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Altıncı Cadde Genel Müdürü Çekçeoğlu: 

Büyüme hızı 
çok yüksek 
olan firmalar 
olduklarına işaret 
eden Çekçeoğlu, 
İnternet’ten zaman 
ve mekân bağımsız 
olarak bir anda 
milyonlarca kişiye 
ulaşabildiklerinin, 
yer bağımlı klasik 
perakendeye 
göre yüksek 
erişim ve ciroya 
erişebildiklerinin 
altını çizdi.
Arzu Kılıç

Tüketicileri mağazalardaki satış danışmanı değil, sitelerdeki ürün detayları ikna ediyor.

Dosya sayfalarımıza Altıncı Cadde Genel Müdürü ve 
Kurucu Ortağı Başak İlhan Çekçeoğlu da,  sorularımızı 
yanıtlayarak katkı verdi. Ev ile ilgili ihtiyaç duyulan her 

şeyin bulunabileceği sanal bir cadde oluşturmak amacıyla hayata 
geçirilen Altıncı Cadde, Mart 2012 itibariyle kullanıcıları ile 
buluştu. 
Sektörün önündeki en büyük bariyer olan “dokunmadan almanın 
zorluğu”nu, ürün açıklaması, detaylı ve kaliteli fotoğraf çekimi, 
ürün tanıtım videoları vb. ile aştıklarını belirten Çekçeoğlu, 
bunun satın alma sırasında karar vermeyi kolaylaştırdığı ve 
hedeflenenden daha yüksek tutarlarda alışveriş yapılabildiğini 
gösterdiğini anlattı. 
“Tüketiciler her geçen gün daha da bilinçleniyor ve neyi nereden 
nasıl alacaklarını biliyorlar” diyen Çekçeoğlu, bu anlamda, 
e-ticaretin tüketicilerin bilinçli bir şekilde alışveriş yapmalarına da 
katkıda bulunduğuna dikkat çekti. 
Büyüme hızı çok yüksek olan firmalar olduklarına işaret eden 
Çekçeoğlu, İnternet üzerinden zaman ve mekân bağımsız bir anda 
milyonlarca kişiye ulaşabildiklerini, bunun yer bağımlı klasik 
perakendeye göre yüksek erişim ve ciroyu beraberinde getirdiğini 
söyledi. Yurtiçi, yurtdışı iki bin tedarikçi ile iletişim halinde 
olduklarını açıklayan Çekçeoğlu, benzer e-ticaret firmalarına 
üretim, marka yaratma, tedarikçi olmak yerine satış ve hizmete 
odaklanmalarını önerdi.
Çekçeoğlu, Avrupa ve Amerika’da yüzde 12-15 olarak değişen 
toplam perakende sektöründeki e-ticaretin payının Türkiye’de 
yaklaşık yüzde 5 oranında gerçekleşerek 2012’de yaklaşık 30 
milyar TL olmasının öngörüldüğünü vurguladı. Türkiye’deki 
e-ticaret hacminin 2-3 yıl içersinde çok iyi noktalara geleceğini 
bildiren Çekçeoğlu, İnternet Retail tarafından yapılan araştırmada, 
2012-2016 yılları arasında Türkiye e-ticaret satışlarının enflasyon 
hariç yüzde 54 büyümeyi öngörüldüğünü anımsattı.  
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Marka ismini nasıl belirlediniz? Ne zaman 
faaliyete geçtiniz? 

