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Türkiye’de, e-ticaret 2012 sonunda 30 milyar TL’ye ulaşacak
Bankalararası Kart Merkezi’nin verilerine göre, 2012 sonunda 30 
milyar Lira ciroyu yakalaması beklenen e-ticareti, 2016’ya kadar 
dünya nüfusunun yarısının kullanması öngörülüyor.
Fatma Ağaç Günümüzde geleneksel pazarlama faaliyetleri yerini 

interaktif pazarlamaya bırakıyor. Artık firmalar, 
müşterileriyle dijital ortamda buluşuyor, ürün ve marka 

tanıtımları, satış işlemleri bu mecrada yapılıyor. Elektronik 
ticaret (e-ticaret), ekonomi ve iş dünyasına önemli fırsatlar 
sunuyor. Bu yeni yapı, ekonomilerin büyüme dinamiklerinde 
kalıcı değişiklikler oluşturuyor. “Reel, finansal ve türev 
piyasalar” yerini; “online pazarlara, elektronik platformlara, 
sanal alışveriş merkezleri”ne bırakıyor. 2011’de 680 milyar 
Dolara ulaşan, 2016’ya kadar dünya nüfusunun yarısının 
(yaklaşık 3,5 milyar) kullanması öngörülen e-ticaret,  dünya 
ve Türkiye’de ticaretin geleceğini şekillendiriyor. Ülkemizin de 
içinde bulunduğu G-20 ülkelerinde ise 2016’ya kadar yaklaşık 
800 milyon İnternet kullanıcısıyla İnternet ekonomisinin 4 
trilyon 200 milyar Dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.
E-alışveriş, dünyanın herhangi bir yerindeki vitrini ekrana 
getirir. Ayrıca sanal alışveriş yaparken hırsızlığa uğramaz, 
çanta veya cüzdanınızı bir kapkaççıya kaptırmazsınız. 

Yeni Ticaret Kanunu (TTK) 16 Nisan 2012’de ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarına gönderilerek yürürlüğe girdi. Yeni 
Türk Ticaret Kanunu şirketlere birçok işlemi elektronik 
ortamda yapma olanağı sunuyor. Yeni TTK ile bilişim ve 
teknoloji alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak, bilişim 
teknolojilerini kullanmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilere 
bir alternatif sunularak maliyetlerin azaltılması, emek ve 
zamandan tasarruf edilmesi bakımından önemli düzenlemeler 
yapılmış. Şirketlerin mal ve hizmetlerini tüm dünyaya 
pazarlayabilmesi, yabancı yatırımcıların ilgisini çekebilmesi 
için elektronik ortam büyük bir fırsat sunuyor. Yeni Türk 
Ticaret Kanunu ile bunun hukuki altyapısı tamamlandı.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre, 2010 
yılında Türkiye’de e-ticaret hacmi, 15 milyar TL ve 2011 sonu 
itibariyle bu rakam yaklaşık 20-21 milyar TL oldu. 2012 yılı 
sonunda ise cironun 30 milyar TL’nin üzerinde olabileceği 
öngörülüyor. Türk e-ticaret pazarı da, 2006’dan 2010’a kadar 
yüzde 325 büyüme sergiledi.
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E-ticaret artış hızı, yavaşladı
2010 ve 2011 yıllarında yıllık bazda yüzde 50 civarında büyüyen e-ticaret, genel ekonomide 
yaşanan soğuma paralelinde 2012 ilk 7 ayında geçen yıl aynı döneme göre yüzde 36 seviyesinde 
büyüdü ve 17,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.
 

İnternet Dünya İstatistikleri (Internet World Stats-IWS) verilerine göre Türkiye’de 35 milyon 
İnternet kullanıcısı var bu rakam Türkiye’yi Avrupa’daki en büyük beşinci İnternet toplumu 
yapıyor. Türk İnternet kullanıcısı aylık İnternet’te geçirdiği ortalama 29,4 saatle, Avrupa ülkeleri 
içinde üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye, Facebook kullanımında ise dünyada yedinci, Twitter 
kullanımında da dünyada on birinci. Bunun yanı sıra 46 milyon kredi kartıyla Türkiye’nin kredi 
kartı penetrasyonu yüzde 60 civarlarında seyrediyor. Tüm bunlar Türkiye’yi e-ticaret açısından 
yerli oyuncular için olduğu kadar yabancı yatırımcılar için de cazip kılıyor.
 

Sanal alışverişe “hayalet yazılım” 
Kayıtdışı ile mücadele için harekete geçen Maliye Bakanlığı, e-ticarette yaşanan kayıt dışılığa 
Hollanda’dan getireceği “hayalet yazılımla” çözüm bulacak. Otomotiv ve inşaat sektöründe 
üretimden satışa her aşama on-line izlenecek.
İnternet üzerinden yapılan alışverişin kayıt altına alınması için teknik ve hukuki altyapının 
oluşturulması için en iyi uygulamaya sahip olan Hollanda Gelir İdaresi’nin deneyimlerinden 
faydalanmak üzere Hollanda hükümetiyle ortak bir proje yapılmaya başlandı. Yazılım, Türkiye’ye 
uyarlanacak. İnternet’ten yapılan alışverişte ödeme sadece kredi kartı ve posta çekiyle 
yapılacak. Nakit ödeme yoluyla yapılabilmesi için ise banka üzerinden nakit havale sistemine 
ait yeni kurallar getirilecek. Söz konusu yazılımın kredi kartı, vb. bilgilerle çarpraz sorgulamaya 
olanak sağlayacak bir sistem oluşturduğu, bunun da kayıt dışılığı önlediği belirtildi. Otomotivde 
üretimden satışa kadar takip yapılacak bir sistem kurulacak. İnşaat sektöründe de veri tabanı 
üzerinden gelişmeler takip edilecek ve denetim sıklaştırılacak.
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e-Ödeme yöntemleri
 
e-ödeme yöntemleri, sanal alışverişin artmasıyla birlikte 
çeşitlendi ve düzenlendi. E-ödeme yöntemleri şöyle 
sıralanabilir:  

Havale: Bankaların elektronik sisteme geçmesi ile birlikte oluşan bir 
sistemdir. Bir paranın herhangi bir bankaya elden veya bankamatikten 
yatırılması ile diğer hesaba bankadan yapılan işlemle geçmesidir. Diğer 
ödeme yöntemlerine nazaran daha yavaş bir ödeme türüdür. 

