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Markafoni:
On-line alışverişin sağladığı zahmetsiz alışveriş, perakende sektörünü canlandırıyor

E-ticaretin markalara yeni, alternatif bir 
satış kanalı sunduğu ve onları geniş kitlelerle 
buluşturduğunu belirten Markafoni Yönetim Kurulu 
Üyesi Tatari,  yaklaşık 650 kişilik bir ekibe sahip 
olan Markafoni’nin 5 milyon üyesi bulunduğunu, bin 
200 moda markasıyla işbirliği yaptığını söyledi.
Arzu Kılıç

Dosya konumuz için Markafoni Yönetim Kurulu Üyesi Tolga 
Tatari sorularımızı yanıtladı. 2008’de Türkiye’ye özel alışveriş 
kulübü modelini getirme ve pek çok kategorideki seçkin 

markaları üyelerine özel avantajlı fiyatlarla sunmak üzere Markafoni’yi 
kurduklarını anlatan Tatari, bin 200 moda markasıyla işbirliği 
yaptıklarını bildirdi. 
On-line moda alışverişlerinin genel e-ticaretten aldığı payın giderek 
arttığına değinen Tatari, önümüzdeki dönemde İnternet’ten giyim 
alışverişi alışkanlıklarının daha da oturacağına işaret etti. 

Pazarlamadan lojistiğe farklı bölümlerde görev yapan yaklaşık 650 
kişilik bir ekibe sahip olan Markafoni’nin 5 milyon üyesi bulunuyor. 
Tatari, boş vakitlerini mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya 
harcamak istemeyen eğitimli profesyoneller, İnternet çağında büyüyen 
öğrenciler ve  on-line alışverişin sağladığı zahmetsiz alışveriş keyfinin 
tadını çıkarmak isteyenlerin Markafoni’den alışveriş yapmayı tercih 
ettiklerini belirtti. Ayda 700 bin civarında ürün sattıklarını söyleyen 
Tatari, en çok tekstil ürünleri ardından ayakkabı, çanta, aksesuar, 
kozmetik ve çocuk ürünlerinin satıldığını bildirdi. 
E-ticaretin hızla büyüyen ve diğer sektörlere oranla çok daha kısa 
sürede kazanç sağlayan bir sektör olduğuna dikkat çeken Tatari, 
pazarın hızla büyümeye devam edeceği, 2013’te pazara hem yerli hem 
de yabancı yeni oyuncular katılacağını söyledi.  
Türkiye’nin, e-ticaret açısından yerli oyuncular için olduğu kadar 
yabancı yatırımcılar için de cazip olduğunu vurgulayan Tatari,  
e-ticarette başarıyı yakalamak isteyenlere, net bir gelir modeline sahip 
olmaları, yoğun vakit ve emek vermelerini önerdi.
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Marka ismini nasıl belirlediniz? Ne zaman 
faaliyete geçtiniz? 

Markafoni ismini seçerken “markaların 
senfonisi”nden yola çıktık.  Bünyemizde pek 
çok farklı markanın bir araya gelerek uyum 
içinde bir güzellik yarattığını anlatmak için bu 
ismi seçtik. Ayrıca kolay telaffuz edilebilen, 
akılda kalan bir isim olması da bu tercihimizde 
etkili oldu. 

Türkiye’de e-ticaret 2006 yılından itibaren 
yükselişe geçti. 2008’e gelindiğinde Türkiye’de 
başarılı e-ticaret siteleri vardı ancak tek bir 
özel alışveriş kulübü yoktu. Biz de yaptığımız 
pazar analizlerinden Türk e-ticaretinin 
Fransa’da ortaya çıkan ve dünyada hızla 
yayılan özel alışveriş kulübü modeline hazır 
olduğunu belirledik. 2008 yılında Türkiye’ye 
özel alışveriş kulübü modelini getirme ve 
Markafoni’yi kurma kararı aldık. Giyim, 

aksesuar, kozmetik ve dekorasyon başta 
olmak üzere pek çok kategorideki seçkin 
markaları üyelerine özel avantajlı fiyatlarla 
sunmak üzere yola çıkan Markafoni, tüketiciler 
tarafından kısa zamanda çok sevildi ve hızla 
büyüdü.

