanımının satışlardaki etkisi ABD’de en yoğun alışverişin gerçekleştiği 

Şükran gününün ertesi günü olan “Kara Cuma” günü yapılan perakende satışlarda 

açıkça görülmektedir. Kısıtlı sürede gerçekleşen indirimden yararlanmak isteyen 

tüketiciler mağazaya gitmek yerine mobil cihazlarla perakendecilerin internet 

sitesinden alışveriş yapmayı tercih etmişler ve o gün mobil satışların perakende 

içindeki payı %10 olan ortalama değerinden %16’ya yükselmiştir. Ortalama olarak 

mobil cihazlar aracılığıyla siteleri ziyaret edenlerin oranı %14 iken yine aynı gün bu 

oran %24’e çıkmıştır (Şekil 225). 
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Şekil 225 Mobil kullanımın satışlara etkisi – Kara Cuma günü 
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Genel olarak tercihlere bakıldığında e-ticaret işlemlerinin çoğunluğu PC aracılığıyla 

gerçekleştirilmektedir ancak belirli kategorilerde akıllı telefon (hem tarayıcı hem de 

uygulama kullanılarak) veya tablet kullanımı da gözlemlenmektedir (Şekil 226). 

 

Şekil 226 İnternetten alışverişte kategori bazında hangi cihazların kullanıldığı 

 

Akıllı telefonların ve yeni geliştirilen uygulamaların kullanımı hem direk internetten 

alışverişi hem de fiziksel mağazadan alışverişi etkilemektedir. Tüketiciler fiziksel 

mağazalarda alışveriş yaparken farklı fiyat karşılaştırma sitelerini kullanarak 

ilgilendikleri ürünü nereden alacaklarına karar verebilmektedir. Hatta bazı 

perakendeciler bunun için özle uygulamalar da geliştirmiştir. Örneğin Amazon’un 

mobil alışveriş uygulaması tüketicilere fiziksel mağazadan alışveriş sırasında ürünün 

Amazon fiyatını kontrol etme şansı sunmaktadır; bu sayede rahatça fiyat 

karşılaştırması yapabilen tüketiciler alım kararlarını daha bilinçli verebilmektedir (Şekil 

227). 
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Şekil 227 Amazon’un mobil alışveriş uygulaması 

 

e-Ticarette ödemeler çoğunlukla Visa, Mastercard ve Amex gibi kredi kartları 

kullanılarak gerçekleştirilmektedir.  

ABD’de ülke genelinde teslimat/ gönderi yapmak için gerekli altyapı uygundur. Devlet 

ve eyaletler lojistik altyapıyı oluşturmak için gerekli yatırımı gerçekleştirmiştir ve 

maliyeti üstlenmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Posta Hizmetleri (USPS) 

aracılığıyla paket göndermek çok kolay ve rahattır; USPS ülkenin her yerine gönderi 

yapmaktadır. Devlet USPS gönderilerini sübvanse etmektedir. Sabit fiyatlı gönderi 

kutuları paketi tartıp gönderi ücreti hesaplamaya gerek kalmadan gönderi yapmaya 

olanak sağlamaktadır. USPS ev ve ofislerden paket teslim alma hizmeti verdiği için 

mutlaka USPS ofisine gitmek gerekli değildir. 2011 yılında yaklaşık 148 milyon sabit 

ücretli paket ile gönderi yapılmış ve filoda yaklaşık 215.000 araç kullanılmıştır [76]. 

Ayrıca çok güvenilir küresel özel kargo şirketleri (FedEx ve UPS) de faaliyet 
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göstermektedir. Örneğin Federal Express kara taşımacılığı (FedEx Ground Shipping) 

ülkenin herhangi bir yerine paketleri ortalama olarak en geç 4 gün içinde 

ulaştırmaktadır. Ulaşım süreleri gönderici ve alıcının bulundukları eyaletlerin 

birbirlerine olan mesafesine göre farklılık göstermekte ve 1 gün ile 7 gün arasında 

değişmektedir. 

Şekil 228 Tüketiciler ve satıcılar açısından ABD’de e-Ticaretin kolaylığı 

 

Genel olarak hem tüketiciler açısından hem de satıcılar açısından bakıldığında 

ABD’de e-ticaretin önünde engel bulunmamaktadır. Ülkede internet erişimi ve akıllı 

cihaz sahipliği yüksektir. İnternetten ve mağazadan alışveriş alışkanlıkları iç içe 

geçmiştir. Sitelerdeki güvenlik protokolleri ve var olan güvenli ödeme sistemleri 

tüketicilerin güvenlik endişesi olmadan internetten alışveriş yapmasına olanak 

sağlamaktadır. Satıcılar açısından da var olan pazaryerleri küçük şirketlerin bile geniş 

kitlelere satış yapmasına (hem ulaşmasına hem de satış işleminin 

gerçekleştirilmesine) fırsat tanımaktadır. Yeni mobil ödeme seçenekleri şirketlerin her 

zaman ve her yerde ödeme almasını sağlamaktadır. Sosyal medyadan da yararlanan 

şirketler bu sayede rahat pazarlama ve tanıtım yapma şansı bulmaktadır (Şekil 228). 
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3.12.2.23.12.2.23.12.2.23.12.2.2 eeee----Ticaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar    

ABD OECD’nin e-ticaretle ilgili yönlendirmelerini kabul eden bir ülke olarak ülkede e-

ticaret gelişimini artırmak için zaman içinde gerekli tüm yasal düzenlemeleri 

gerçekleştirmiştir. 

ABD’de internette tüketici bilgilerinin gizliliğinin ve genel tüketici haklarının korunması, 

güvenli ödemenin sağlanması, internette yapılan reklam faaliyetleri/e-posta 

gönderiminin düzenlenmesi, elektronik imza ve kayıtlar ile vergilendirme konuları 

farklı kurumca düzenlenmekte ve denetlenmektedir (Şekil 229,  Şekil 230 ve Şekil 

231). 

Şekil 229 e-Ticaretle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar (1/3) 
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Şekil 230 e-Ticaretle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar (2/3) 

 

ABD’de e-ticaret faaliyetlerini düzenleyici ana kurum Federal Ticaret KomisyonuFederal Ticaret KomisyonuFederal Ticaret KomisyonuFederal Ticaret Komisyonu’dur’dur’dur’dur 

(Federal Trade Commission (FTC)). FTC’nin düzenlemeleri internette tüketici 

bilgilerinin gizliliğinin sağlanması ile internette reklam ve ticari e-posta gönderimini 

kapsamaktadır. Düzenlemelere uyulmaması halinde geçerli olan ceza ve yaptırımlar 

da açıkça belirtilmektedir.  

FTC internet sitelerinin uygulamalarını takip etmekte ve incelemelerinin sonuçlarını 

yayınladığı raporlarla paylaşmaktadır. FTC’nin 1998 yılında yayınladığı “İnternette 

Gizlilik: Kongreye Rapor” raporda internet sitelerinin %85’inden fazlasının tüketicilerin 

kişisel bilgilerini toplamasına rağmen seçilen örneklemde sadece %14’ünün 

müşterilerini bu konuda bilgilendirdikleri belirtilmektedir. Mayıs 2000’de devamı 

yayınlanan raporda (İnternette Gizlilik: Elektronik Pazaryerlerinde Dürüst Bilgi 

Uygulamaları) gizlilik politikalarının paylaşımında ilerleme sağlandığı ancak diğer 

dürüst bilgi paylaşımı uygulamalarında eksiklikler olduğuna değinilmektedir [77]. 
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Şekil 231 e-Ticaretle ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamalar (3/3) 

 

Tüketici haklarını korumaya yönelik olan FTC’nin Posta ve Telefonla Ürün 

Siparişlerinin Düzenlenmesi Yönetmeliği (Mail or Telephone Order Merchandise 

Rule) internetten verilen siparişleri de kapsamaktadır [78]. Kabul edilebilir 

teslimat/gönderim sürelerini tanımlamakta ve gönderide gecikme olması durumunda 

müşteriyle yapılması gereken iletişim şartlarını belirtir. 

FTC tüketici bilgilerinin gizliliği ve haksız reklamcılık uygulamalarına yönelik e-ticaret 

şirketlerine ek olarak diğer tüm şirketlerin de uyması gereken kanunları 

düzenlemektedir: 

• Federal Ticaret Komisyonu Kanunu (Federal Trade Commission (FTC) Act)Federal Ticaret Komisyonu Kanunu (Federal Trade Commission (FTC) Act)Federal Ticaret Komisyonu Kanunu (Federal Trade Commission (FTC) Act)Federal Ticaret Komisyonu Kanunu (Federal Trade Commission (FTC) Act) 

FTC’nin tüm tüketiciler adına yanlış yönlendirici ve haksız davranış ve 

uygulamaları engellemek için hareket etmesini sağlar. FTC Kanunu herhangi 

bir medyada haksız veya yanlış yönlendirici reklamı yasaklamaktadır. 

• Çocukların İnternette Gizliliğinin Korunması Kanunu (Children’s Online Privacy Çocukların İnternette Gizliliğinin Korunması Kanunu (Children’s Online Privacy Çocukların İnternette Gizliliğinin Korunması Kanunu (Children’s Online Privacy Çocukların İnternette Gizliliğinin Korunması Kanunu (Children’s Online Privacy 

Protection Act (COPPA)):Protection Act (COPPA)):Protection Act (COPPA)):Protection Act (COPPA)): Bu kanun ve FTC’nin uygulama yönetmeliği 21 

Nisan 2000’de işleme alınmıştır. 13 yaş altı veya genel nüfusa yönelik hizmet 
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veren ticari sitelerin çocuktan bilgi alındığı tespit ettiklerinde bu bilgiyi 

toplamadan önce ailesinin rızasını almalarını şart koşmaktadır. FTC bu konuyla 

ilgili bilgilendirme yapmak için ayrı bir internet sitesi oluşturmuştur. 

Başka bir düzenleyici olan Ödeme Kartları SektörüÖdeme Kartları SektörüÖdeme Kartları SektörüÖdeme Kartları Sektörü    Güvenlik Standartları KonseyiGüvenlik Standartları KonseyiGüvenlik Standartları KonseyiGüvenlik Standartları Konseyi 

(Payment Card Industry (PCI) Security Standards Council) ise müşterilerin mali 

verilerinin saklanması ve kullanılması ile ilgili düzenlemeleri ve standartları 

belirlemektedir. PCI şirketlerin uymaları gereken 12 standart belirlemiştir (Şekil 232). 

Şekil 232 PCI Veri Güvenliği Standartları – ABD 

 

PCI’dan uyum sertifikası almak için tüm standartlara uyumun onaylanması şarttır. 

Sertifikasyon zor ve uzun süreç gerektirdiği için küçük iletmeler ödeme için PCI 

sertifikasyonu olan üçüncü şirketlerin platformlarını kullanmayı tercih edebilmektedir.  

e-İmza konusunda farklı düzenlemeler mevcuttur. 1999 yılında tüm eyaletlerin 

elektronik işlemlerle ilgili kanunlarının standart konuları içermesini sağlamak amacıyla 

Standart Elektronik İşlemler Kanunu (Uniform Electronic Transactions Act – UETA) 

hazırlanmıştır. Eyalet kanunlarında detaylandırılacak elektronik imza kullanımının 
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temel çerçevesini belirlemektedir [79]. 2000 yılında ise federal bir kanun olan Küresel 

ve Ulusal Ticarette Elektronik İmza Kanunu (Electronic Signatures in Global and 

National Commerce Act – ESIGN) ABD Kongresi’nde kabul edilmiştir. ESIGN 

eyaletler arası ve uluslararası ticarette elektronik olarak gerçekleştirilen kontratların 

geçerliliğini ve hukuksal etkinliğini tanımaktadır [80]. UETA ve ESIGN aynı konuyu ele 

almaktadır ama kapsam ve detaylı içerik açılarından farklılıklar görülür [81].  

Eyaletler arası ve uluslararası ticarette geçerli olan kanunlara (UETA ve ESIGN) ek 

olarak eyaletler kendileri için e-imza kanunları geliştirmiştir (Utah Digital Signature 

Act, 1995 gibi). 

e-Ticaret şirketlerine özel düzenlemelere ek olarak tüm şirketler için geçerli olan 

Elektronik Fon Gönderi Kanunu Elektronik Fon Gönderi Kanunu Elektronik Fon Gönderi Kanunu Elektronik Fon Gönderi Kanunu da    (Electronic Funds Transfer Act)(Electronic Funds Transfer Act)(Electronic Funds Transfer Act)(Electronic Funds Transfer Act)    e-ticareti 

doğrudan etkilemektedir. 1978’de ABD Kongresi tarafından kabul edilen bu kanun 

elektronik fon gönderilerinde tüketicilerin ve faaliyetlerde rol alan ilgili kurumların hak 

ve sorumluluklarını düzenler. Bu kanunda düzenlenen kayıp ve çalıntı kartların 

bildirimi sonrası tüketicilerin yapılan işlemlerden sorumlu olmayacağı hükmü internet 

sitelerinde gerçekleştirilen işlemleri de kapsamaktadır. 

Son olarak e-ticarette vergi mevzuatı tüketicileri ve satıcıları etkilemektedir. 1992 

tarihli Yüce Mahkeme Kararına göre bir e-ticaret şirketinin fiziksel varlığının (ofis veya 

mağaza) bulunduğu eyaletlerde müşterilerin alışverişlerinde şirketlerce ilgili eyalet ve 

yerel vergiler tahsil edilmektedir. Bu vergilerin oranlarını eyaletler belirlemektedir. Her 

eyalet fiziksel varlığın bulunmasını farklı tanımlamaktadır [82]. 

ABD’de e-ticaret düzenlemeleri ile ilgili ABD’de ve küresel düzeyde çalışan başka 

kurumlar da bulunmaktadır: 

Better Business Bureau (BBB):Better Business Bureau (BBB):Better Business Bureau (BBB):Better Business Bureau (BBB):    1912 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, ABD’de 

ve Kanada’da faaliyet gösteren 114 bağımsız kurumun bir araya gelmesiyle oluşmuş 

bir kurumdur. Pazaryerlerine duyulan güveni artırmayı hedeflemektedir: Bu hedefi 

gerçekleştirmek için: 

• Güvenilir şirketlerin bir araya geldiği topluluk oluşturur, 

• Pazaryeri güveni için gerekli standartları belirler, 

• “En iyi uygulamaları” destekler ve yönlendirir (best practice), 

• Pazaryeri rol modellerini ilan eder ve destekler, 

• Pazaryerlerinde gözlemlenen standarda uymayan uygulamaları kınayarak 

açıklar 
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Kuzey Amerika’da 400,000 şirket BBB’ye destek vermektedir. BBB başvuran 

şirketleri değerlendirme sürecinden geçirerek akreditasyon (güven belgesi) 

vermektedir; BBB İş Yapış Yöntemlerine uyan ve akreditasyon alan şirketler her yıl bir 

ücret karşılığında BBB logosunu ve BBB ihtilaf çözme hizmetlerini kullanma hakkına 

sahip olmaktadır. 