Altıncı Cadde, ev ile ilgili ihtiyaç 
duyulan her şeyin bulunabileceği 
sanal bir cadde oluşturmak 
amacıyla hayata geçirdiğimiz 
bir proje. New York’ta yer alan 
fifth Avenue olmasını istediğimiz 
kalitede bir caddeyi simgelesin 
istedik.  Mart 2012 itibariyle 
Altıncı Cadde, kullanıcıları ile 
buluşmuş oldu.
Sektöre giriş yapmadan önce 
korku ve kaygılarınız nelerdi? 
Bunları aşabildiniz mi?
Her işin olduğu gibi e-ticaretin 
de riskleri var ve siz 7/24 açık 
bir alışveriş merkezi gibi hizmet 
veriyorsunuz, müşterileriniz 
sabah 8’de alışveriş yaptığı gibi 
pazar gecesi 12’de de alışveriş 
yapabiliyor. Ama güçlü bir 
altyapı, her şeyin başlangıcı ve temelidir. 
Bundan sonrası, işi doğru yönetmeye, iyi 
ürünü, uygun fiyata sunmaya, satış sonrası 
ürünleri eksiksiz ve zamanında teslim etmeye 
kalıyor. Bizim mağazamız, 7 gün 24 saat açık 
Türkiye’nin her yerinden ulaşılan büyük bir 
mağaza. Başarıyı korumak için hızlı aksiyon 
alıyoruz, hatasız yol almak için detaylı 
kontroller yapıyor ve çok çalışıyoruz. Çalışma 
saatlerimiz çok esnek, işimiz hayatımızın en 
önemli parçası. Gece 12’de mailleşmelerimizin 
devam ettiği, sabahlara kadar doğru ürünler 
için çalıştığımız çok oluyor. 
Tabii bizim avantajlarımızdan bir tanesi, 
Türkiye’nin öncü İnternet şirketlerinden Doğan 
Online’ın bir kuruluşu olmamız, insanların 
yıllardır bildikleri ve güvendikleri bir oluşum. 

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

Eskiden sektörün önündeki en büyük bariyer, 
“dokunmadan almanın zorluğu” olarak 
görülürdü. Ancak artık bunun bir bariyer 

olmadığı ve müşteri beklentilerinin (ürün 
açıklaması, detaylı ve kaliteli fotoğraf çekimi, 
ürün tanıtım videoları vb.) satın alma eylemi 
esnasında karşılanması durumunda karar 
vermeyi kolaylaştırdığını ve hedeflenenden 
daha yüksek tutarlarda alışveriş yapılabildiğini 
görüyoruz. 
Tüketiciler her geçen gün daha da bilinçleniyor 
ve neyi nereden nasıl alacaklarını biliyorlar. 
Bu anlamda, e-ticaret tüketicilerin bilinçli 
bir şekilde alışveriş yapmalarına da 
katkıda bulunuyor, çünkü mağazadaki 
satış danışmanının rolünü siz sitedeki ürün 
detayları ile yerine getirmek durumundasınız. 
Ev dekorasyonu ve mobilya e-ticaret hacminin  
gerek Türkiye gerekse dünyada artarak 
büyümesi, tüketici alışkanlıklarının hızlıca 
değişebildiğini göstermekte.

Bir e-ticaret sitesi, tedarikçilerini nasıl 
buluyor, bunun süreçleri nelerdir? Halen 

kaç tedarikçi ile çalışıyorsunuz?

Sitemizi yayına hazırlarken tedarikçi firmalar 
ile görüşmelere başladık 
işimizi, amaçlarımızı 
anlattık ve bu şekilde iş 
ortaklarımız ile çalışmaya 
başladık. Daha sonra yeni 
firmalar bu oluşumunda 
içerisinde var olmak 
için bizimle iletişime 
geçtiler. Şu an hem 
bizim arayışlarımız hem 
bize gelen talepler ile iş 
ortaklıklarımız artıyor. 
Şu an yurtiçi, yurtdışı iki 
bin tedarikçi ile iletişim 
halindeyiz.
 
Yıllardır üretici 
ve mağazaları 
olan firmaların, 
güçlü bir e-ticaret 

sitesinin yaklaşık 2 yılda ulaştığı 
ciroya ulaşamadığı ifade ediliyor. Bu 
değerlendirme doğru mu? En çok ne 
alınıyor? Sizden alışveriş yapanların 
kadın-erkek, genç-yaşlı gibi istatistikî 
verilerini bizimle paylaşır mısınız? 