Sektöre giriş yapmadan önce korku ve 
kaygılarınız nelerdi? Bunları aşabildiniz 
mi?

Sektöre girmeden önce ayrıntılı bir 
pazar analizi yapmak gerçekçi bir bakış 
kazandırmanın yanı sıra korku ve kaygılarınızı 
giderme konusunda da yardımcı oluyor. 
Türkiye’ye özel alışveriş kulübü modelini 2008 
yılında Markafoni getirdi. İlk kurulduğumuzda 
tedarikçilere işleyişi anlatmamız ve onları 
ikna etmemiz gerekiyordu. Ancak kısa sürede 
tedarikçiler, markalarını geniş kitlelere 
ulaştırmak için bunun harika bir yol olduğunu 
gördüler ve Markafoni’ye güvendiler. Şu an 
1200 moda markasıyla işbirliği halindeyiz. 

Müşteri giyinmeden, görmeden almaz 
düşüncesi vardı. Bu önyargıyı nasıl aştınız 
ya da aşabildiniz mi? 

Şu an Türkiye’de 36 milyon İnternet kullanıcısı 
ve 9 milyon civarında on-line (çevrimiçi) 
alışveriş kullanıcısı var. On-line moda 
alışverişlerinin genel e-ticaretten aldığı 
payın giderek arttığı gözleniyor. Önümüzdeki 
dönemde İnternet’ten giyim alışverişi 
alışkanlıkları daha da oturacak. Zaten şu anki 
genç nüfus on-line alışverişe çok alışık ve 
onlar için İnternet’ten bir elbise ya da ayakkabı 
almak son derece doğal. 
Bunun yanı sıra tüketicilerin, ürünleri 
denemeden aldıkları için genelde, “Ürünü 
beğenmezsem ne yaparım?” endişesi de 
taşıdıklarını bilen Markafoni, iade sürecinin 
son derece kullanıcı dostu olduğu VIP servis 

hizmetiyle bu endişeyi gideriyor. Markafoni 
üyeleri iade etmek istedikleri ürünleri 
30 gün içerisinde hiçbir ücret ödemeden 
iade edebiliyor. İade kargosu Markafoni’ye 
ulaştığında müşteriye bilgi maili atılıyor ve 
pos iadesi, aynı gün müşteriye de SMS ve mail 
yolu ile haber verilerek gerçekleştiriliyor. İade 
süreçlerinin her aşamasında bilgilendirilen 
ayrıcalıklı Markafoni üyeleri en seçkin 
markalara yüzde 90’a varan indirimlerle sahip 
olmanın keyfini çıkarıyor.

Bir e-ticaret sitesi, tedarikçilerini nasıl 
buluyor, bunun süreçleri nelerdir? Halen 
kaç tedarikçi ile çalışıyorsunuz? 

Markafoni olarak pazarlamadan lojistiğe farklı 
bölümlerde görev yapan yaklaşık 650 kişilik 
bir ekibimiz var. Tedarikçilerle ilişkilerimizi 
düzenleyen de uzman bir bölümümüz 
de bulunuyor. Markafoni’de yer vermek 
istediğimiz markalarla biz doğrudan iletişime 
geçtiğimiz gibi, markafoni.com’u satış kanalı 
olarak kullanıp geniş kitlelere ulaşmak isteyen 
markalar da bize başvurabiliyor. Başvuruları 
değerlendirirken söz konusu markanın hedef 
kitlemize uygunluğu, kalitesi, üyelerimize 
sunacağı indirim oranı gibi çeşitli kriterler, 
kararımızda etkili oluyor. Türkiye’de satış 
mağazası olmayan markaları moda severlerle 
buluşturmakla biliniyoruz ve şuan 1200 moda 
markasıyla işbirliği halindeyiz.

Yıllardır üretici ve mağazaları 
olan firmaların, güçlü bir e-ticaret 
sitesinin yaklaşık 2 yılda ulaştığı 
ciroya ulaşamadığı ifade ediliyor. Bu 
değerlendirme doğru mu? 