2012 yılında yaklaşık 100 milyon tüketici talebine yönelik 4 milyondan fazla şirket için 

ücretsiz güven değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Tüketicilerle şirketler arasında 

arabulucu görevi üstlenerek 2012 yılında 1 milyondan fazla tüketici şikayetini 

sonuçlandırmıştır.  

Global Global Global Global eeee----Commerce Council (GECC):Commerce Council (GECC):Commerce Council (GECC):Commerce Council (GECC): Yeni internet ekonomisinde iş yapmak için 

küresel koordinasyon ve network yaratmaya yönelik çalışan uluslararası bir 

platformdur. Uzman çalışma grupları, internet tabanlı eğitimler, hukuki danışmanlık 

hizmetleri ve yıllık küresel toplantı organizasyonları aracılığıyla GECC uluslararası 

alanda en iyi e-ticaret uygulamalarını ve stratejilerini belirlemek ve geliştirmek için 

açık tartışma ve paylaşım oturumu sağlar. Bu kurulda yer alan konularında bilgili 

kurumları ve devletleri temsil eden uzmanlar e-ticaret kanunlarını ve düzenlemeleri 

yönlendirmektedir. 

Privacy Coalition: Privacy Coalition: Privacy Coalition: Privacy Coalition: Kendi belirlediği “Gizlilik yemini”ni (Privacy Pledge) kabul etmiş 

olan farklı grupları temsil eden organizasyonların (teknoloji, çalışma aile, eğitim, 

vatandaş özgürlükleri, tüketiciler ile ilgili) oluşturduğu koalisyon topluluğudur.  
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3.12.33.12.33.12.33.12.3 İngiltereİngiltereİngiltereİngiltere    

3.12.3.13.12.3.13.12.3.13.12.3.1 eeee----Ticaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel Bakış    

İngiltere e-perakende pazarı 2011’de 27 milyar sterline ulaşmıştır ve ortalama %12 

büyüme beklenmektedir (Şekil 233) [83]. 

Şekil 233 İngiltere e-perakende pazar hacmi ve perakendeden aldığı pay 

 

İnternet satışları 2012 sonunda Noel döneminde gerçekleşen perakende satış hacmi 

artışının ardındaki başlıca etkendir. Önde gelen perakendeciler açıkladıkları yılsonu 

açıklamalarında ve basın beyanatlarında internet satışlarının toplam ciroları içinde 

büyük pay aldığını ve internetten yapılan satışların geçen yıllara göre artış gösterdiğini 

belirtmektedir (Şekil 234). 
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Şekil 234 İngiliz perakendecilerinin internet satışlarının Noel dönemi satışlarındaki 
payı 

 

İngiliz tüketiciler yapılan araştırmalarda internetten alışverişin seçilme sebepleri 

olarak rahatlığı (%54), daha düşük fiyatları (%39), daha geniş ürün seçeneğini (%17) 

ve zaman kazanmayı (%17) belirtmektedir. Fiziksel mağazadan alışverişle internetten 

alışverişin hangisini daha iyi olduğu sorulduğunda da benzer alanlarda internet 

alışverişi öne çıkmaktadır [83]. Tüketiciler alışveriş yapılacak site seçim kriterleri 

arasında da daha düşük fiyatları (%45) ve şirketin itibarını (%43) öncelikle 

belirtmektedir (Şekil 235). 
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Şekil 235 İngiliz tüketicilerin tercihleri 
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İngiltere’de kategoriler farklı hızlarda internete geçmektedir. Örneğin 2011’de müzik 

ve video kategorisinde toplam harcamanın yaklaşık %70’i internetten yapılırken, bu 

oran elektronik ürünlerde %33, kitapta %39’dur. İnternet satışlarının daha düşük pay 

aldığı kategoriler ise giyim ve ayakkabı (%11), ev eşyaları (%10), sağlık ve güzelliktir 

(%4) (Şekil 236). 

 

Şekil 236 İngiltere’de kategori bazında toplam harcamada internet satışlarının payı 
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Elektronik ürünler, yiyecek ve market ile giyim/ayakkabı kategorileri internetten satış 

ciroları açısından önde gelen kategorilerdir. Giyim/ayakkabı, sağlık/güzellik, 

yiyecek/market ve müzik/video kategorileri son beş yılda en yüksek internet ciro artışı 

gösteren kategorilerdir (Şekil 237). 

 

Şekil 237 Kategori bazında internet satışları 
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İngiltere’de e-ticarette en büyük kategori olan elektronik ürünlerde Amazon en önemli 

oyuncu ve hakim internet perakendecisidir. Toplam satışları içinde elektronik ürünler, 

kitap ile müzik ve video yaklaşık %60 pay almaktadır. Amazon elektronik ürünler 

/aksesuarlar için kendi markasını satışa sunmuştur; sayısal video/film pazarında 

hakim konuma gelmek için de LoveFilm’i satın almıştır (Şekil 238). 

 

Şekil 238 Amazon İngiltere satışlarının gelişimi 

 

İngiltere’de internet üzerinden elektronik ürünler satış hacmi son yıllarda ortalama 

%22 artış göstermiş ve yaklaşık 8 milyar sterline ulaşmıştır; kategorideki toplam 

satışların yaklaşık %40’ına karşılık gelmektedir. Yüksek internet erişimi, tüketicilerin e-

ticarete yatkın olması İngiltere’de e-ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Tüketici 

elektroniği özelinde de fiyat şeffaflığı, perakendecilerin müşterinin internet deneyimini 

geliştirmeye yönelik artan çabaları ve mobil cihazların arama ve fiyat karşılaştırma 

için gittikçe daha çok kullanılması internetten satış penetrasyonunun daha da 

artmasını sağlamıştır (Şekil 239). 
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Şekil 239 İnternetten elektronik ürünler satış hacminin gelişimi 
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Mobil cihazların artan şekilde kullanılması e-ticarete de yansımış ve İngiliz tüketicileri 

mobil cihazlarla internetten alışverişi de benimsemeye başlamıştır. Mobil ticaretin e-

ticaret hacmi içindeki payı artarak %7’ye ulaşmıştır; 2016 yılında da %19’a ulaşması 

beklenmektedir (Şekil 240) [83].  

 

Şekil 240 İngiltere mobil ticaret hacmi 

 

İngiltere’de pek çok perakendeci mobil uygulamalar geliştirerek tüketicilere yolda, 

seyahat halinde veya herhangi bir yerde işlem yapma kolaylığı sağlamaktadır. 

Örneğin Tesco Gatwick havaalanındaki giyim mağazasının dışına sanal mağaza 

vitrini yerleştirmiştir, “Evine dolu bir buzdolabına gel” logosuyla seyahatten dönen 

tüketicileri cep telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanarak Tesco’dan 

yiyecek/market alışverişi yapmaya yönlendirmektedir. Thornton’s ise Paskalya 

dönemindeki reklamlarında tüketicilere Simply Tab mobil uygulaması ile sadece 1 

peni ödeyerek paskalya yumurtası alma fırsatı sunmaktadır (Şekil 241). 
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Şekil 241 Mobil uygulama örnekleri 

 

İngiltere’de devletin posta ve paket gönderi sistemi olan Kraliyet Posta Hizmetleri 

(Royal Mail) ertesi gün, 2 gün veya 3 gün sonra teslimat seçenekleri ile İngiltere’deki 

tüm ev ve işyerlerine teslimat yapmaktadır. Ülke genelinde 11.000 postaneyi ve 

dağıtım ağını kullanarak %93’ün üzerinde zamanında teslimat hedeflerini tutturmak 

için kaliteli ve etkin hizmet vermektedir [84]. 

İngiltere’de internetten sipariş verildiği zaman teslimat zamanında ürünleri teslim 

almak problem olarak görülmektedir. Teslimat için evde beklemek, evde yokken 

gelen teslimat için yeniden teslimat zamanı ayarlamak veya kargo ofisine gidip paketi 

teslim almak bazı tüketiciler tarafından problem olarak belirtilmektedir. Bu problemleri 

gidermek için internet perakendecileri internetten alınan ürünlerin fiziksel noktalardan 

teslim alınmasını sağlayacak yaratıcı çözümler geliştirmiştir. Fiziksel mağazası olan 

perakendeciler sipariş aşamasında müşterilere ürünlerin kargoyla gönderilmesi veya 

yakındaki bir mağazadan alınması seçeneğini sunmaktadır.  
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İngiltere’de önde gelen katalog perakendecisi olan ama aynı zamanda fiziksel satış 

mağazaları da bulunan Argos’ta müşteriler üç ayrı kanaldan sipariş verebilmektedir. 

Satışların %48’inde sipariş ve teslimat için farklı kanallar kullanılmaktadır. Satışların 

%39’u internetten sipariş sonucu gerçekleşmektedir (Şekil 242). İnternet siparişlerinin 

üçte birinde eve teslimat tercih edilmekte, üçte ikisinde ise internetten ürün ayrılmakta 

ve bir Argos mağazasından teslim alınmaktadır. Argos “kontrol et ve ayırt” (Check and 

Reserve) adını verdiği sistemle internet veya telefonla müşterilerin ürün/stok kontrolü 

yaparak almak istedikleri ürünü ayırtmasına ve daha sonra mağazadan teslim 

alınmasına imkân sağlamaktadır (Şekil 243). 

Şekil 242 Argos – Çoklu kanal kullanımı 
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Şekil 243 Argos – Satışların sipariş ve teslimat yöntemine göre dağılımı 
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Ürünlerin fiziksel bir yerden teslim alınma talebini karşılamak amacıyla Amazon Co-

op marketlerine (küçük marketler) tüketicilerin ürünlerini istedikleri zaman teslim 

alabilecekleri dolaplar yerleştirmiştir (Şekil 244).  

Şekil 244 Amazon ve Coop işbirliği 
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İngiltere’de pek çok perakendeci müşterilerine “tıkla ve teslim al” seçeneği 

sunmaktadır; müşteriler internetten ürün siparişi vermekte ve fiziksel mağazalardan 

siparişlerini teslim almaktadır. Bu perakendecilerin birçoğunda bu şekilde 

gerçekleştirilen satışlar internet satışlarının %50’sinden fazlasını oluşturmaktadır 

(Şekil 245).  

 

Şekil 245 İnternet satışlarına “tıkla ve teslim al” oranı 

 

Asos gibi kendi fiziksel mağazası bulunmayan bazı perakendeciler de Collect+ adlı 

hizmeti kullanmaya başlamıştır. Collect+ 4500’den fazla yerel dükkânı teslim alma ve 

iade için ürün bırakma noktası olarak kullanmaktadır. Müşteri sipariş sırasında 

paketini teslim almak istediği yerel mağazayı seçmekte ve belirtilen zamanda seçilen 

mağazadan ürünü teslim almaktadır. Müşteriler ürün iade işlemleri için de Collect+ 

mağazalarını kullanmakta, iade etiketini yapıştırdıkları paketlerini herhangi bir 

Collect+ hizmeti sunan yerel mağazaya teslim edebilmektedir (Şekil 246). 
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Şekil 246 Collect+ ürün teslim ve iade sistemi 
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Collect+ ürün teslim ve iade hizmetini alışveriş merkezlerine de taşımaya başlamıştır; 

alışveriş merkezinde alışveriş yapan tüketiciler müşteri hizmetleri masasına giderek 

internetten aldıkları ürünleri teslim alabilmekte veya ürün iadesi yapabilmektedir 

(Şekil 251). 

Şekil 247 Alışveriş merkezinde Collect+ teslimat ve iade noktası kullanımı 

 

 

3.12.3.23.12.3.23.12.3.23.12.3.2 eeee----Ticaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve UygulamalarTicaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar    

İngiltere e-ticaret düzenlemeleri üç temel yasadan oluşmaktadır: Mesafeli Satış 

Kanunu (Distance Selling Regulation), e-Ticaret Kanunu (e-Commerce Regulations 

2002) ve Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönetmeliği (Guidelines on the Privacy 

and Electronic Communications Regulations 2003) [85]. 

Mesafeli Satış Kanunu e-ticaret alanında sadece işletmeden tüketiciye olan satışları 

düzenler. Satıcı firmanın sorumlulukları ve tüketicilerin haklarını açık bir biçimde 

belirtir (Şekil 248). 
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Şekil 248 Mesafeli Satış Kanunu 
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e-Ticaret Kanunu ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin İngiltere kanunlarına uyarlanmış 

halidir. Hem işletmeden işletmeye hem de işletmeden tüketiciye ticaret faaliyetlerini 

kapsamaktadır (Şekil 249) [86].  

Şekil 249 e-Ticaret Kanunu 
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Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönetmeliği istenmeyen e-posta ve SMS’ler, tanım 

bilgilerinin (cookies) kullanılması ve kamuya açık rehberlerde bilgi paylaşımı 

konularını düzenler. 2003’te yayınlanan orijinal versiyonu Mayıs 2011’de revize 

edilmiştir. Düzenlemenin kapsamı şu anda geçerli olan güncel haliyle verilmiştir (Şekil 

250) [87]. 

Şekil 250 Gizlilik ve Elektronik Haberleşme Yönetmeliği 
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3.12.43.12.43.12.43.12.4 Güney KoreGüney KoreGüney KoreGüney Kore    

3.12.4.13.12.4.13.12.4.13.12.4.1 eeee----Ticaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel BakışTicaret Pazarına Genel Bakış    

Güney Kore internet ve e-ticaret yaygınlığı açısından en gelişmiş pazarlardan biridir. 

2011 yılı itibariyle hanelerin %82’sinin evinde bilgisayar bulunmaktadır ve internet 

erişimi vardır. 3 yaş ve üzeri nüfusun %78’i internet kullanmaktadır. Hanelerin 

%43’ünde akıllı cihaz (akıllı telefon veya tablet) bulunmaktadır [88].  

İnternet kullanıcılarının ortalama %90’ı interneti bilgi alma, iletişim ve eğlence 

amaçlarıyla kullanmaktadır; %58’i ise internetten alım – satım yapmaktadır [88].  

Kore’de e-ticaretin çok erken ve hızlı gelişiminin ana etkeni ülkedeki yüksek hızda 

geniş bant internet erişiminin yaygınlığı olmuştur; 2000 yılında ülkedeki hanelerin 

%50’sinden fazlasının internet erişimi vardı. Bu rakam bugün bile bazı ülkelerin 

erişiminden fazladır.  İnternete erişim kolaylığı, hükümetin yoğun yönlendirmeleri ve 

Koreli tüketicilerin (özellikle bayanların) yoğun ilgisi 2000 yılında yaklaşık 1900 

çevrimiçi alışveriş merkezinin faaliyette olmasına yol açmıştır. B2C e-ticareti artıran 

ve Kore’ye özel bir başka oluşum da Korelilerin internette oyuna olan düşkünlüğü ve 

“PC Bang” olarak adlandırılan fiziksel “oyun odalarının” hızla artışı olmuştur. 