Bizler büyüme hızı çok yüksek olan firmalarız. 
İnternet üzerinden zaman ve mekân bağımsız 
bir anda milyonlarca kişiye ulaşabiliyoruz. 
Bu yapı, yer bağımlı klasik perakendeye göre 
yüksek erişimi ve ciroyu beraberinde getiriyor. 
Müşterilerimiz 25-44 yaş arası çalışan, 
kendine özen gösterdiği kadar evini ve tarzını 
önemseyen yüzde 75’i kadın ağırlıklı, yüzde 
25’i ise erkek müşterilerimiz özellikle mobilya 
alanında çok aktifler. Aslında 7’den 70’e 
herkesin ihtiyacı olabilecek ve herkese hitap 
edebilecek ürün gamına ve fiyat avantajına 
sahibiz. 
Kadınlar 25-35 arası alışveriş payının yüzde 

35.24’ünü, erkekler ise 25-35 yaş arası ve 
alışverişin yüzde 11.88’ini oluşturuyor.
Sitede, sırasıyla en çok dekorasyon, 
mobilya, mutfak, tekstil, elektronik 
kategorilerinde ki ürünlere rağbet var.

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

E-ticaret farklı bir iş. Üretim, tedarik, 
depolama, lojistik, sevkiyat bunlar ticaretin 
temel öğeleri iken, e-ticaret ile teknoloji, 
on-line (çevrimiçi) pazarlama, müşteri 
hizmetleri, iş geliştirme, raporlama gibi 
diğer kriterler de devreye giriyor. Her alan 
başka bir alanı tetikleyen bir çark gibi 
çalışıyor ve 7/24 açık, dünyanın her yerinden 
erişim için sadece İnternet’in olması yeterli. 
Ben, bizler gibi ana işi e-ticaret olmayan 
markalara, bizler gibi markalar ile 
işbirlikleri yapmaları ve bizi platform olarak 
kullanmalarını öneriyorum. Bizim gibi 
e-ticaret firmalarına aynı şekilde üretim, 
marka yaratma, tedarikçi olmak yerine ana 
işimize satış ve hizmete odaklanmamızı 
doğru buluyorum. Bu yeni ekosistem 
konumlandırmaların doğru yapılması ile 
başarıya ulaşacak bir sistem.

Sektörün Türkiye’deki büyüme 
hedefleri nelerdir?

Türkiye’de e-ticaret hacminden önce 
perakende sektörünün hacmine dikkat 
etmekte fayda var. 2011 verilerine göre, 
perakende sektörü, 302 milyar dolar hacme 
sahipken 2012’de bu rakamın 313 milyar 
dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. 
E-ticaret hacminin 2012 itibariyle ise 
tüm sektörler dahil BKM verilerine göre, 
yaklaşık 30 milyar TL olmasını öngörebiliriz 
şu ana kadar gerçekleşen rakamlar 
ışığında ki bu da aslında toplam perakende 
sektörünün yaklaşık olarak yüzde 5’nin 
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e-ticaret üzerinden gerçekleştiğini 
göstermekte. Avrupa ve Amerika’da 
bu oran ülke bazlı değişmekle beraber 
yüzde 12-15’in altında değil. O nedenle 
Türkiye’deki e-ticaret hacmi 2-3 
yıl içersinde çok daha iyi noktalara 
gelecek. İnternet Retail tarafından 
yapılan araştırmada 2012-2016 yılları 
arasında Türkiye e-ticaret satışlarının 
enflasyon hariç yüzde 54 büyümesi 
öngörülüyor. 