E-ticaret hızla büyüyen ve doğru bir iş 
yapmışsanız diğer sektörlere oranla çok 
daha kısa sürede kazanç sağlayan bir 
sektör. Ancak genel perakende sektörüyle 
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bu tür karşılaştırmaların yapılmasını doğru 
bulmuyoruz. E-ticaret, markalara yeni, 
alternatif bir satış kanalı sunuyor ve onları 
geniş kitlelerle buluşturuyor. E-ticaret, 
perakendenin canlanmasına katkıda 
bulunuyor. 

En çok ne alınıyor? Sizden alışveriş 
yapanların kadın-erkek, genç-yaşlı gibi 
istatistikî verilerini bizimle paylaşır 
mısınız? 

Markafoni’nin şu an 5 milyon üyesi bulunuyor. 
Markafoni üyeleri, alışveriş alışkanlıklarına 
sahip olan, eğitimli, kredi kartı kullanımına 
alışkın ve İnternet’i hayatın bir parçası olarak 
gören kişilerden oluşuyor. Boş vakitlerini 
mağazaları dolaşarak alışveriş yapmaya 
harcamak istemeyen eğitimli profesyoneller, 
İnternet çağında büyüyen öğrenciler ve  
on-line alışverişin sağladığı zahmetsiz 

alışveriş keyfinin tadını çıkarmak isteyenler 
Markafoni’den alışveriş yapmayı tercih ediyor. 
Markafoni üyelerinin yüzde 75’i kadın, yüzde 
25’i ise erkek. Markafoni üyelerinin yüzde 50’si 
25-35 yaş arasında ve üyelerin yüzde 60’ını 
İstanbul, Ankara ve İzmir’deki kullanıcılar 
oluşturuyor. Her zaman olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de üye sayımızın hızla 
artacağına inanıyoruz. Ayda 700 bin civarında 
ürün satılan Markafoni’de en çok tekstil 
ürünleri ardından ayakkabı, çanta, aksesuar, 
kozmetik ve çocuk ürünleri tercih ediliyor. 

E-ticaret, firmalar için bir avantaj mıdır? 
E-ticarete uzak duran firmalara neler 
önerirsiniz? 

İnternet’ten alışveriş perakendecilerin 
daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlıyor 
ve mağaza satışlarını da olumlu etkiliyor. 
Markafoni outlerden farklı olarak markaların 

sezon ürünlerine ve tasarımcıların ürünlerine 
yer yeriyor. Uluslararası araştırma şirketi TNS 
Sofres’in yaptığı araştırma, on-line alışverişin 
tüketici, marka ve üreticiler üzerindeki olumlu 
etkisini açıkça ortaya koyuyor. Araştırmaya 
göre, özel alışveriş kulüplerinde yer alan 
markalar, kullanıcıların kafasında olumlu imaj 
bırakıyor ve bu da sadece İnternet üzerindeki 
değil, mağazalarındaki satışları da etkiliyor. 
Özel alışveriş kulüplerindeki kampanyaların 
ardından mağazalarda ciddi bir hareketlilik 
yaşanıyor. Bu durumun farkında olan markalar 
da, on-line satış yöntemine giderek daha sıcak 
yaklaşıyor. Gerek markafoni.com üzerinden 
gerekse kendi e-ticaret sitelerini kurarak 
ürünlerini on-line satış yoluyla müşterilerine 
sunuyor. Markalara geniş kitlelerle buluşma 
imkânı sunan Markafoni, perakende sektörünü 
her fırsatta destekliyor ve on-line alışveriş 
aracılığıyla bu sektörün dönüşmesinde etkili 
rol oynuyor. 

Sektörün Türkiye’deki büyüme hedefleri 
nelerdir?

İnternet Dünya İstatistikleri (Internet World 
Stats-IWS) verilerine göre şu an Türkiye’de 
35 milyon İnternet kullanıcısı var bu rakam 
Türkiye’yi Avrupa’daki en büyük 5. İnternet 
toplumu yapıyor. Türk İnternet kullanıcısı 
aylık İnternet’te geçirdiği ortalama 29,4 
saatle, Avrupa ülkeleri içinde üçüncü sırada 
bulunuyor. Türkiye, Facebook kullanımında 
dünyada yedinci, Twitter konumunda ise 
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. Türk 
İnternet sektörü, son zamanlarda uluslararası 
arenada “Digital Bosphorus” olarak anılmaya 
başlandı. 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, 2006’dan 2010’a kadar yüzde 
325 büyüme sergiledi.