Korelilerin evden internete erişimleri olmasına rağmen “oyun odaları” tüketicilere 

çevrimiçi dünyayla çevrimdışı dünyayı bir araya getirmeye ve sosyalleşmeye fırsat 

tanıdığı için tercih edilmiştir.  “Oyun odaları” Kore e-ticaret pazarında önemli bir yer 

tutan oyun kategorisinin gelişmesine ön ayak olmuştur [89]. 

12 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının ise %65’i son 1 yıl içinde internetten ürün veya 

hizmet aldığını belirtmektedir; bayanlarda bu oran %72, erkeklerde ise %58’dir. 

İnternetten alışveriş için çoğunlukla bilgisayar kullanılmaktadır (%98); akıllı telefon 

(%15) ve dizüstü bilgisayar (%11) kullanımı ise daha sınırlıdır [88].    

2012’de Güney Kore toplam perakende pazarının %21’sini fiziksel mağaza dışı 

kanallar oluşturmaktadır; fiziksel mağaza dışı kanalların arasında internet, katalog, 

evden TV ve mobil-ticaret yer almaktadır.  Son on yılda yüksek ortalama yıllık büyüme 

göstererek geleneksel perakende mağazalarının arkasından en çok pay alan ikinci 

perakende kanal olmuştur (Şekil 251). 
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Şekil 251 Kore perakende pazarının kanallara göre dağılımı 
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Mağaza dışı perakende pazarının ise çoğunluğunu e-perakende (internet ve mobil 

ticaret) oluşturmaktadır; en yüksek büyümeyi gösteren kanal ise mobil ticarettir (Şekil 

252). 

 

Şekil 252 Kore mağaza dışı perakende pazarının dağılımı 
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Toplam e-perakende pazarı 2008 ila 2012 yılları arasında yıllık ortalama %22 

büyümüş ve toplam perakende içindeki payını %10’dan %17’ye artırmıştır (Şekil 253). 

 

 

 Şekil 253 Kore e- perakende pazarının gelişimi 
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Kore e-perakende pazarında oyuncular iki tiptir: çevrimiçi alışveriş merkezi olarak 

adlandırılan ve B2C satış yapılan siteler ile çevrimiçi pazaryerleri olarak adlandırılan 

ve genelde C2C satış yapılan siteler. Her iki kategoride de önde gelen büyük 

oyuncular bulunmaktadır. Son yıllarda pazarda pazaryerleri daha hızlı büyümüş ve 

toplam pazardaki payını artırmıştır (Şekil 254).  

 

 

Şekil 254 Kore e- perakende pazarında oyuncu kategorileri 

 

Kore’de hem e-perakende pazarının hem de özellikle pazaryerlerinin hızlı 

büyümesine genelde bu pazarların satıcılara ve tüketicilere avantaj sağlaması yol 

açmaktadır. Satıcılar için pazaryerleri kolay süreç, düşük yatırım ve düşük risk 

sunmaktadır. Hem çevrimiçi alışveriş merkezleri hem de pazaryerleri geniş tüketici 

kitlelerine kolay ulaşım imkanı sunmaktadır; tüketicilerin satın alma niyetiyle ziyaret 

ettiği bir mecra olduğundan pazaryerleri satıcıların, ürünlerini, tüketici “kitlesinin” 

ziyaret ettiği tüm diğer internet portallarından daha etkin bir şekilde tanıtabilecekleri 
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bir kanaldır. Ayrıca pazaryerleri başka kanallar / portallar/ siteler aracılığıyla kazanılan 

müşterilerini internete yönlendirmektedir: pazaryeri oyuncularının diğer mevcut 

kanallarının müşterileri pazaryerlerinin de üyesi/ müşterisi olmaktadır. Örneğin pazara 

son girenlerden biri olan 11st Street, ilişkili oldukları çevrimiçi kanalların üyelerinin 

katılımıyla 2009 yılında %5 olan pazar payını 2010’da %21’e kadar yükselmiştir. 

İnternette tüketicilere ulaşmak ve onların güvenini kazanmak için reklamlara ve 

tanıtımlara yüksek yatırım yapılmaktadır.  Ayrıca holdingler tarafından işletilen 

çevrimiçi alışveriş merkezleri pazarı yönlendirmektedir  - GS, Lotte, Hyundai, 11st 

Street gibi e-perakende pazarının liderlerinin hepsi holdinglerin iştirakleridir. Söz 

konusu holdinglerin sadece perakendecilik sektöründe değil, aynı zamanda lojistik, 

imalat, tedarik, ticaret, gayrimenkul gibi pek çok iştiraki mevcuttur; bu iştirakler de e-

ticaret şirketlerini desteklemektedir (Şekil 255). 

Şekil 255 Kore e- perakende pazarının büyüme sebepleri 

 

Güney Kore’de “sosyal ticaret” olarak adlandırılan ve tüketicilerin internetten toplu 

halde yüksek indirimlerle ürün ve hizmet alımı yaptıkları e-ticaret işlemleri genç 

kesimde ilgi görmektedir. 12 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının %9’u, 20’li 
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yaşlardaki nüfusun ise %20’si internetten sosyal ticaret yapmaktadır. En çok alım 

yapılan kategoriler yiyecek/içecek, giyim/ayakkabı ve kültürel faaliyet biletleridir [88].  

e-Perakendecilikte “sosyal ticaret” 2010’da başlatılmış ve yeni oyuncuların pazara 

katılımıyla büyük artış göstermiştir. Küresel oyuncular pazara girmiş, ana yerel 

oyuncu Amerikalı yatırımcı tarafından satın alınmıştır; pazar 4 oyuncu tarafından 

yönlendirilmektedir (Şekil 256). 

 Şekil 256 Kore “sosyal ticaret” pazarı 
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Çevrimiçi alışveriş merkezlerinin faaliyet gösterdiği B2C kategorisinde çok sayıda 

oyuncu yer almaktadır; pazar lideri olan GS Shop’ın Pazar payı sadece %6’dır. Buna 

karşılık pazaryerleri kategorisi son derece konsolide olmuş durumdadır. İki lider 

oyuncu GMarket ve Auction 2009 ve 2011 yıllarında Ebay tarafından satın alınarak 

Ebay Korea adı altında birleştirilmiştir (Şekil 257).  

 

Şekil 257 Kore B2C ve C2C kategorileri oyuncuları 
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Geleneksel mağaza perakendecileri B2C kategorisine girerek büyük yatırım yaptıkça 

pazar daha da rekabetçi hale gelmektedir; alışveriş kolaylığı, sunulan promosyonlar, 

artan müşteri grubu, güvenilir kaliteli hizmet ve ürünler ve geniş ürün çeşitliliği 

pazarın artmasını sağlamaktadır (Şekil 258).  

 

Şekil 258 B2C pazarı artış sebepleri ve yeni oyuncular 

 

 

Pazaryeri kategorisine ise geç giren oyuncular diğer kanallardaki mevcut müşteri 

portföyleri sayesinde hızla büyüme göstermişlerdir. Örneğin SK Grubu (‘11st Street’ 

adıyla) biraz geç olarak 2008 yılında piyasaya giriş yapmış, ancak grubun mevcut 

üyelerinden –telekomünikasyon, çevrimiçi kanallar ve müşteri bağlılığı programları – 

yararlanarak 2009’da %5 pazar payından 2010’da %22’ye ve 2011’de %28’e hızla 

büyümüştür (Şekil 259).  
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Şekil 259 Pazaryeri kategorisinde pazar payları gelişimi 

 

Akıllı cihaz penetrasyonunun artması ve mobil ticaretin ilgi görmesiyle birlikte 

oyuncular mobil ticaret alanında yenilikçi girişimler yapmaya başlamışlardır. 

Geleneksel perakendeciler yeni teknolojilerden yararlanmaktadır. Örneğin Homeplus 

(TESCO Kore) dünyada ilk defa sanal mağazayı başlatmıştır. 35.000 ürünün resimleri 

ve QR kodları metro istasyonunun duvarlarında asılmıştır. Yolcular akıllı telefonlarını 

kullanarak ürünlerin resmini çekmekte ve satın almaktadır; ürünler daha sonra 

evlerine/işyerlerine gönderilmektedir. Mobil ticaret özellikle genç müşteriler tarafından 

tercih edildiği için Tesco genç nüfusun yoğun olduğu yerlere sanal mağaza 

yerleştirmektedir (Şekil 260).  
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Şekil 260 Tesco sanal mağazaları 

 

Tesco’nun bu alandaki yatırımları mobil satışları üzerinde olumlu etki yaratmakta ve 

mobil satışları toplam satışlara kıyasla çok daha yüksek artış göstermektedir (2011 1. 

Çeyrek ve 3. Çeyrek satışlarında %1700’e karşı %2 artış).  
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Tüketiciler akıllı telefonlarını kullanarak alışverişi mekan sınır olmadan alışveriş imkanı 

sunduğu için tercih etmektedir; mobil ticaretin “eğlenceli ve kolay” olası ve “merak” 

uyandırması da diğer önemli benimsenme nedenleridir (Şekil 261).  

Şekil 261 Mobil ticaretin benimsenme nedenleri 
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e-Ticaret şirketleri yaratıcı akıllı telefon uygulamalarını müşterileri kendine bağlamak 

kişiselleştirilmiş hizmet sunan bir kanal olarak kullanmaktadır. Örneğin Kore’de küçük 

marketler zinciri olan GS 25’in “Buzdolabım” (My Refrigerator) uygulaması 

kullanıcılara sunulan 1 alana 1 bedava promosyonlarından kazandıkları ürünleri akıllı 

telefonlarında bir süre saklama ve daha sonra kullanma olanağı sunmaktadır (Şekil 

262).  

 

Şekil 262 GS 25’in akıllı telefon uygulaması - “Buzdolabım”   
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Kore’de e-ticaret alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde pazaryerlerinde daha sık 

alışveriş yapıldığı ancak işlem başına alışveriş miktarının çevrimiçi alışveriş 

merkezlerinde daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 263). 

 

Şekil 263 Kategori bazında günlük alım adedi ve işlem başına değer 
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Her iki kategoride de bayanların daha çok alışveriş yaptığı gözlenmektedir; yaşa göre 

e-ticaret alışkanlığında ise büyük farklılık yoktur (Şekil 264). 

 

 Şekil 264 İnternetten alışveriş edenlerin cinsiyete ve yaşa göre dağılımı 
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Tüketiciler interneti hem araştırma hem de alışveriş için kullanmaktadır. İnternette 

araştırma ve alışveriş davranışları ürün kategorilerine göre farklılık göstermektedir, 

ancak tüketicilerin büyük bölümü giyim ve ev aletleri ile ilgili araştırma yapmaktadır 

(Şekil 265). İnternette araştırma ve alışveriş yapanların ana sebepleri ürün 

özellikleri/fiyatları karşılaştırmadaki rahatlık ve internette sunulan düşük fiyatlardır 

(Şekil 266).  

 

 

Şekil 265 Kategorilere göre çevrim içi / dışı araştırma ve alışveriş  
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Şekil 266 İnternette araştırma ve alışverişin tercih sebepleri  
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Yapılan tüketici araştırmalarında tüketiciler bilinen, güvenilir e-perakendecilerle 

etkileşime girmeyi tercih ettiklerini ve başkalarının mağazalarla ilgili fikirlerine değer 

verdiklerini belirtmektedir (Şekil 267).  

 

Şekil 267 İnternette alışverişte önem verilen özellikler  

 

Perakende holdingler tarafından işletilen çevrimiçi alışveriş merkezleri (Lotte, 

Shinsegae gibi) fiziksel satış noktaları aracılığıyla daha rahat iade şansı sunduğu için 

tüketiciler tarafından daha güvenilir bulunmaktadır. Ayrıca tüketiciler süreç sırasında 

karşılaşılan herhangi bir sorunda karşılarında direk muhatap bulabilmektedir. İnternet 

portalları ve fiyat karşılaştırma sitelerinin (shopping.naver.com, enuri.com gibi)  her 

ürün kategorisinde çevrim içi alışveriş merkezi önerileri bulunmaktadır. Tüketiciler bu 

siteleri sıkça kullanmakta ve bu siteler aracılığıyla alışveriş merkezlerine 

yönlendirilmektedir.  

Çevrimiçi alışveriş merkezleri ana sayfalarının sonunda güvenilir olduklarına dair 

sertifika ve “güven damgaları” bulundurmaktadır. Kore hükümeti (Bilgi ve Ekonomi 
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Bakanlığı) e-ticaret siteleri için sertifikasyon sistemini yürütmektedir. “e-Güven” (e-

Trust) adı verilen bu sistemde en az 3 aydır faaliyet gösteren çevrimiçi alışveriş 

merkezleri başvuru yapabilmektedir. Sertifikalar 3 ayda bir verilmektedir. 

Değerlendirme süreci için kullanılan kriterler ise kişisel bilgilerin korunması, ödeme 

sistemleri, müşteri hizmetleri /destek, internet sitesinin kalitesi, erişilebilirlik, ürünler 

hakkında bilgi /içerik, sipariş / gönderi/teslimat süreçlerini içermektedir. 

Kore’de şehirleşme oranı yüksektir; nüfusun yarısından fazlası başkent Seul ve 

çevresinde yaşamaktadır. Ülke dağlık olmasına rağmen, kargo taşımacılık altyapısı 

gelişmiştir ve kamyonlarla paketler 3 ila 7 gün içinde her yere ulaştırılabilmektedir; 

sadece bazı adalara ve çok uzak kırsal yerleşim birimlerine ulaşımda gecikmeler 

yaşanabilmektedir. Genellikle belirli bir meblağın üzerindeki alışverişler (20-30 ABD 

doları) e-ticaret şirketleri tarafından ücretsiz olarak teslim edilmektedir.  

 

3.12.4.23.12.4.23.12.4.23.12.4.2 eeee----Ticaretle Ticaretle Ticaretle Ticaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar    

90’lı yılların sonundan itibaren B2C e-ticaret pazarı oldukça gelişmiş bir durumdaydı 

ve Güney Kore hükümeti bilgiye ve bilime dayalı ekonomi geliştirme vizyonu 

kapsamında e-ticareti geliştirmek için 1990’lardan başlayarak adımlar atmaya 

başlamıştır. e-Ticaretle ilgili ilk temel kanun 1999 yılında uygulamaya alınan 

Elektronik İşlemler Temel Kanunu (Electronic Transaction Basic Act)’dur. Bu kanunu 

2000 yılında geliştirilen “e-Ticaret için kapsamlı Politikalar” (Comprehensive Policies 

for e-Commerce) ve 2001’de Kore’de e-İş Girişimi (‘e-Business Initiative in Korea) 

takip etmiştir. Hükümetin amacı: 

• e-ticaretin küreselleşmesinde aktif rol oynamak  

• Sektörde yapısal yenilikçiliği sağlamak ve Koreli şirketlerin rekabetçiliğini 

artırmak için için e-ticareti desteklemek olmuştur [89].  