Özel alışveriş sitelerinin pazara girmesi 
ile birlikte erkek baskın e-ticaret 
pazarı yerini bayanlara bıraktı ve şu 
anda yaklaşık 5,5 milyon insan İnternet 
üzerinden alışveriş yapıyor. 
Gelinen noktada dikey alışveriş 
sitelerine olan yatırımlar artmakta. Bu 
da tüketicilerin daha fazla çeşidi olan 
sitelerden ürün bulmalarına imkân 
sağlıyor. Rekabetin yoğun olduğu 
Türkiye pazarında kazanan tabii ki yine 
tüketiciler oluyor. 
Rekabet artık fiyat odaklılıktan çıkıp 
tıpkı Amerika ve Avrupa’da büyük 
e-ticaret sitelerinin de yapmakta olduğu 
gibi kişiselleşmiş ve müşteri merkezli 
yapılara gitmeye başlıyor. Çünkü fiyat 
rekabeti ile firmaların yaşamlarını 
sürdürebilmeleri ne yazık ki mümkün 
durmuyor. 

Buna ek olarak son 1 yıl içerisinde 
birçok e-ticaret sitesinin mobil ticarete 
de yatırım yapmaya başlaması ve 
bu ekosistemde uygulamalarına yer 
vermesi değişen tüketici alışkanlıklarına 
adapte olabilenin hayatta kalacağı ve 
büyüyeceği gerçeğini göstermektedir.

Hedef kitlenize ulaşmak için sosyal 
medyayı nasıl kullanıyorsunuz?

Çok hızlı yaşayan bir toplumuz bir yandan 
teknolojiye çok hızlı ayak uydururken, bir 
yandan ise mağazadan alışveriş yapar 
gibi karşımızda sorularımızı anında 
cevaplayacak birilerine ihtiyaç duyuyoruz. 
Sosyal medya, buna imkân sağlıyor, siteden 
bakıp beğendikleri ürün için mail atmanın 
yanına sıra facebooktan ve twitter’dan 
sorularını iletiyorlar. Beğendikleri ürünlerin 
fotoğraflarını paylaşıp ileride lazım 
olur diye albümlerine atıyorlar. Sosyal 
medya’dan hem tanıtımımızı yapıyor, 
hem kampanyalarımızı duyuruyor hem de 
müşterilerimiz ile birebir ilişki içerisinde 
olabiliyoruz. Ayrıca mini yarışmalarımız ile 
müşterilerimize hediyeler de sunuyoruz. O 
yüzden takip etmenizi öneriyoruz.

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

Bizde satış ve müşteri hizmetleri farklı iki 
bölüm bulunuyor. Sitemize gelen üyelerimiz 
ürün açıklamaları, fotoğrafları ve tabi ki cazip 
fiyatları ile almaya değer bularak sepete 
ekliyor. Bu aşamada bize bir sorusu olur ise 
biz devreye giriyor ve yardımcı oluyoruz. Bizde 
müşteri hizmetleri en çok satış sonrası ilgili 
ürünün sahibine ulaştırılması, beğenilmediği 
takdirde geri alınması, aynı üründen 
tekrar talep edilmesi vb.. bölümlerde satış 
sonrasında daha aktif oluyor.
 
E-ticaret sektörüne yeni girecek olan 
girişimcilere neler önerirsiniz?

Detaylı bir iş planı hazırlayarak neye 
niyetlendiklerini görmelerini bunun ne kadar 
gerçekçi olduğuna emin olmalarını tavsiye 

ederim. Kuruluş amacı nedir? Kârlı bir 
şirket mi? Bunlar baştan karar verilmesi 
gereken hedefler. Bu karara göre farklı 
bir yol çizmeli. Seçilecek konu, pazar 
payı, büyüme oranı. Ne satacağınız, 
kimlerin sattığı tabi ki önemli bir karar.
 
Güçlü ve sağlıklı kurgulanmış altyapı. 
İyi bir iş geliştirme ve yazılım bölümü, 
lojistik ve depo yönetimi vs.. Bunların 
hepsi tamamlandıktan sonra marka 
konumlandırması, pazarlama, ekibin 
diğer alanlarının oluşturulması ve 
hayatını bu başarıya adamış bir ekip. 
Bizim işimiz çok keyifli bir o kadar da zor. 
Biz, zaman, mekân bağımsız insanlarız. 
Yaşam tarzımız işimizin çevresinde 
şekilleniyor. En önemli nokta, bu 
inançtaki bir ekibe sahip olmaktır.
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