Pazarın hızla büyümeye devam edeceği 2013 
yılında pazara hem yerli hem de yabancı 
yeni oyuncular katılacak. Bunun yanı sıra 
önümüzdeki dönemde girişler kadar çıkışlar 
da yaşanacak. Piyasada belli birkaç oyuncu 
kalacak. Kullanıcılara özel bir alışveriş 
deneyimi sunabilen, müşteri ilişkileri 
yönetimini başarıyla yapabilen, satış öncesi 
ve sonrası süreçleri iyi yöneten, diğerlerinin 
üstünde hizmet kalitesi sunabilen ve marka 
değerini koruyan alışveriş siteleri başarıya 
ulaşacak ve piyasada kalıcı olacak. 

Hedef kitlenize ulaşmak için sosyal 
medyayı nasıl kullanıyorsunuz? 

Türkiye’nin ilk ve lider özel alışveriş kulübü 
Markafoni’nin hedef kitlesi, İnternet’i hayatının 
bir parçası olarak gören ve çoğunlukla sosyal 
medyayı aktif olarak kullanan kişilerden 
oluşuyor. Kurulduğumuz günden beri 
Markafoni olarak üyelerimizle interaktif bir 
iletişime olanak sağlayan sosyal medyaya çok 
önem veriyoruz. Bu nedenle kuruluşumuzdan 
kısa bir süre sonra, 2008 yılı içinde sosyal 
medya bölümümüzü hayata geçirdik. Şu 
an Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, 
Dailymotion, Vimeo ve izlesene.com sitelerde 
aktif olarak yer alıyoruz. Kullanıcılarla sıcak 
iletişimde bulunduğumuz ve çeşitli yarışmalar 
düzenleyerek ödüller dağıttığımız Facebook 
sayfamızın 1 milyonun üzerinde takipçisi 
var. Buradaki paylaşımlarımızı her gün yüz 
binlerce kişi kendi Facebook duvarlarında 
görüyor. Facebook üzerinde yaptığımız 
çalışmalar, Facebook’un global örnek vakaları 
arasına girdi ve Markafoni burada yer alan ilk 
Türk markası oldu.

Twitter’da takipçi sayımız ise 40 bin. Hem 
Facebook, hem de Twitter’da Türkiye’nin 
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yarattık. Markafoni Black üyeleri, davet ettikleri her arkadaşının ilk alışverişinden 10 TL 
yerine 20 TL kazanıyor, tüm alışverişlerinde ücretsiz kargo hizmetinin keyfini çıkarıyor 
ve Markafoni Black üyelerine özel çağrı merkezinden faydalanıyor. Markafoni, Markafoni 
Black üyelerine özel düzenlenen davet ve organizasyonlar için davetiye ya da bilet 
kazanma fırsatı ve stil danışmanlığı hizmeti de veriyor. 

Markafoni aynı zamanda akıllı sepet uygulamasına geçen ilk özel alışveriş kulübü olma 
özelliğini taşıyor. Her kampanya ve üründe geçerli olan akıllı sepet uygulaması sayesinde 
Markafoni üyeleri, farklı kampanyalardan almak istedikleri ürünleri tek bir sepette 
birleştirebiliyor. Üyelerin kargo masraflarını ciddi ölçüde azaltan ve alışveriş deneyimini 
kolaylaştıran akıllı sepet uygulaması ile üyeler alışverişin keyfine varıyor. 

E-ticaret sektörüne yeni girecek olan girişimcilere neler önerirsiniz?