Daha sonra 2002 yılında E-ticarette Tüketiciyi Koruma Kanunu (Act on consumer 

protection in electronic commerce) devreye alınmıştır. Pek çok ürünü bir arada satan 

siber alışveriş merkezlerini ve katalog ya da telefon üzerinden sipariş alan firmaları da 

kapsayan kanun benzerlerine oranla tüketiciye bazı ek haklar sunar. Örneğin 

tüketicinin parasını kısmi olarak bile ödediği ürünlerin kendisine üç gün içerisinde 

ulaştırılma zorunluluğu vardır. Güney Kore’nin tüketici koruma kuralları e-ticaret 

faaliyetlerinde bulunan şirketlerin Güney Kore’de fiziki mevcudiyeti varsa geçerli 

olmaktadır. Kore’deki faaliyetlerini yurtdışından sürdüren şirketlerin aynı yasalara tabi 

olup olmadığı ise net değildir (Şekil 268) [90]. 
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Şekil 268 e-Ticarette tüketiciyi koruma kanunu 

 

e-Ticarette Tüketiciyi Koruma Kanunu mahremiyetin ve kişisel bilgilerin korunması 

konularında Bilgi ve İletişim Ağı Kullanımı ve Verilerin Korunması Kanununa (The Act 

on Promotion of Information and Communications Network Utilization and Information 

Protection (1999)) atıfta bulunur. Kısaca Kişisel Verilerin Korunması olarak 

adlandırılan bu kanun kişisel verilerin korunması için 2000 yılında oluşturulmuştur 

1980 OECD Gizlilik Yönlendirmelerinde yer alan bazı prensipleri kabul etmiştir. Bu 

prensipler verilerin korunması, kişilerin hakları, hizmet sağlayıcıların sorumlulukları,  

kişisel verilerin korunmasıyla ilgili sorunlarda alınması gereken önlemleri 

içermektedir. Kanunun içeriği pek çok açıdan Avrupa Birliği’nin kişisel bilgilerin 

işlemler ve veri transferi sırasında korunması direktifiyle benzerlik göstermektedir 

(Şekil 269) [91]. 
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Şekil 269 Bilgi ve İletişim Ağı Kullanımı ve Verilerin Korunması Kanunu 

 

e-İmza kullanımında güvenliği arttırmak amacıyla Güney Kore e-imza sertifika 

hizmetini vermeye uygun firmalara lisans verir. Bu lisansın şartları ve sertifika 

firmalarının izlemesi gereken uygulamalar Elektronik İmza Kanununda (Elektronik 

Signature Act) belirtilmiştir. 

Vergilendirme alanında Güney Kore, pek çok ülkenin uyguladığı sürekli varlık 

(permanent establishment) kavramını uygulamakta ve bu kavramdaki değişlikle ilgili 

yönlendirmeyi OECD’den beklemektedir. Ürünlerin yurtdışından geldiği durumlarda, 

fiziki ürünler (kitap vs) gümrük vergisine tabi iken gayri maddi ürünler (yazılım gibi) 

gümrük vergisinden muaftır. 

e-Ticarette güvenilirliği arttırmak amacıyla Bilgi ve Ekonomi Bakanlığı siber alışveriş 

merkezlerini e-güven (e-Trust) sertifikası ile belgelemektedir. Sertifika almaya hak 

kazanmak için siteler 7 ana konuda değerlendirilir: kişisel bilgilerin güvenliği, ödeme 

sistemleri, müşteri desteği, internet sitesinin kalitesi, ulaşılabilirlik, ürün bilgisi, sipariş 

verme ve teslimat.  
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B2C e-ticaretin erken dönemdeki popülerliğine rağmen hükümetin odak noktası B2B 

e-ticareti geliştirmek olmuştur; 2000 yılından itibaren düzenlenen bir dizi politika 

direktiflerinden sonra 2002’de 5 ana politika direktifi belirlenmiştir [89]:  

• Yasal düzenlemelerin ana çatısının belirlenmesi: e-ticaret, e-bankacılık, e-

noteri tüketicilerin korunması ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümlenmesi 

gibi konularda yasal düzenlemelerin hazırlanması ve kolaylaştırılması 

• e-Ticaret için uygulama altyapısının genişletilmesi: e-ticaretin 

standartlaştırılması, lojistik altyapının genişletilmesi, iletişim ağının ve erişimin 

zenginleştirilmesi, e-iş için üniversite sonrası eğitim kurumu kurulması, 

bayanlar için sanal üniversite kurulması, e-iş için teknoloji geliştirilmesinin 

desteklenmesi gibi 

• Devlet kurumlarında e-ticaretin yaygınlaştırılması: devlet için entegre bir satın 

alma sisteminin kurulması, farklı e-satın alma sistemlerinin bağlanması, 

hükümetten destek alan maddi sıkıntı çeken şirketlere e-iş sistemlerinin 

kurulması gibi 

• Tüm sektörlerde e-iş ağlarının kurulması: B2B ağ kurulumu be uygulamalarının 

desteklenmesi; 30.000 KOBİ için BT uygulamasının desteklenmesi; ana sanayi 

kurumlarının sayısallaştırılması; tarım, balıkçılık ve hayvancılık alanlarında e-

ticaretin desteklenmesi; inşaat sektörü için gerekli altyapının kurulması 

• e-Ticaretin küreselleşmesi: Japonya, diğer Asya ülkeleri ve Avrupa (İpek Yolu) 

ile uluslararası e-ticaret ağlarına odaklanılması 

1997 krizinden sonra önde gelen holdinglerin güçlerinin azalması KOBİ’lerin e-

ticaretle ilgili girişim ve yaratıcılıklarına hız vermesinin sağlamıştır; hükümet de 

KOBİ’lerin yatırımlarını vergi indirimleri, kaynak aktarımı ve uluslararası pazarlara 

erişim gibi konulardaki uygulamalarıyla desteklemiştir.   

Hükümet Kore’deki B2B pazarının gelişiminde ana rolü üstlenmiştir. Araştırma / 

geliştirme için yoğun maddi destek ve vergi teşvikleri gereken yaratıcı projeleri 

desteklemiş, tüm yasal ve teknik konulardaki standartların geliştirilmesi için itici güç 

olmuştur. Her yerde erişimi ve devlet ve özel sektörün işbirliğini ve iç pazarın bir test 

alanı ve vitrin olarak kullanılmasını sağlamıştır.  

1995-2005 döneminde devlet altyapı için 1,5 milyar dolar direk finansman, özel 

sektöre 1 milyar dolar kredi ve araştırma /geliştirme için (örneğin geniş bant erişimi 

artırmaya yönelik inşaat sektöründeki şirketlere sanal bina sertifikası vermek için 

gerekli yasal düzenlemeyi uygulamak için) 700 milyon dolar destek sağlamıştır.  
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3.12.53.12.53.12.53.12.5 BrezilyaBrezilyaBrezilyaBrezilya    

3.12.5.13.12.5.13.12.5.13.12.5.1 eeee----Ticaret Pazarına GeTicaret Pazarına GeTicaret Pazarına GeTicaret Pazarına Genel Bakışnel Bakışnel Bakışnel Bakış    

Brezilya’da e-ticaret hızla artmaktadır; Yaklaşık 43 milyon kişinin internetten alışveriş 

etmesiyle e-ticaret pazar hacmi 23 milyar Brezilya Reali’ne ulaşmıştır. e-Ticaret 

hacmi toplam perakende alışverişin %4’üne karşılık gelmektedir (Şekil 270). 

Şekil 270 Brezilya e-ticaret pazar büyümesi 
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Pazardaki büyüme sipariş sayılarındaki artıştan kaynaklanmaktadır; her yıl yeni 

tüketiciler internetten alışveriş yapmaya başlamakta ve böylece yıllık yapılan işlem 

sayısı artmaktadır. İşlem başına harcama ise hemen hemen sabittir (Şekil 271).  

 

Şekil 271 Brezilya e-ticaret pazar hacmindeki artışın bileşenleri 
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Brezilyalı tüketiciler diğer ülkelerdeki tüketicilere oranla internetten seyrek alışveriş 

yapmaktadır; son 3 ayda internetten alışveriş yapanların oranı sadece %38’dir. 

Avrupa’da bu oran %70’in üzerinde, Çin’de ise %65’tir (Şekil 272). Tüketicilerin son 6 

aylık dönemdeki alışverişleri veya ileriye yönelik alışveriş için niyetleri sorulduğunda 

ise Brezilyalı tüketicilerin diğer ülkelerdeki tüketiciler kadar internetten alışveriş 

yaptığı veya yapmaya hevesli olduğu ortaya çıkmaktadır (Şekil 273) [47].  

 

 

Şekil 272 Son 3 ayda internetten alışveriş yapanların oranı 
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Şekil 273 Son 6 ayda internetten alışveriş yapanların veya gelecekte yapacakların 
oranı 
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Son 3 ayda alışveriş yapan tüketicilerin büyük bir kısmı birden fazla kez alışveriş 

yaptığını belirtmektedir; anketin sonuçlarına göre tüketicilerin arasında internetten 

seyrek alışveriş yapanların yanı sıra internetten oldukça sık alışveriş yapanlar da 

bulunmaktadır (Şekil 274). 

 

Şekil 274 Son 3 ayda internetten kaç kez alışveriş yapıldığı 
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Brezilya’da tüketicilerin internetten alışveriş yapmama sebepleri kategori bazında 

değişkenlik gösterse de ürünü hemen almak istemek, internetten alışverişle ilgili kötü 

deneyim ve almadan önce dokunmak/denemek istemek ön planda gelmektedir (Şekil 

275).  

 

Şekil 275 Brezilya’da internetten alışveriş yapmama sebepleri 
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Brezilya’da farklı kategorilerde son 6 ayda internetten alışveriş yapanların oranları 

İngiltere gibi e-ticaret gelişmiş olan bir ülkeyle karşılaştırıldığında Brezilya’daki 

oranların azımsanmayacak kadar yüksek olduğu görülmektedir. Brezilya’da da 

seyahat, eğlence elektroniği, kitap ve küçük ev aletleri başı çekmektedir (Şekil 276). 

 

Şekil 276 Kategori bazında internetten alışveriş yapma oranları 
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İnternet alışveriş yapmaya ek olarak araştırma kanalı olarak da yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Tüketiciler çoğu kategoride diğer araştırma kanallarına (arkadaş/aile 

ile konuşma, gazete/dergide okumak, fiziksel mağazada araştırmak gibi) oranla daha 

fazla internette araştırma yapmaktadır (Şekil 277). 

 

Şekil 277 Kategori bazında kullanılan araştırma kanalları 
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Kategoriler internette araştırma ve alışveriş oranlarına göre değerlendirildiğinde 

gelişmiş ülkelere benzer bir resim ortaya çıkmaktadır. Seyahat ürünleri, bilgisayar 

donanım ve yazılım, eğlence elektroniği, kitap ve küçük ev aletleri “internete geçen” 

kategoriler olarak ortaya çıkmaktadır. Müzik, video/DVD, ofis malzemeleri, etkinlik 

biletleri, cep telefonu, bahçe araçları/ev onarım, bankacılık/sigorta ürünleri, 

telekomünikasyon ürünleri “internetten etkilenen” kategorilerdir. Diğer kategorilerde 

ise e-ticaret çok sınırlıdır ve esas perakende faaliyeti fiziksel mağazalarda 

gerçekleşmektedir (Şekil 278). 

Şekil 278 Farklı kategorilerde internetten alışveriş ve araştırma oranları 
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Brezilya’da da gelişmiş ülkelerde olduğu gibi akıllı telefon sahipliği artmakta ve 

tüketiciler yavaş yavaş cep telefonu kullanarak işlem yapmaya başlamaktadır. Anket 

sonuçlarına göre tüketicilerin %10’u cep telefonuyla internetten alışveriş yapmıştır; 

kitap ve küçük meblağlı alışverişler, eğlence elektroniği ve müzik mobil ticarette 

çoğunluğu oluşturan ana kategorilerdir (Şekil 279). 

 

 

Şekil 279 Cep telefonu ile internetten alışveriş 

 

Brezilyalı tüketiciler cep telefonlarını araştırma için kullanmaktadır. Cep telefonu, 

video oyunları, küçük ev aletleri, seyahat ürünleri kategorilerinde internetten 

araştırma yapan tüketicilerin yarısından fazlası bunun için cep telefonlarını 

kullanmaktadır (Şekil 280). Genel olarak ise tüketicilerin %12’si ürünlerle ilgili 

araştırma yapmak için cep telefonlarını kullanmakta ve %4’ü ise bunu mağaza içinde 

yapmaktadır. Cep telefonları için geliştirilen mobil uygulamalar bu konuda çok 

tüketicilerce kullanılmaktadır. Örneğin MeuCarrinho ilgili ürünün farklı 
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süpermarketlerdeki fiyatlarını gerçek zamanlı karşılaştırma imkânı sunmaktadır. 

Tüketiciler cep telefonu kamerası ile ürün barkodunu tarayabilir ve internetteki 

perakendecilerle fiyat karşılaştırması yapabilir (Şekil 281). 

 

Şekil 280 Cep telefonu ile internetten araştırma 
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Şekil 281 Fiyat karşılaştırması için mobil uygulama örneği 
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Fiziksel mağazadan alışveriş yapan tüketiciler bile alışveriş öncesi bilgi almak için 

perakendecinin internet sitesini ziyaret etmektedir. Bu alışkanlık özellikle araştırma 

tercih edilen eğlence elektroniği, küçük ev aletleri, ofis malzemeleri, bankacılık 

/sigorta ürünlerinde yoğunlukla gözlemlenmektedir (Şekil 282). 

 

Şekil 282 Fiziksel mağazadan alışveriş öncesi internetten araştırma alışkanlıkları 
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Brezilya’da da e-ticaret şirketleri geniş tüketici kitlelerine ulaşmak ve satışlarını 

artırmak için sosyal ağları kullanmaktadır. Örneğin “Magazine Voce”nin satış 

sitesinde Facebook ve Orkut (yerel sosyal ağ) kullanıcıları kendi sanal mağazalarını 

oluşturabilmekte ve sosyal ağ işlevleri ile arkadaşlarına Magazine Luiza ürünlerini 

pazarlayabilmektedir. Sanal mağaza sahipleri bu satışlardan komisyon elde 

etmektedir. Satın alma ve ödeme işlemleri ise ürün sahibi olan Magazine Luiza 

tarafından gerçekleştirilmektedir (Şekil 283). 

 

Şekil 283 Sosyal ağ kullanım örneği – Magazine Voce 
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Son yıllarda büyük gelişme gösteren Brezilya e-ticaret pazarı yabancı yatırımcıların 

ilgisini çekmektedir ve genelde yerel şirketlerle ortaklık yoluyla ülkeye giriş 

yapmaktadır (Şekil 284).  