Kredi Kartı: Paranın her ortamda kullanılmasını ve faizle verilen kredinin 
aylık periyotlar ile ödeme yöntemine tabi tutularak müşteriye verilmesini 
sağlayan kart sistemidir. Günümüzde likidite tercihi paradan sonra en 
yüksek olan ödeme türüdür. 

Pay-Pal ve Bağış Sistemleri: Ödemenin karşılıksız olarak yapılıyor 
görünümünde olduğu sistemlerdir. Yapılan ödemenin neyin karşılığında 
yapıldığı, ödeme sisteminin içinde olmadığı için bu sistemler bağış (donate) 
olarak da adlandırılmaktadır. Bu ödeme yöntemi kullanılmadan önce 
elektronik bir sözleşmenin taraflar arasında bir aracı kurum tarafından, 
yasal bağlayıcılığa sahip olarak, kurulması gerekir. Bunun ilk ve en iyi 
örneği e-bay.com alışveriş sitesidir. Açık artırma ile fiyat belirlenir ve son 
fiyatı veren ile satıcı arasında hukuki bağlayıcılığı olan bir sözleşme site 
tarafından kurulur. 

e-Para: e-para sistemleri genellikle bahis ve kumar sitelerinin 
müşterilerine sağladıkları bir kolaylıktır. Bu sistem gerçek paranın sitede 
geçen bir sembolik paraya dönüşmesi anlamına gelmektedir. Mesela 1 
TL =10 Bahisstar. Bu ödeme yöntemi de kredi kartına bağlıdır. Öncelikle 
kredi kartından, almak istediğimiz miktara karşılık bakiye transfer edilir; 
daha sonra sisteme göre oluşan sembolik sanal para ile alışveriş ya da 
bahis yapabiliriz. Kampanyalar ve sanal paranın alım gücünün değişmesi 
ekonomiye kötü etkisi olan unsurlardır. 

Elektronik Çek: Bu sistem en güvenilir e-ödeme yöntemidir. Elektronik 
çek neden belirtilerek bir malın alımı için vaatte bulunmaktır. Belirtilen 
miktar belli olduğu için isteğimiz dışında bakiye transferi yapılamaz ve 
eğer hizmetin gerçekleşmeyeceği ya da kötü ifa edileceğini anlarsak 
ödeme yapmadan cayma hakkımızı kullanabiliriz. Günümüzde ABD’nin 
bazı eyaletlerinde kullanılan bu sistem, e-alışverişler için en uygun ödeme 
yöntemidir. 
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On-line alışverişin püf noktaları ve güvenlik
Elektronik ticaret tanım olarak ürünlerin veya hizmetlerin aracı 
elektronik sistemler kullanarak alım ve satımının gerçekleşmesi 
işlemidir. İnternet üzerinden yapılan bu alışverişler elektronik 
ticaret olarak tanımlandırılır. Hızla gelişen teknolojiler konusunda 
yeterli bilgi birikimine sahip olmayan internet kullanıcıları kredi kartı 
dolandırıcılıklarına maruz kalmaktadırlar. 
Bunlar yanı sıra günlük yaşamda dahi bu çalınan kredi kartlarını cafe, 
mağaza, restoran gibi ortamlarda ve fiziksel hayatta çalınıp on-line 
ticarette kullanılmaya başlandı. Son zamanlarda on-line dolandırıcılık 
adı altında  artış gösteren “phishing” denilen “şifre ve kimlik hırsızlığı” 
suçları hakkında sık sık haberler duymaktayız. 

İnternette yapılan alışverişlerde işinize yarayacak ve güvenli alışveriş 
yapmanın püf noktalarından bahsedelim.

*Popüler İnternet sitelerinden alışverişe dikkat edin

Popüler e-ticaret siteleri uzun yıllar bu hizmetleri vermiş olup bilgi ve tecrübeleri ile 
müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak için en iyi çözümleri sunmaya çalışırlar. 
Alışveriş yapacağımız sitenin popüler olmasıda güvenli alışveriş yapacağımız 
anlamına gelmez. Sistem her ne kadar popüler olursa olsun sanal kart veya 3D 
security sistemini kullanmanızı çok önemli. İlgili internet sitelerine girdiğinizde 
kişisel bilgilerinizin gizliliğini/sitenin güvenilirliğini ve o siteden kredi kartıyla 
alışveriş yaparken bilgilerinizin gizliliğinin nasıl sağlandığına dikkat ediniz.

*Kredi kartı güvenliği için Sanal Kart veya 3D Security seçin

Alışveriş yaptığımız sitelerin kredi kartı bilgilerimizi sistemlerinde nasıl muhafaza 
ettiklerini veya yazılımdan kaynaklı güvenlik zafiyetlerini bilemeyiz. Bu nedenle 
alışverişlerinizde sanal kart veya 3D security sistemini kullanmanız gerektiğini 
unutmayın. 
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