Her şeyden önce pazarı iyi analiz edin ve bulunduğunuz pazarın ihtiyaçlarına karşılık 
vermeye gayret edin. Bunun yanı sıra e-ticarette başarıyı yakalamak istiyorsanız, net bir 
gelir modeline sahip olmanız da büyük önem taşıyor. İnternet’te iş kurmanın vakit ve emek 
isteyen bir iş olduğu da unutulmamalı.

en çok takip edilen ve en yoğun iletişim 
kurulan markalarından birisiyiz. Twitter’da 
geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdiğimiz “Aşkını 
Göster” ve “Benim Aşkım” kampanyaları hem 
modaseverlerden yoğun ilgi gördü hem de 
sosyal medyada çok yankı uyandırdı. Ayrıca 
sosyal medyanın yeni yıldızı Pinterest’i aktif 
olarak kullanan ilk Türk markası olarak da bir 
ilke daha imza attık.

Bunun yanı sıra geçtiğimiz ay, moda 
dünyasının Twitter’ı konumunda olan; üyelerin 
site içinde oluşturdukları kendi profilleri 
üzerinden tarzlarını oluşturduğu ve diğer 
moda tutkunlarıyla paylaştığı fashiolista.
com’un Get Together in Istanbul Partisine 
destek vererek moda blog yazarlarını bir araya 
getirdik. 

Ayrıca Mayıs 2010’dan bu yana http://blog.
markafoni.com’da 2.000’e yaklaşan post 
sayısıyla moda, tasarım ve yaşam tarzına dair 
zengin bir içerik sunuyoruz. Markafoni, sadece 
bir alışveriş sitesi değil, aynı zamanda stil ve 
yaşam tarzı sunan bir özel alışveriş kulübü. 
Bu nedenle Markafoni Blog aracılığıyla stil 
önerilerinde bulunuyor, Dünyadan moda 
haberlerini iletiyor, modayı inceliyor ve 
tasarım ürünleri mercek altına alıyoruz. Bunu 
yaparken de yorumlar aracılığıyla Markafoni 
Blog okuyucuları ile sürekli iletişim halinde 
modayı konuşuyoruz. Markafoni Blog’da 
sadece moda ve tasarım değil; ev, dekorasyon 
ve ünlülerin yanı sıra “Arzu Nesnesi”, “Trend 
Alarm” ve “Love/Hate” gibi okuyucularımızın 
çok sevdiği bölümlerimiz bulunuyor. 

Mağazadan müşteriye ürün beğendirmek 
bile zor iken e-ticarette başarılı müşteri 
ilişkileri yönetimi nasıl olmalıdır?

Online alışverişte müşteriye ihtiyaç anında 
yanında 7/24 olacağını hissettirmek, yine 
söz konusu alışveriş sitesinin elinde. 
Yüzde yüz müşteri memnuniyeti hedefiyle 

faaliyet gösteren 
Markafoni, müşteri 
memnuniyetini 
sürdürülebilir kılmak 
için lojistiğe ve 
müşteri hizmetlerine 
gerekli yatırımları 
yapıyor. Markafoni 
üyelerine daha iyi 
hizmet verebilmek 
için Aralık 2010’dan 
bu yana Türk İnternet 
dünyasının en modern 
ve en büyük lojistik 
merkezinden faaliyet 
gösteriyor. Ayrıca 
geçtiğimiz aylarda 
mevcut tesisimize 
ek olarak Kurtköy’de 
25 bin metrekarelik, 
yeni bir lojistik tesise 
kavuştuk. 35 bin 
metrekarelik lojistik 
merkezimizin ana 
faaliyet konusunu 
günlük yaklaşık 50 
farklı tedarikçiden 
gelen 150 bine 
yakın ürünün kalite 
kontrol işlemlerinin 
yapılması, müşteri siparişlerine göre 
ürünlerin ayrılması ve sipariş edilen ürünlerin 
Markafoni üyelerine eksiksiz ve taahhüt edilen 
sürede gönderiminin sağlanması çalışmaları 
oluşturuyor. 

Markafoni üyeleri, 7/24 hem telefon ile hem 
de on-line olarak müşteri hizmetlerine 
ulaşabiliyor. Markafoni’de iade işlemi de çok 
kolay gerçekleşiyor. İade süreçlerinin her 
aşamasında bilgilendirilen Markafoni üyeleri 
özel alışveriş deneyiminin tadını çıkarıyor.

Ayrıca sık sık alışveriş yapan Markafoni üyeleri 
için Markafoni Black adında özel bir program 
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