 

Şekil 284 Yabancıların Brezilya pazarına girişleri 
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e-Ticaret pazarındaki büyümeye paralel olarak e-ticaretle ilgili tüketici şikâyetleri de 

artmaktadır. Tüketicilerin farklı konularda şikâyetlerini bildirdikleri site olan 

ReclameAqui’de e-ticaret siteleri en çok şikâyet edilen konu olarak başta gelmektedir. 

e-Ticaretle ilgili şikayetlerde başta gelen sorunlar teslimat ve müşteri ilişkileri ile 

ilgilidir. Bazı e-ticaret siteleri bu şikâyetlerdeki artış sebebiyle ceza almış ve satışları 

durdurulmuştur (Şekil 285). 

 

Şekil 285 e-Ticaretle ilgili tüketici şikâyetleri 
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Brezilya nüfusu 8,5 milyon km²’ye yayılmış, özellikle de 7.000 km’lik kıyı şeridinde 

yoğunlaşmıştır, bu yüzden ülkeye hizmet vermek zordur. e-Ticaretin en önemli 

sorunlarından biri lojistik engelidir. Kıta büyüklüğündeki bir ülke için lojistik önemli bir 

konudur; bu konuda oyuncularda iyileştirme beklenmektedir (Şekil 286). 

 

Şekil 286 Brezilya’da lojistik sorunu 
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Lojistik ve dağıtım altyapısı yıllar içinde gelişme göstermektedir. Sektörde 

gerçekleşen birleşmelerle güçlü yerel oyuncular ortaya çıkmaktadır. Eskiye göre 

şirketler kendi entegre depolama ve teslimat sistemlerinde dış kaynaklanmaya 

yönelmektedir. Şirketler fiyata karşı hizmet odağıyla hareket etmektedir; mevcut 

rekabet ortamı fiyatları düşürürken kalite talebini de artırmaktadır. Devletin yasal 

düzenlemeleri de perakendecileri teslimat şartlarına uymayı zorunlu kılmaktadır (Şekil 

287). Lojistik/dağıtım alanında DHL Express gibi uluslararası oyuncuların yanı sıra 

önemli yerel oyuncular da bulunmakta ve e-ticarette önde gelen perakendecilerin 

teslimatlarını üstlenmektedir (Şekil 288). 

 

Şekil 287 Brezilya’da lojistik ve dağıtım altyapısı 
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Şekil 288 Brezilya’da faaliyet gösteren ana lojistik/dağıtım şirketleri 
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Brezilya’da e-ticarette kullanılan en yaygın ödeme yöntemi kredi kartıdır; banka 

makbuzu (daha sonra öde tarzı ödeme yöntemi) ve PayPal benzeri sistemler kredi 

kartını takip etmektedir. Daha düşük ekonomik seviyedeki tüketiciler ise teslimatta 

ödemeye de yönelmektedir (Şekil 289). 

 

Şekil 289 İnternetten alışverişte kullanılan ödeme yöntemleri 

 

3.12.5.23.12.5.23.12.5.23.12.5.2 eeee----Ticaretle Ticaretle Ticaretle Ticaretle ilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarilgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar    

Brezilya Latin Amerika’da internet kullanıcı sayısı ve e-ticaret işlem hacmi açısından 

önde gelen ülkedir. Gelecekte de büyük gelişim beklenmektedir. Bu yüzden devlet 

bilgi toplumuna dönüşüm için farklı sektörlerde adımlar atmaktadır. BT ürünleri için 

vergi teşviklerinin çıkarılması, toplumun internet erişimi olmayan kesimlerinin internet 

erişiminin sağlanması için sosyal programların geliştirilmesi ve özel sektörle yapılan 

anlaşma ve işbirlikleriyle geniş bant altyapısının yaygınlaştırılması bu adımlar 

arasında sayılmaktadır. Ancak henüz internetle ilgili yasal düzenlemeler yeterli 
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seviyede değildir; internetle ilgili işlemler hemen hemen “düzenlemesiz” bir ortamda 

gerçekleştirilmektedir. Birkaç kanun teklifi halen Kongrede değerlendirilmektedir [92].  

Brezilya’da henüz e-ticarete özel bir kanun/ yönetmelik bulunmamaktadır. Tüketici 

hakları konusunda 1990 yılında kabul edilen Tüketici Koruma Kanunu (Consumer 

Protection Act) e-ticaret dahil tüm ticari faaliyetleri kapsamaktadır. Bu kanun 

tüketicinin ticari ilişkilerde ek korumaya muhtaç taraf olduğu ön kabulü ile 

hazırlanmıştır. Kanuna uymayanlar hem hapis hem de para cezasına çarptırılabilir 

(Şekil 290).  

Şekil 290 Brezilya Tüketici Koruma Kanunu 
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Geleceğe yönelik çalışmalarda Tüketici Koruma Kanunu’nun interneti de kapsayacak 

şekilde geliştirilmesi öngörülmektedir. Ayrıca 2010 yılında çalışmaları başlayan ve 

2011 yılında tüketici haklarını kapsayacak şekilde hazırlanan İnternet Hakları Kanunu, 

Kongre’nin onayını beklemektedir (Şekil 291) [93]. 

Şekil 291 Brezilya’da diğer düzenlemeler 
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Ekler  Ekler  Ekler  Ekler      

Ek Ek Ek Ek ––––    1 1 1 1     ABD’den melek yatırımcı ağı örnekleriABD’den melek yatırımcı ağı örnekleriABD’den melek yatırımcı ağı örnekleriABD’den melek yatırımcı ağı örnekleri    

Tech Coast AngelsTech Coast AngelsTech Coast AngelsTech Coast Angels    [94]    

ABD’deki en büyük melek yatırımcı gruplarındandır. 

Kuruluşu:Kuruluşu:Kuruluşu:Kuruluşu: 1997 

Bölge:Bölge:Bölge:Bölge: Kaliforniya, ABD 

Yatırım odağı:Yatırım odağı:Yatırım odağı:Yatırım odağı: Başlangıç aşaması ve erken aşama girişimlerine 500,000 – 1 milyon 

dolar arası ilk yatırım sağlamak ve bazen takip yatırımları yapmak. 

Çalışma Modeli:Çalışma Modeli:Çalışma Modeli:Çalışma Modeli: Üyeler tarafından yönetilmektedir. Ortak bir fon yoktur. Üyeler ortak 

bir yatırım incelemesi yaparlar ve aynı şirket değerlemesi ve yönetim hakları 

üzerinden hareket eder. Ancak, yatırım yapıp yapmama kararını birey olarak alırlar.  

Üyelik:Üyelik:Üyelik:Üyelik:  Geçmiş girişimciler, girişim sermayesi yöneticileri, daha önce yatırım yapmış 

işadamları. 

Gelişimi:Gelişimi:Gelişimi:Gelişimi: Başta fon desteği arayan birkaç girişimle görüşmek ve sunum yapanların da 

en az yarısını desteklemek amacıyla yapılan aylık yemekli toplantılarla başlamıştır.  

Sunum yapmaya hak kazanan girişimlerin en az yarısına yatırım yapılabiliyor olması 

en iddialı projeleri bu toplantılara çekmiş, en iddialı projelerin gelişi de başlangıç 

aşaması şirketlerini desteklemek isteyen önde gelen melek yatırımcılar için cazibe 

oluşturmuştur (Kerr ve ark. 2010).  

Yapı:Yapı:Yapı:Yapı: 5 grupta toplanan 300 kadar yatırımcı. 

Yatırım geçmişi:Yatırım geçmişi:Yatırım geçmişi:Yatırım geçmişi: Üyeler kuruluşundan bugüne 170 şirkete yatırım yapmıştır. Her yıl 

yaklaşık 500 yeni projeyi değerlendirerek ortalama ayda bir yatırım yapmaktadır. 

Common AngelsCommon AngelsCommon AngelsCommon Angels    [95]     

Kuruluşu:Kuruluşu:Kuruluşu:Kuruluşu: 1998 

Bölge:Bölge:Bölge:Bölge: Boston ve Kuzeybatı Bölgesi, ABD 

Yatırım odağı:Yatırım odağı:Yatırım odağı:Yatırım odağı: Başlangıç aşaması BİT şirketlerine 500,000 – 5 milyon dolar arası 

yatırım sağlamak (tercih edilen yatırım aralığı 1-2 milyon dolar). 

Çalışma Modeli:Çalışma Modeli:Çalışma Modeli:Çalışma Modeli: Atanmış bir Genel Müdür vardır.  

Üyelik:Üyelik:Üyelik:Üyelik:  Yeni ve eski girişimciler ve teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileri. 
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Gelişimi:Gelişimi:Gelişimi:Gelişimi: Yazılım girişimcileri arasında gayri resmi toplantılar şeklinde başlamış, 

zamanla ABD’nin Kuzeybatı Bölgesi’nden 75 melek yatırımcının katıldığı bir topluluğa 

dönüşmüştür.   

YYYYapı:apı:apı:apı: “Büyük başlangıç / küçük erken aşama” sayılabilecek yatırımların yapıldığı 25 

milyon dolarlık ve “küçük başlangıç” yatırımlarının yapılabildiği 10 milyon dolarlık 

küçük-ölçek fonuyla yatırımlar yapmaktadır (Sahlman & Richardson, 2010).  

Yatırım geçmişYatırım geçmişYatırım geçmişYatırım geçmişi:i:i:i: 40’ın üzerinde şirkete yatırım yapmışlar ve 1998’den beri de 6 

çıkışları olmuştur. 
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EkEkEkEk    ––––    2222        HighHighHighHigh----Tech GründerfondsTech GründerfondsTech GründerfondsTech Gründerfonds    [12][12][12][12]    (İleri Teknoloji Tohum Fonu), Almanya (İleri Teknoloji Tohum Fonu), Almanya (İleri Teknoloji Tohum Fonu), Almanya (İleri Teknoloji Tohum Fonu), Almanya     

Hedefler: Hedefler: Hedefler: Hedefler: Alman tohum finansman piyasasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi 

Kuruluş tarihi:Kuruluş tarihi:Kuruluş tarihi:Kuruluş tarihi: 2005  

Odak Noktası:Odak Noktası:Odak Noktası:Odak Noktası:    Tohum (kuruluş) aşamasındaki yenilikçi ileri teknoloji şirketleri 

(faaliyetlerin başlangıcı < 12 ay) 

Yatırımcılar:Yatırımcılar:Yatırımcılar:Yatırımcılar:    Federal ekonomi bakanlığı, KfW, BASF, Dt., Telekom, Seimens, Daimler, 

Bosch, Zeiss dahil olmak üzere kamu ve özel kuruluşları 

Yatırım miktarları.Yatırım miktarları.Yatırım miktarları.Yatırım miktarları.    Şirket başına 2 milyon avroya kadar (çoğunlukla tohum (kuruluş) 

aşamasında 500.000 avro)  

Standart koşullarStandart koşullarStandart koşullarStandart koşullar:  

• Değerleme olmadan %15 öz sermaye hissesi artı zayıflama koruması olarak 
dönüştürülebilir kredi     

• İlk dört yılda faizlerin ertelenmesi    
• Kredinin ve faizin, fonun takibi sırasında öz sermayeye dönüştürülmesi     
• Kurucuların HTGF yatırımına göre ≥%20 oranında katkı yapması zorunludur 

(Eski Doğu Almanya ve Berlin’de ≥%10)    
    

Beklenen süre: Beklenen süre: Beklenen süre: Beklenen süre: Altı yıl yatırım için artı yedi yıl yatırımları azaltma için 

Katma Değer: Katma Değer: Katma Değer: Katma Değer: Yerel yol göstericilerin faaliyetlerdeki desteği ve yatırım yöneticilerinin 

yönlendirmesi ve stratejik desteği  

 
Eylül 2005’ten beri kaydedilen önemli başarılar: Eylül 2005’ten beri kaydedilen önemli başarılar: Eylül 2005’ten beri kaydedilen önemli başarılar: Eylül 2005’ten beri kaydedilen önemli başarılar:  
 

• 237 portföy şirketi 
• Üçüncü tarafların toplamda 316 milyon EURO katkısı ile yapılmış devam 

niteliğinde 260 yatırım. Bunların; 
- %72’si özel sermayedir (%66 Girişim Sermayesi, %17’si İş Meleği, %17’si 

Kurumsal Yatırım) 
- 38 şirkete yabancı yatırımcılardan 46 milyon avro kaynak bulunmuştur 

(Avrupa dışından 6,4 milyon avro) 
• 14 hisse senedi satışı (9’u karlıdır); pazarlığa dayalı 5+ daha karlı hisse senedi 

satışı 
• 23 tasfiye 
• Portföy şirketlerinde > 75 yönetim eklemeleri / yenisiyle değiştirmeler 
• Alman tohum ve Girişim Sermayesi piyasasının sürdürülebilir teşviki  
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EkEkEkEk    ––––    3333        Sosyal Fayda İş Geliştirme Merkezi örneği Sosyal Fayda İş Geliştirme Merkezi örneği Sosyal Fayda İş Geliştirme Merkezi örneği Sosyal Fayda İş Geliştirme Merkezi örneği ––––    GSBI / Santa Clara GSBI / Santa Clara GSBI / Santa Clara GSBI / Santa Clara 

Üniversitesi (ABD) Üniversitesi (ABD) Üniversitesi (ABD) Üniversitesi (ABD)     
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EkEkEkEk    ––––    4444        MelekMelekMelekMelek    yatırımcı örneği yatırımcı örneği yatırımcı örneği yatırımcı örneği ––––    Mumbai Angels (Hindistan)Mumbai Angels (Hindistan)Mumbai Angels (Hindistan)Mumbai Angels (Hindistan)    
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EkEkEkEk    ––––    5555        Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği ––––    TiE (Hindistan)TiE (Hindistan)TiE (Hindistan)TiE (Hindistan)    
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EkEkEkEk    ––––    6666        Üniversite kuluçka merkezi örneği Üniversite kuluçka merkezi örneği Üniversite kuluçka merkezi örneği Üniversite kuluçka merkezi örneği ––––    Michigan Üniversitesi (ABD)Michigan Üniversitesi (ABD)Michigan Üniversitesi (ABD)Michigan Üniversitesi (ABD)    
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EkEkEkEk    ––––    7777        Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği Hızlandırıcı örneği ––––    TechStars (ABD)TechStars (ABD)TechStars (ABD)TechStars (ABD)    
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EkEkEkEk    ––––    8888        İşİşİşİş    geliştirme merkezi örneği geliştirme merkezi örneği geliştirme merkezi örneği geliştirme merkezi örneği ––––    Endeavor (Küresel)Endeavor (Küresel)Endeavor (Küresel)Endeavor (Küresel)    
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EkEkEkEk    ––––    9999        İş Geliştirme Merkezi örnekleri (ABD) İş Geliştirme Merkezi örnekleri (ABD) İş Geliştirme Merkezi örnekleri (ABD) İş Geliştirme Merkezi örnekleri (ABD)     
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EkEkEkEk    ––––    10101010        İşletme Yatırım Planı (Enterprise Investment Support İşletme Yatırım Planı (Enterprise Investment Support İşletme Yatırım Planı (Enterprise Investment Support İşletme Yatırım Planı (Enterprise Investment Support ––––    EIS), (İngiltere) EIS), (İngiltere) EIS), (İngiltere) EIS), (İngiltere)     

İşletme Yatırım Planı veya diğer adıyla EIS, İngiliz hükümeti tarafından, küçük ve orta 

ölçekli işletmelere yatırımı teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştur. Fon bulmak için 

yoğun çaba sarf etmek zorunda kalan bu türlü fırsatlara yatırımı yönlendirmek için 

geliştirilmiş, potansiyel yatırımcılara sunulan çeşitli vergi indirimleri mevcuttur [12] .  

 Mevcut maksimum vergi indirimi yılda 500.000 sterlindir ve bir yatırım, yatırım 

yapıldığı mevcut yıla ek olarak önceki yıla da taşınabilir. 

 İki türlü EIS yatırım fırsatı vardır:  

• Şirketler – Bir EIS şirketin maksimum sermayesi kuruluş aşamasında 2 milyon 

sterlinden fazla olmamalıdır.  

• Fon – Bir EIS fonunun maksimum sermayesi kuruluş aşamasında 7 milyon 

sterlinden fazla olmamalıdır. EIS fonu sizin adınıza pek çok EIS’ye Uygun 

Şirketlere yatırım yapabilir.  

EIS şirketine yatırım, “küçük bir şirkete” yapılmalıdır ve küçük şirketin tanımı şöyledir: 

Şirketin brüt varlıkları hisse dağıtılmadan önce 7 milyon sterlini aşmayan ve hisseler 

dağıtıldıktan sonra 8 milyon sterlini aşmayan şirket.  

Yatırımcılar, yatırılan miktarın %30’u üzerinden gelir vergisi indirimi gelir vergisi indirimi gelir vergisi indirimi gelir vergisi indirimi alacaktır ve bu 

miktar, yatırımcılar vergi beyanlarını sunmaya geldiklerinde yatırımcıların gelir 

vergisinden mahsup edilecektir. Örneğin, bir yatırımcı 10.000 sterlin yatırım 

yapacaksa, ister mevcut yıl için isterse önceki vergi yılı için gelir vergisi 

beyannamelerine istinaden 3.000 sterlin mahsup edilebilecektir. Deftere işlendiği 

sırada, %30 vergi indirimi Avrupa Birliğinin devlet yardımının onaylanmasına bağlıdır. 

Bu yüzden, yatırımcılar başlangıçta %20 indirim alacaktır, kalan %10 indirim ise, 

devlet yardımına onay verildikten sonra alınacaktır.  

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak için yatırımcılar hisselerini en az üç yıl boyunca 

ellerinde tutmalıdır, aksi takdirde önceki gelir vergilerinin vadesi dolacaktır. Ayrıca, 

yatırımcıların yatırım yapmayı seçtiği şirketin, yatırım yapıldıktan itibaren en az üç yıl 

boyunca “şartlara uygun işletme” olarak kalması gerekmektedir.  

 Ayrıca, yatırımcılar elde edilen sermaye kazançlarınısermaye kazançlarınısermaye kazançlarınısermaye kazançlarını EIS şirketine aktarabilir. 

Örneğin, bir yatırımcı ciddi oranda hissesini satmışsa veya ilk satın aldığı tarihten 

itibaren belirli bir süre sonra değeri artan bir mülkiyeti satmışsa, o zaman bu 

kazançlarını EIS şirketine aktarabilir. Bu, sermaye kazancının ertelenmesine neden 
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olur ve bu yüzden, bu aktarma, sermaye kazançları vergisinin tahakkuk ettiği 

anlaşıldığında yapılmalıdır.  

 EIS şirketine yatırım neticesinde pozitif gelir elde edilirse, çıktıktan sonra, bu 

gelir sermaye kazançları vergisine tabi olmayacaktır. sermaye kazançları vergisine tabi olmayacaktır. sermaye kazançları vergisine tabi olmayacaktır. sermaye kazançları vergisine tabi olmayacaktır. Yatırımcılar ayrıca, ölümlerinden 

önce en az iki yıl boyunca hisselerini ellerinde tutmuş olmaları kaydıyla, miras vergisi 

indirimine de hak kazanır.  

 Bir yatırımcı EIS şirketine yatırım yaparsa ve yatırımcının satın aldığı varlıkların 

değeri düşerse, şirketin gerekli süre boyunca şartları karşılayan işletme olarak kalmış 

olması koşuluyla, söz konusu yatırımcı, hisseleri için ödediği bedel üzerinden hisshisshisshisse e e e 

zararı indirimi zararı indirimi zararı indirimi zararı indirimi alabilir. 
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EkEkEkEk    ––––    11111111        Japonya Melek Vergi SistemiJaponya Melek Vergi SistemiJaponya Melek Vergi SistemiJaponya Melek Vergi Sistemi    

Melek yatırımcıların yeni şirketlerin kurulmasında ve geliştirilmesinde oynadığı önemli 

rolün farkında olan Japonya, melek yatırımı teşvik etmeye yönelik vergi teşvikleri 

başlatmıştır [12]. Melek vergi sistemini benimsediği 1997 yılından beri, Japonya bir 

dizi düzenlemeler eklemiştir. 2003 yılında, aşağıdaki tedbirleri almıştır:  

a) Bir araştırmacı melek yatırım yapmasının ilk yılında, o yılda diğer stokların 

satışından elde ettiği kazançları aşmayan hisse senedi miktarını, satıldığı zamana 

kadar erteleyebilir.  

b) Söz konusu yatırımcı hisse senedinin satışından herhangi bir kazanç elde etmişse, 

vergiye tabi sermaye kazançları yarıya bölünür.  

c) Söz konusu yatırımcı hisse senedini zararına satmışsa, zararın bir sonraki yıldan 

başlamak üzere üç yıl ileriye atılmasına izin verilir.  

Bununla birlikte, Japonya’da melek vergilendirme sadece küçük bir yatırım miktarı için 

kullanılmaktadır. 2006 yılında, olumlu vergi indirimi sadece toplamda 1.300 milyon 

Japon Yeni civarında melek yatırımlara uygulanmıştır. Tüm zamanların rekorunun 

kırıldığı 2005’te bile, 2.500 milyon Japon Yenine ulaşmamıştır. Son kayıtlar 

göstermektedir ki, melek yatırımlar, borsadaki fiyat değişikliklerine paralel olarak 

dalgalanma eğilimi göstermektedir. Bu bağlantı, hisse senetlerinin satın alındığı yıl 

boyunca ertelenen yatırımın yukarıda belirtildiği şekilde işlenmesinin, hisse senedi 

satışlarından o yıl elde edilen kazançlarla ilgili olduğu düşünülmesine bağlıdır.   

Böyle bir arka plan karşısında, melek yatırımları artırmak için daha cazip teşvikler 

sunulması gerektiğinin farkına varan hükümet ve koalisyon ortağı partiler, vergi 

kanununun 2008 yılında değiştirilmesinin bir parçası olarak, “gelir muafiyet sistemi” 

başlatmaya karar vermiştir. Bu sistem kapsamında, belirli koşulları karşılayan son üç 

yıl içinde kurulmuş yeni bir şirkete yatırım yapan bir melek yatırımcının, yatırımı yaptığı 

yıla ilişkin toplam gelirinden, yatırım miktarına eşit bir parayı (2.000 Japon Yeni 

çıkarılır ve üst limit 10 Milyon Japon Yeni’dir.) çıkarmasına izin verilmiştir ve söz 

konusu yatırımcı ayrıca,  yeni muafiyet sistemini veya mevcut muameleyi tercih 

edebilir.  

Gelir muafiyet sisteminin başlatılması, yatırım yılında sunulan vergi avantajlarından 

yararlanmaları uzun süre engellenmesine rağmen, hisse senedi satmaktan kaçınan 

ve bunun sonucunda borsada kar elde edemeyen kişiler için daha fazla teşvik 

sağlayacaktır. Ayrıca, Japonya’da kendi kuruluşu bünyesinde “yüksek potansiyelli bir 

şirketi” desteklemeyi isteyen, kurucuların arkadaşları gibi kişilerin de yatırım 
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yapmaları için vergi indiriminden etkin bir şekilde yararlandırılacağı ve bunun da yerel 

toplulukların yeniden canlandırılmasına büyük katkıda bulunacağı düşünülmektedir 

[96]. 
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EkEkEkEk    ––––    12121212        Avusturya İş Meleği Eşleştirme Programı Avusturya İş Meleği Eşleştirme Programı Avusturya İş Meleği Eşleştirme Programı Avusturya İş Meleği Eşleştirme Programı ----    Austria Wirtschaftsservice Austria Wirtschaftsservice Austria Wirtschaftsservice Austria Wirtschaftsservice 

(AWS)(AWS)(AWS)(AWS)    

Avusturya’da kamu Avusturya teşvik bankası AWS ile i-2 İş Meleği Eşleştirme Servisi 

ile potansiyel yatırım fırsatlarının ön değerlendirmesini ve teknik/ekonomik 

incelemesini yaparak iş meleklerinin iyi yatırım fırsatlarını bulma maliyetlerini azaltma 

yolunda destek vermektedir. Bu servis 1997’den beri faaliyettedir ve 65 iş meleğinin 

toplamda 10 milyon Avro’dan fazla yatırımına yol gösterici olmuştur. AWS kendisi 

doğrudan yapmamakta fakat garanti sağlamak gibi yöntemlerle yatırımın oluşmasına 

farklı yönlerden destekler de sağlamaktadır [12]. 

AWS, Avusturya’nın devlete ait teşvik bankasıdır. İşletmeler için tek durak noktası 

olarak, Avusturya hükümetinin ekonomi politikalarının ana hedeflerini gerçekleştirmek 

üzere kurulmuştur. 2002 yılında dört kuruluşun – KOBİLER için BÜRGES teşvik 

bankası (1954), Finansman Garantisi Derneği (1969), Yenilik Kurumu (1984) ve 

mevcut ERP Avrupa Kurtarma Programı Fonu (1962) -  bilgisiyle kurulan banka, 

başlangıcından büyümesine ve uluslararası şirket konumuna gelmesine kadar 

şirketlere geniş yelpazede yatırım destek programları ve hizmetleri sunan bir 

profesyonel aracıdır.  

AWS araçları AWS araçları AWS araçları AWS araçları     

• Hibeler: AWS, özellikle yeni kurulan şirketleri, şirket zincirini, yatırımları ve 

istihdam yaratma eylemlerini verdiği hibeler ile desteklemektedir.  

• ERP kredileri: Büyümeyi teşvik eden projeleri desteklemek için uzun geri 

ödeme süresi olan düşük faizli krediler kullanılmaktadır.  

• Teminatlar: Kredilerin teminatlarını, özel kuruluşların yatırımları ve diğer 

finansman türleri için gerekli teminatları üstlenerek, AWS projelerin mali riskini 

azaltmaya yardımcı olmaktadır.  

• Hizmet ve danışmanlık: Araştırma, hastaların kullanımı ve i2 – iş melekleri 

eşleştirme hizmeti.  

DestekDestekDestekDestek    türleri türleri türleri türleri     

• Teşvik ve finansman – Avusturyalı işletmelerin gelişimlerinin tüm aşamalarında 

desteklenmesi 

• Teknoloji ve yenilik – ileri teknoloji projelerinin büyüme alanlarında 

desteklenmesi 
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• Hisse senedi ve sermaye piyasası – Avusturya hisse senedi piyasalarının, 

hisse senedi finansmanının ve iş meleklerinin gelişiminin desteklenmesi 

• Araştırma ve bilgi yönetimi – Avusturyalı şirketlerin bilgi odaklı hizmetler 

vasıtasıyla desteklenmesi (patent alma, pazar ve teknoloji araştırması) 
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EkEkEkEk    ––––    13  13  13  13  Almanya KOBİ BİT kullanımı ve ArAlmanya KOBİ BİT kullanımı ve ArAlmanya KOBİ BİT kullanımı ve ArAlmanya KOBİ BİT kullanımı ve Ar----Ge faaliyetlerini destekleme programıGe faaliyetlerini destekleme programıGe faaliyetlerini destekleme programıGe faaliyetlerini destekleme programı    

Orta ölçekli şirketlerinin gücüyle tanınan Almanya’da, bu kesimin yenilikçi gelişimini 

desteklemek amacıyla ilk olarak 1970’lerde Federal Teknoloji Bakanlığı tarafından 

“Mittelstand Girişimi” başlatılmıştır.  Bu girişimle hükümet, arasında robotik ve 

nümerik tezgahlar, yarı-iletkenler, gömülü mikroişlemciler, akıllı sensörler ve lazer gibi 

stratejik olarak belirlenmiş teknolojilerin olduğu programlara ortalama 100’er milyon 

Avro destek sağlayarak gelişmelerine yardımcı olmuştur.  Örnek olarak: 

• 1982-1984 yılları arasında uygulanan Sonderprogramm Anwendung der 

Mikroelektronik (Mikroelektronik Kullanımı İçin Özel Program) programı 

Hanover Fuarı’na katılan tüm orta ölçekli şirketlerinin yeni ürünlerinin gömülü 

sistemlere sahip olmasını hedeflemiş ve bu amaçla yeni sanayi ürünlerinin 

geliştirildiği Ar-Ge faaliyetlerinde masrafların %40’ına kadar destek sağlamıştır 

[97].   

• 1985’ten günümüze kadar devam etmiş olan Federal Teknoloji Bakanlığı 

programı “Mikrosystemtechnik” sanayi ürünlerinde akıllı komponentler 

kullanılmasını teşvik etmektedir.  Bu programla, fiber optik akıllı sensörler, akıllı 

transistörler (FET), kimyasal sensörler gibi sanayide kilit rol oynayacak akıllı 

parçaların geliştirilmesi çalışmaları Fraunhofer gibi araştırma enstitülerinin 

maliyetlerinin 100% ve özel sektörün maliyetlerinin de %50’ye kadar 

desteklendiği Ar-Ge hibeleri verilmektedir. 

Daha yakın zamanda Almanya BİT sektörünü de Alman teknoloji stratejisinin ana 

parçalarından yapmış ve burada da gelişim için adımlar atmaya başlamıştır.  Bu 

manada rekabetçiliği BİT’ni iyi kullanmaya dayalı olacak sektörler belirlenmiş 

(otomotiv, ilaç, enerji ve lojistik gibi) ve  BİT’nin bu sanayi dallarındaki kullanımı ile ve 

yenilikçiliği geliştirecek Ar-Ge faaliyetlerine özel destekler sağlanmıştır.  Ayrıca 

KOBİ’lerin de BİT’den daha fazla yararlanmaları için daha hızlı karara bağlanabilen 

fonlama mekanizmaları ve özel teşvikler getirilmiştir [98] (Şekil 292). 
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Şekil 292 Almanya BİT Ar-Ge geliştirme stratejisi 
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EkEkEkEk    ––––    11114444        ABDABDABDABD    ve AB’de  fikri mülkiyetin korunmasıve AB’de  fikri mülkiyetin korunmasıve AB’de  fikri mülkiyetin korunmasıve AB’de  fikri mülkiyetin korunması    

Fikri mülkiyet korunması uygulamalarını incelemeden önce fikri mülkiyet kavramlarını 

anlamak yerinde olacaktır.  Dünya Fikri Mülkiyet Organizasyonu’nun tanımına göre 

fikri mülkiyet akıl yoluyla ortaya çıkarılmış değerlere atfedilmektedir. Bunların arasında 

icatları, edebiyat ve sanat çalışmalarını, e-ticaret alanında kullanılan sembolleri, 

isimleri, görselleri ve tasarımları sayabiliriz. Bir çizim, bir yazı, bir kayıt, bir model 

üzerinde çalışma ile vücut bulana kadar fikirler “sadece fikir” olarak bir fikri mülkiyet 

değeri olarak görülmemektedir. 

Fikri mülkiyetler genellikle, dünyanın herhangi bir yerinde kolayca kopyalanabilecek 

nitelikte bilgilerden oluşmaktadırlar.  Somut mülkiyet sahiplerinin hakları genellikle 

kanunlarla korunur.  Benzer şekilde fikri mülkiyet sahiplerinin fikri değerleri de fikri 

mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. 

Ülkeler genellikle iki sebepten dolayı fikri mülkiyet kanunları çıkarmış ve 

uygulamaktadırlar. Birincisi, yaratıcıların ortaya çıkardıkları eserlerle ilgili olarak 

ekonomik ve telif haklarını ve bu eserlere erişimi olacak kesimlerin bu erişimle ilgili 

haklarını tanımlamaktır. İkincisi de yaratıcılığı ve ortaya çıkardığı eserlerin dağılımını 

ve uygulamalarını desteklemek ve adil ticareti teşvik etmektir. 

Fikri mülkiyetleri beş kategoride ele alabiliriz [99] [100] [101]:  

• Patentler 

Bir mucite hükümet tarafından bir icadı belli bir süreliğine kullanmak amacıyla 

verilen münhasırlık hakkıdır.  Genellikle ürünleri, süreç ve metodolojileri kapsar 

ve icadı yapanın icadın faydasını, yeni yönlerini ve aşikar olmadığını ipsat 

etmesi beklenir. 

• Ticari Marka 

Bir ürün ya da üreticisini ayrıştıran görseller, kelimeler, isimler, logolar, teçhizat 

veya benzer, ayrışabilir özelliklerin grafik gösterimidir. Hizmet sağlayıcılar için 

“Servis Markası” olarak da bilinmektedir. 

• Telif Hakkı 

Orijinal eserlerin yaratıcılarına münhasır olarak verilen, çalışmalarını çoğaltma, 

uyarlama, dağıtma, sunma ve teşhir etme hakkıdır. 

• Tasarım 
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Bir ürünün dışarıdan görünümünü oluşturan ve çizgiler, hatlar, renkler, biçim, 

doku, madde ve/veya süslemelerden oluşan formudur.  Genellikle görseller 

yoluyla kayıt altına alınır. 

• Ticaret Sırrı 

Genellikle bir formül, şablon, derleme, program, cihaz, metod, teknik ya da 

süreçler bu alan girer. Çoğunlukla iş dünyasında rakiplerin bilmediği 

konularda, onlara karşı avantaj sağlamak amacıyla kullanılır. 

 

ABD ve AB fikri mülkiyet çeşitlerine göre farklı yaklaşımlar göstermektedirler (Şekil 

293). 

Şekil 293 ABD ve AB’nin fikri mülkiyet yaklaşımı 
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Patent alma prosedürleri ABD ve AB arasında benzerlikler gösterse de EPO farklı 

ülkeler için başvuruları değerlendirmektedir (Şekil 294). 

Şekil 294 ABD ve AB’de patent başvuruları 
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Ticari markalar şirket logolarını ve diğer ayırt edici görselleri korumaktadır ve ABD ve 

AB arasında yaklaşım farklılıkları mevcuttur (Şekil 295). 

Şekil 295 ABD ve AB’de ticari markaların korunması 
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ABD tasarımları da patentle korurken AB tasarımları tamamen farklı bir fikri mülkiyet 

formatı olarak bakmaktadır (Şekil 296).  

Şekil 296 ABD ve AB’de tasarımların korunması 

 

 

Dünya üzerinde fikri mülkiyet haklarının korunması konusunda işbirliği vardır.  Bu 

anlamda Birleşmiş Milletler Örgütünün bir kuruluşu olan Dünya Fikri Mülkiyet 

Organizasyonu (World Intellectual Property Organization) yenilikçilik ve yaratıcılığın 

teşviki amacıyla fikri mülkiyet kavramının desteklenmesini görev edinmiş bir kurumdur 

ve uluslararası fikri mülkiyet sisteminin gelişimi ve kullanımı için çalışmalar 

yapmaktadır. Bu anlamda patentlerin çeşitli teknoloji alanlarına göre sınıflandırıldığı 

bir Uluslararası Patent Sınıflandırması (International Patent Classification) sistemi 

işletmektedir.  Ayrıca mucit ve diğer başvuru sahiplerinin tek bir patent ofisine 

başvuru ile büyük sayıda ülkede patent koruması alabildikleri bir anlaşma olan Patent 

İşbirliği Anlaşması’nı da yönetmektedir (Patent Cooperation Treaty).  
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EkEkEkEk    ––––    11115555        ABDABDABDABD’de şirket kurma/kapama ’de şirket kurma/kapama ’de şirket kurma/kapama ’de şirket kurma/kapama sürecisürecisürecisüreci    

İnternet girişimciliği de dahil bir çok girişimci açısından şirket kurma/kapama gibi 

konular önem taşır.  Bu alanda ABD’de eyaletlerin farklı yaklaşımları bulunmaktadır 

ve “Birleşik Devletler kanunları” diye bir genelleme yapmak doğru olmaz [102].  

Ayrıca şirketin tipi de (Limited Liability Company - LLC, C-Corporation, S-Corporation 

gibi) süreçler açısından önem taşır. 

ABD’de şirket kurma/kapama gibi konuların muhatabı her eyaletteki Devlet 

Bakanlığı’dır (Secretary of State).  Yaptığımız incelemede ele aldığımız eyaletlerin ilgili 

kurumunun oldukça kapsamlı ve hemen her başvurunun çevrim-içi yapılabildiği bir 

internet sitesine sahip olduklarını görülmüştür. Örnek olarak Kaliforniya eyaletinde 

www.sos.ca.gov, Texas’ta www.sos.state.tx.us, Delaware’de www.sos.delaware.gov 

sitelerini verebiliriz. Bu sitelere bakıldığında şirket kurma gibi konularda izlenecek 

yollar anlatılmakta ve başvuruların işlenme ve sonuca bağlanma süreleri de 

belirtilmektedir. Takvime bağlı olarak işlerin yoğunlaştığı ya da daha az olduğu 

zamanlara göre süreç hızları farklılıklar göstermektedir. Bununla beraber mesela 

Delaware’in ek ücret ödenerek sağladığı hızlandırılmış hizmet seçeneği de 

bulunmaktadır.  Örnek olarak, bu seçenekte, sabah saat 9 itibarıyla yapılan bir 

başvuru $1000 ek ücret karşılığında, formlarda bir eksik omadığı takdirde 1 saat 

içinde işlenebilmektedir [103]. 

Önemli bir nokta da şirket kapanışını kabul edilir hale getirecek vazifelerin (işçi 

ücretlerinin, hak edişlerin ve ilgili vergilerin ödenmiş olması; ilgili devlet kurumlarına 

beyannamelerin zamanında verilmiş ve ilgili vergilerin ödenmiş olması; işle ilgili 

lisansların ve izinlerin iptal edilmiş olması; alacaklılarla ve tedarikçilerle mutabakata 

varılması gibi)  şirket tarafından yerine getirilmiş olması ve bunların yerine 

getirildiğinin kolay, etkin ve tekrar değişmeyecek şekilde belgelenebilmesidir [104].  

Bunun yanında, şirket kapamayla da ilgili olarak, etkin iflas ve yeniden yapılanma 

uygulamalarının da olması önemlidir. ABD’de yeniden yapılanmaya da imkan veren 

bir iflas kanunu vardır ve bununla ilgili süreçler etkin bir şekilde yürütülebilmektedir.  
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Ek Ek Ek Ek ––––    16161616    Çin eÇin eÇin eÇin e----Ticaret Pazarına Bakış ve Şirket ProfilleriTicaret Pazarına Bakış ve Şirket ProfilleriTicaret Pazarına Bakış ve Şirket ProfilleriTicaret Pazarına Bakış ve Şirket Profilleri    

Pazarın Yapısı vePazarın Yapısı vePazarın Yapısı vePazarın Yapısı ve    LiderLiderLiderLider    OOOOyuncularyuncularyuncularyuncular    
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Lider Pazaryerlerinin ProfilleriLider Pazaryerlerinin ProfilleriLider Pazaryerlerinin ProfilleriLider Pazaryerlerinin Profilleri    
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Lider Kargo/Ekspres Şirketlerinin ProfilleriLider Kargo/Ekspres Şirketlerinin ProfilleriLider Kargo/Ekspres Şirketlerinin ProfilleriLider Kargo/Ekspres Şirketlerinin Profilleri    
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EkEkEkEk    ––––    11117777    Küresel Küresel Küresel Küresel eeee----TicaretTicaretTicaretTicaret    PazarınPazarınPazarınPazarında Önde Gelenda Önde Gelenda Önde Gelenda Önde Gelen    Şirketlerden ÖrneklerŞirketlerden ÖrneklerŞirketlerden ÖrneklerŞirketlerden Örnekler    

Ödeme Ödeme Ödeme Ödeme Şirketi Şirketi Şirketi Şirketi ––––    PayPalPayPalPayPalPayPal    
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Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Uygulama ÖrneğiUygulama ÖrneğiUygulama ÖrneğiUygulama Örneği    ––––    Angry BirdsAngry BirdsAngry BirdsAngry Birds    
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Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Oyun) Şirketi ––––    SteamSteamSteamSteam    

 



 

410 

Sayısal İçerik Pazarı (Film) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Film) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Film) Şirketi Sayısal İçerik Pazarı (Film) Şirketi ––––    NetflixNetflixNetflixNetflix    
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EkEkEkEk    ––––    11118888    eeee----TicaretTicaretTicaretTicaret    Pazarında Farklı Konularda Küresel Pazarında Farklı Konularda Küresel Pazarında Farklı Konularda Küresel Pazarında Farklı Konularda Küresel Yaratıcı ve Yaratıcı ve Yaratıcı ve Yaratıcı ve İyi İyi İyi İyi Uygulama Uygulama Uygulama Uygulama 

ÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleriÖrnekleri4444    

 

 
4 Ayrıca raporun 3.5 numaralı Küresel e-Ticarette Gözlemlenen Ana Eğilimler ve Gelişmeler bölümü ile 3.12 

numaralı Ülke İncelemeleri bölümünde farklı yaratıcı ve iyi uygulama örneklerine yer verilmiştir. 
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EkEkEkEk    ––––    19191919    eeee----Ticaret için Önemli Konularda Ticaret için Önemli Konularda Ticaret için Önemli Konularda Ticaret için Önemli Konularda Başarılı Ülke Başarılı Ülke Başarılı Ülke Başarılı Ülke Mevzuatı Mevzuatı Mevzuatı Mevzuatı Örnekleri Örnekleri Örnekleri Örnekleri     

Kişisel VeriKişisel VeriKişisel VeriKişisel Verilerin Korunması ve Gizliliği lerin Korunması ve Gizliliği lerin Korunması ve Gizliliği lerin Korunması ve Gizliliği     

Ekonomik İşbirligi ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1980 yılında “Özel Yaşamın 

Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır ötesi Akışına İlişkin Yönlendirici İlkeler” adlı metni 

yayınlamıştır. OECD üyeleri bakımından herhangi bir bağlayıcılık taşımayan bu ilkeler, 

ulusal veri koruma yasalarının birbirleri ile uyumlaştırılmasını amaçlamaktadır. Buna 

göre, OECD ilkeleri, hali hazırda veri koruma yasası kabul etmemiş ülkeler 

bakımından bir temel teşkil edecek, mevcut yasal düzenleme sahibi ülkeler tarafından 

da var olan yasalarına dâhil edilebilecektir. Ne var ki, OECD’nin bu yöndeki tavsiye 

kararı yeterli ilgiyi görmemiş, konu 1981 yılında imzaya açılan 108 sayılı Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi ile ciddiyet kazanmıştır [105]. Özel yaşamın korunmasına ilişkin 

olarak, OECD ile benzer ilkeler saptayan Avrupa Konseyince hazırlanan, “Kişisel 

Nitelikteki Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karsısında Bireylerin 

Korunmasına ilişkin 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi”, OECD İlkelerinden farklı 

olarak, yalnızca otomatik işleme tabi tutulan verileri kapsamakta ve taraf devletler 

bakımından bağlayıcı nitelik taşımaktadır [105]. Bilgisayar teknolojilerinin insan hakları 

boyutu üzerinde yoğunlaşan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, daha sonra 1990 

yılında “Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Yönlendirici İlkeler” adlı 

metni kabul etmiştir. Bu çerçevede, yalnızca bilgisayarla işlenen kişisel veriler 

bakımından uygulanacak olan bu belge, üye devletlerin ulusal mevzuatları ile 

getirilmesi gereken asgari standartları göstermektedir [105]. Kişisel verilerin 

korunması alanında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin birçok kararı olsa da, 

kişisel verilerin korunması meselesine ilişkin olarak hazırlanmış en etkili özel koruma 

normu, 24 Ekim 1995 tarih ve 95/46/EC sayılı, “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest 

Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa 

Konseyi Direktifi/Yönergesi”dir.  

Kişisel verilerin korunması alanında başarılı ülkelerden birisi şüphesiz ki AlmanyaAlmanyaAlmanyaAlmanya’dır. 

Verilerin korumasına ilişkin ilk yasal düzenleme, 1970 yılında Almanya/Hessen’de 

yapılmıştır. 1977 yılında ise ilk kez Federal Almanya Veri Koruma Kanunu kabul 

edilmiştir. Ancak bu yasa bir hayli eleştiri almıştır. Almanya düzenlemesinden sonra 

ilk ulusal düzenleme İsveç’te yapılmıştır. Sonrasında çeşitli Avrupa ülkeleri ulusal 

alanda düzenleme yapmışlardır. Bu durum, Batı Avrupa ülkelerini kişisel verilerin 

korunmasının anavatanı haline getirmektedir [106].  

Almanya Federal Veri Koruması Kanunu (Bundesdatenschutzgesetz) kişisel verilerin 

işlenmesini ve korunmasını içermektedir. 1990’da yürürlüğe koyulan Veri Koruması 
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Kanunu, 1995 tarihli 95/46AT sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Yönergesi’nin iç 

hukuka aktarılması amacıyla 2001 yılında değişikliğe uğratılmıştır. 1997 tarihli 

Telekomünikasyon Hizmetlerinde Veri Koruma Kanunu 

(Teledienstedatenschutzgesetz) internete ilişkin hükümler düzenlemektedir. Ayrıca 

yine 1997 tarihli Telekomünikasyon Kanunu (Telekommunikationsgesetz) da verilerin 

korunmasına ilişkin bazı düzenlemeler içermektedir [107]. 

Zaman içerisinde kişisel verilerin gizliliği ve korunması alanında birçok uluslararası 

çalışma yapılmıştır. Avrupa Birliği üyesi ülkeler, kişisel verilerin korunması ve 

uygulamanın denetlenmesi amacıyla yasama veya yürütme organlarına karşı 

bağımsız bir şekilde görev yapacak yapılar oluşturmuşlardır [108]. Almanya’da 

Federal Veri Koruma Kurumunun yanında her eyaletin ayrı bir veri koruma otoritesi 

bulunmaktadır. Federal Veri Koruma Kurumunun başkanı, federal hükümetin önerisi 

üzerine parlamento tarafından salt oy çokluğu ile seçilmekte ve devlet başkanı 

tarafından atanmaktadır. Kurum başkanının görev süresi beş yıl olup aynı süre için 

tekrar seçilebilir. Söz konusu kurum Federal İçişleri Bakanlığı altında kurulmuş olup, 

Veri Koruma Kurumunun başkanı Federal İçişleri Bakanı’nın hiyerarşik denetimine 

tabidir. Görevlerini yerine getirmesi için gerekli olan personel ve donanım temin 

edilmekte ve bu kaynaklar İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinde ayrı bir bölüm olarak 

gösterilmektedir. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır [108]. 

FransaFransaFransaFransa, 6 Ocak 1978 tarihli Enformasyon Teknolojisi, Dosya ve Özgürlükler Yasası, 

bilgi işlem yoluyla kişisel verilerin toplanması ve saklanmasını düzenlemektedir. 

Fransa daha sonra bu yasa üzerinde değişiklikler yaparak iç hukukunu AB Veri 

Koruma Yönergesi’ne yaklaştırmıştır [107]. Fransa’da bu kanunun uygulanmasını 

takip etmek üzere “Medeni Haklar ve Enformasyon Teknolojisi Ulusal Komisyonu” 

kurulmuştur. Bu komisyon, bağımsız idari bir otorite olup Komisyon’un hesapları 

Fransız Sayıştayı’na sunulmaktadır. Komisyon toplam 17 üyeden oluşmaktadır. Bu 

üyelerin dördü kendi üyeleri arasından meclis ve senato tarafından, ikisi ekonomik ve 

sosyal konsey tarafından, altısı yüksek mahkemeler tarafından, üçü Bakanlar Kurulu, 

biri devlet başkanı ve bir üye de millet meclisi başkanı tarafından atanmaktadır. 

Üyelerin görev süresi beş yıldır [108]. 

AB Direktifi m. 25 uyarınca kural olarak Avrupa Birliği üyesi ülkeler haricindeki üçüncü 

ülkelere kişisel verilerin aktarımı, ancak o ülkede yeterli seviyede bir korumanın 

bulunması halinde mümkündür. Ancak bu veri trafiğinin kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerine zarar vermesini engellemek için üye ülkelerin mevzuatları birbiriyle 

uyumlu hale getirilmeye çalışılmaktadır [108]. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri 

de Safe Harbor’dur. Almanya ve Fransa gibi AB ülkeleri ile ABD arasında Safe 
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Harbor Anlaşması akdedilmiştir. Bu anlaşmada veri koruma ilkeleri yer almaktadır. 

Yapılan bu düzenleme ile verilerin üçüncü ülkelere transferine sınırlama getirilerek, 

kişisel verilerin korunması kapsamı bir anlamda Avrupa Birliği dışındaki ülkelere de 

yayılmaktadır. Safe Harbor Anlaşması, belirli kurallara uymayı kabul eden Amerikan 

şirketlerinin AB’nin Veri Koruma Direktifini ihlal etmiş olma korkusu olmaksızın AB 

ülkeleri menşeli verileri alma ve bu ülkelere veri transfer etmesine izin veren bir 

sistem ortaya koymuştur. Safe Harbor Prensiplerine katılım tamamen gönüllü olmakla 

birlikte katılımdan sonra prensiplere uygun hareket etmek zorunlu olup sistemden 

ayrıldıktan sonra da dâhil olunan sürede işlenen verileri için Safe Harbor 

prensiplerine uygun hareket edilmesi zorunluluğu söz konusudur [109]. Ayrıca 

Direktifin 26. maddesiyle verilerin aktarılması yasağına bazı istisnalar getirilmiştir. 

Böylelikle 25. maddede öngörülen katı transfer yasağı yumuşatılarak kişisel veri 

transferlerinin büyük bölümünün Yönerge sonrasında yürütülmesine olanak 

verilmiştir. Buna göre verinin aktarılacağı üçüncü ülkede yeterli seviyede koruma 

olmasa bile bazı hallerde kişisel veriler üçüncü ülkelere transfer edilebilmektedir 

[108]. Önemle belirtmek gerekir ki pek çok ülke için esasında kapsamlı veri koruma 

mevzuatı en mantıklı seçeneği oluşturmaktaydı: 1996 yılının sonu itibariyle yalnızca 

Avustralya, Kanada, Japonya, Türkiye ve ABD’den oluşan bir OECD azınlığının özel 

sektörde geçerli kapsamlı yasaları bulunmamaktaydı [109]. 

Tüketici Hukuku ve Tüketici HaklarıTüketici Hukuku ve Tüketici HaklarıTüketici Hukuku ve Tüketici HaklarıTüketici Hukuku ve Tüketici Hakları    

1947 yılında Danimarka Tüketiciler Konseyi adlı özel bir kuruluşun faaliyete 

geçmesiyle Avrupa’da tüketicinin korunmasına ilişkin faaliyetler başlamıştır. Avrupa 

Birliği’nde ise tüketicinin korunmasına yönelik temel haklar ilk defa Paris Zirvesi’nde 

(1972) alınan karara dayanılarak, 1975 yılında beş tüketici hakkını belirleyen 

“Tüketicinin Enformasyon ve Koruma Programı” adı altında Konsey tarafından kabul 

edilmiştir: 

1. Tüketicinin Sağlık ve Güvenliğinin Korunması Hakkı, 

2. Tüketicinin Ekonomik Çıkarlarının Korunması Hakkı, 

3. Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Eğitimi Hakkı, 

4. Tüketicinin Tazminat Elde Etme Hakkı 

5. Tüketicinin örgütlenme ve İlerde Temsil Edilme Hakkı [110].  

Avrupa Birliği üyeleri tüketicinin korunması konusunda farklı çözüm örnekleri 

sunmaktadır. Bazıları merkezi yönetimi benimseyerek tüketici haklarının korunmasını 
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belli kuruluşlara verirken, diğer taraftan bazı ülkeler çoğu tüketici sorununu yerel 

yönetimlerdeki kuruluşlara çözümlemektedir [110]. Avrupa Birliği’nin vatandaşlarına 

ulaşmada yerel yönetimlere her zaman önem verilmiş ve yetkileri ve katılımları 

arttırılmaya çalışılmıştır. 

Fransa’daFransa’daFransa’daFransa’da yirminci yüzyılın ortalarından itibaren başlayan tüketici hareketleri farklı 

organizasyon şekilleriyle önemli bir güce kavuşmuşlardır. Bunlar; Tüketici 

Organizasyonları, Aile Organizasyonları, Spesifik ve ihtisaslaşmış organizasyonlar ve 

gümrük birliğinden kaynaklanan diğer örgütlerdir. 

Tüketici haklarından sorumlu kuruluş “Directorate-General for Competition, 

Consumer Affairs and the Suppression of Fraud (DGCCRF)” adlı bir kuruluştur. 

Kuruluş piyasanın denetiminden ve tüketici politikasının uygulanmasından 

sorumludur. The Directorate-General for Customs and Excise (DGDDI) üçüncü 

ilkelerden ithal edilen ürünlerin uygunluğunu ve güvenliğini denetlemektedir [110] .  

Belediyelerde meclis üyeliğine halkın katılımı çok yüksektir. Ayrıca, kararların 

alınmasında tüketici temsilcilerinin resmi olarak katıldığı komisyonlar bulunmaktadır. 

Seçilmiş üyeler, çalışanlar ve tüketicilerin temsil edildiği üçlü bir yönetim yapısından 

oluşur. Özellikle su sağlama hizmeti, kentsel ulaşım, yeşil alanlar, sokakların 

temizliği, spor, kültür ve eğitim gibi hizmetlerde halkın ve tüketicilerin katılımı oldukça 

etkilidir [110].  

Yönetimsel olarak İngiltere’deİngiltere’deİngiltere’deİngiltere’de merkezi yönetimdeki Tüketici Yapılanması ve yasal 

düzenlemeleri ile yerel düzeydeki yönetimler birbirinden kesin hatlarla ayrılmıştır. 

Merkezi yönetim genellikle yasal işlemler ve uygulama kuvvetleriyle ilgilenirken yerel 

yönetimler tüketici şikâyetlerinin alınmasından sorumludur. Ayrıca yerel idarelerde 

çevre sağlığı ofisleri, gıda kontrolleri ve hijyen standartlarının sağlanmasında 

düzenleyici rolleri olmaktadır. Birleşik Krallıkta tüketici haklarının korunmasında 

önemli rol oynayan Ulusal Tüketici Konseyi (NCC) iki alt konseyden oluşmaktadır. 

Bunlar; İskoç Tüketici Konseyi ve Galler Tüketici Konseyi’dir. Kuzey İrlanda Tüketici 

Konseyi de benzer bir yapı sergilemektedir (Avrupa Komisyonu 1999). 

Ticari standartların sağlanmasında Yerel İdareler İşbirliği komitesi (LACOTS) tüketici 

koruma yasalarının yorumlanmasına ve ticari standartların belirlenmesine 

danışmanlık etmektedirler.  

İspanya’da olduğu gibi İngiltere’de de tüketici meselelerinin ele alınması sektörel 

düzlemde gerçekleşmektedir, gıda sektöründe Gıda Standartları Ajansı gibi. 
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Tüketicinin bilgilendirilmesinde BBC ve diğer özel kanalların düzenli yayınları 

bulunmaktadır. Burada hem tüketiciler ürünler hakkında bilgilendirilmekte hem de 

tüketicilerin sorunları yayında tartışılmaktadır [110]. 

Almanya’daAlmanya’daAlmanya’daAlmanya’da tüketici politikası federal hükümetlerin üzerinde önemle durduğu temel 

politikalardan biridir. Burada rekabet politikası alanında yapılan sıkı denetimler, 

uygulamalar ve yasal düzenlemeler öncelikli olarak tüketicilerin faydasına olmuştur. 

Almanya’ya yayılmış olan birçok tüketici danışma merkezlerinin yanı sıra 16 tüketici 

lobi grubu da bulunmaktadır. Tüketici Dernekleri Birliği’nin (The Union of Consumer 

Associations (AgV)) ise 2009 yılı itibarıyla 36 üyesi mevcuttur. Günümüz koşullarında 

üye sayısını çok daha fazla artırmış olması muhtemeldir. Tüketici dernekleri de aktif 

olarak tüketici politikalarının şekillenmesinde çalışmaktadır.  

Ulusal seviyede iki tüketici derneği bulunmaktadır; Arbeitsgemeinschaft der 

Verbraucherverbände (Union of Consumer Associations); Tüketici haklarının 

korunmasındaki yasal süreçte, yasal düzenlemelerde fikir beyan etmede ve 

tüketicinin bilgilendirilmesi çalışmalarında etkindir. Verbraucherschutzverein 

(Consumer Protection Association); Tüketici merkezleri şeklinde organize olmuşlardır 

ve haksız ticari uygulamalarla mücadele, yanıltıcı reklâm ve sözleşmelerin çözümü 

üzerinde çalışmaktadırlar (Avrupa Komisyonu, 1998) [110]. 

AB içerisinde tüketici anlaşmazlıklarının çözümü genelde ilgili üretici ya da dağıtımcı 

firmaya başvurulması ile gerçekleşmektedir. AB herhangi bir ürünün tüketiciye 

vereceği zarardan hangi koşullar altında üretimcinin sorumlu olduğunu yasal olarak 

düzenlemiştir. Tüketici üründeki kusuru ve kusurun neden olduğu zararı kanıtladıktan 

sonra ürünün değiştirilmesini veya zararın tazmin edilmesini talep edebilmektedir. 

Tüketicinin, karşılaştığı sorunları ilgili imalatçıya, satıcıya ya da dağıtımcıya şikâyette 

bulunup dostane yollarla çözemediği durumlar da oluşabilmektedir. Avrupa Birliği 

sınırları içerisindeki bir tüketici için böyle bir durumda atılması gereken adım yerel 

tüketici örgütlerine ya da hileyi önlemek için kurulmuş kurumlara başvurmak olmalıdır. 

Eğer tüketicinin karşılaştığı sorunun sınır ötesi etkisi varsa, başvurulacak kurum 

Avrupa Tüketici Merkezi olacaktır. Tüketicinin başvuru yaptığı kurum ister yerel 

tüketici örgütü olsun ister Avrupa Tüketici Merkezi, ilk aşamada soruna dostane 

yoldan çözüm aranacaktır. Tarafları bir araya getirerek uzlaşmaya varmalarını 

sağlamak tercih edilen ilk yoldur. Tüketici, sorunu dostane yollarla çözülemediğinde 

mahkemeye gitme hakkına sahiptir. Üye devletlerden herhangi birinde mahkemeye 

başvurabilmektedir. Alınan mahkeme kararı tüm üye devletlerde geçerlidir. Ancak 

mahkemeye gitmek masraflı ve sonuca uzun sürede bir yoldur. Bu sebeplerden 

dolayı genellikle tercih edilmemektedir [110].  
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AB komisyonu üye devletlere mahkeme dışı yollarla tüketici sorununun 

çözümlenmesinde mevcut veya yeni oluşturulacak olan organların bağımsızlık, 

şeffaflık, çelişmezlik, etkinlik, yasallık, özgürlük, temsil ilkelerine uygun hale 

getirilmesini tavsiye etmiştir. Genellikle Üye ülkelerde sorunları kesin çözüme 

bağlamaya yetkili “tüketici sorunları hakem heyetleri” ne benzer kuruluşlar 

oluşturulmuştur. Fakat bunların verdikleri kararlar taraflar yönünden bağlayıcı değil, 

tavsiye edici niteliktedir [110]. 
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