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e-Ptt AVM Pazarlama Direktörü Anıl Çil:

Marka oluşturmak için gereken süreç e-ticaret sayesinde 
ortalama 1,5-2 yıla kadar geriledi diyen Anıl Çil, hayata 
dair birçok şeyin dijitalleştiğini, e-ticaretten uzak kalmanın 
firmalar açısından dezavantaj oluşturacağını belirtti.
Arzu Kılıç

“Müşteriye hızlı bir şekilde dönülmeli ve müşteri memnuniyeti 
her şeyden önce tutulmalıdır.”

Dosya konumuz için e-Ptt AVM Müdürü Anıl Çil ile 
görüştük. E-Ptt AVM bu yıl Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından 

açılmış. E-Ptt’nin bilinen bir marka olmasının bir avantaj 
olduğunu belirten Çil, ePtt AVM’nin Türkiye’nin ilk üç 
boyutlu alışveriş merkezi olduğunu söyledi.

Tedarikçi bulmak zor değil. Önemli olan doğru tedarikçileri 
bulabilmek diyen Anıl Çil, firmaların sürekli olarak 
stoklarını güncellemelerini, bol ürün yüklemelerini, 
siparişlerini hemen kargoya teslim etmelerini ve müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutmalarını önerdi.
Çil, Türkiye’de İnternet’ten alışveriş yapan erkeklerin 
elektronik ürünleri, kadınların ise hazır giyimi tercih 
ettiğini söyledi.
ePttAVM’nin gelecekte sadece 3 boyutlu AVM olarak 
kalmayacağını KOBİ’lerin de bulunduğu 3 boyutlu caddeler 
oluşturulacağını söyleyen Anıl Çil, Türkiye’de yeni bir 
e-ticaret şehri hizmete girmiş olacağının müjdesini verdi. 
Ayrıca 2013’te e-Ptt AVM’nin başta Körfez Ülkeleri olmak 
üzere yurtdışına satış yapacağını belirtti.
E-ticarette profesyonel kadroya sahip olmanın önemini 
vurgulayan Anıl Çil, müşteri ilişkilerinin hassas bir konu 
olduğunu ve ilişkilerin güven unsuruna dayalı olduğuna 
işaret etti.
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Marka ismini nasıl belirlediniz? Ne zaman 
faaliyete geçtiniz? 

Marka ismini belirler iken açıkçası kendi 
projemize uygun bir eşleştirme yolunu tercih 
etmeye çalıştık. Özellikle PTT’nin verdiği güven 
hissinden çok uzaklaşmadan, Türkiye’de bir 
ilk olan 3 boyutlu alışveriş merkezimize de bir 
şekilde vurgu yapmamız gerektiği idi. Bu ikisini 
harmanladığımız zaman karşımıza ‘ePttAVM’ 
çıktı. 

Sitemizi 17 Mayıs tarihinde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali 
Yıldırım önderliğinde açtık. Ve dünyadaki ilk 
sanal açılışı gerçekleştirdik.

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

Sektöre girer iken tek tespit edemediğimiz 
noktamız 3 boyut alışveriş merkezi fikrine 

insanların göstereceği 
ilk etkileşimdi. Şuan 
görüyoruz ki projemize 
olan ilgi ve talep her geçen 
gün artıyor. Bu durum da 
açıkçası yaptıklarımız ve 
yapacaklarımız konusunda 
bizi çok yüreklendiriyor. 
Müşteri görmeden, 
dokunmadan almaz 
düşüncesi vardı. Bu 
önyargıyı nasıl aştınız ya 
da aşabildiniz mi? Müşteri 
görmeden, dokunmadan 
almaz kısmını projeye 
başlar iken hiç düşünmedik. 
Açıkçası kaliteli fotoğraf ve 
bol çeşit ile aşılamayacak 
bir sorun olduğunu 
düşünmüyoruz. 
Bunların yanı sıra artık 
dijitalleşme sürecinin 
bizi daha çok etkisi altına 
alacağı bir döneme 
giriyoruz. Firmalar 
fiziki mağazalarındaki 
deneyimlerini, İnternet 
ortamına taşımak için ciddi 
çaba sarf etmekteler. Ki 
zaten tüketicilere sunulan 
ücretsiz iade ve müşteri 
memnuniyeti süreçlerinin 
tamamını düşündüğünüzde 
bunlara hiç gerek 
kalmadığını görüyoruz.

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

Aslında tedarikçi bulmak zor değil. Birçok 
markaya ve tedarikçiye kısa zamanda 
ulaşabilirsiniz. Önemli olan doğru tedarikçileri 
bulabilmek, e-ticaretin mantığını yatkın 
firmalar ile çalışılması gerekiyor. Firmalar 
sürekli olarak stoklarını güncellemeli, bol 

ürün yüklemeli, siparişlerini hemen 
kargoya teslim etmeli ve müşteri 
memnuniyetini en üst seviyede tutabilmek 
adına ciddi çalışmalar yürütmeli. Biz şu 
anda 150’ye yakın tedarikçi ile çalışıyoruz.

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?
 
Bu yoruma aslında şunu katmak daha 
doğru olur. Artık markalaşma süreci 
çok ciddi kısaldı. Eskiden bir marka 
oluşturmanız için gereken ortalama 
sürelere artık e-ticaret sayesinde 
ortalama 1.5-2 yıla kadar geriledi 
diyebiliriz. 

Türkiye’de İnternet’ten alışveriş yapan 
profil olarak baktığımızda erkek 
elektronik, kadın ise hazır giyim odaklı 
oluyor. Bu bizim gibi platform sağlayan 
sitelerin genelinde bu şekilde gerçekleşir.

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

Artık yaşadığımız çevre, işimiz, iletişim 
metodlarımız, hayata dair birçok 
şey dijitalleşiyor. Böyle bir ortamda 
e-ticaretten uzak kalmak firmalar 
açısından dezavantaj oluşturacaktır. 
Firmalara önerimizde mutlaka artık 
e-ticaret konusunda profesyonel 
kadrolarını kurmaları gerektiğidir. Çünkü 
e-ticaret tarafındaki büyümeler genellik 
ile hızlı olmakta ve gelecek fırsatlara karşı 
deneyimli bir kadro ile hazır olunması 
gerekmektedir.
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Sektörün Türkiye’deki büyüme hedefleri nelerdir?
 
ePttAVM ilerleyen süreç içerisinde sadece 3 boyutlu AVM 
olarak kalmayacak, KOBİ’lerin de bulunduğu 3 boyutlu 
caddeler oluşturulacak. Böylece Türkiye’de yeni bir 
e-ticaret şehri hizmete girmiş olacak. Ayrıca şuan 2013 
içerisinde başta Körfez Ülkeleri olmak üzere yurtdışına 
satış yapma çalışmaları yürütülmektedir.
 
Hedef kitlenize ulaşmak için sosyal medyayı nasıl 
kullanıyorsunuz? 

Sosyal medya bizim tarafımızdan çok önemsenen bir 
konu. Kendi hedef kitlemize ulaşabilmek adına birçok 
paylaşımda bulunuyor, kampanyalar ile ilgili duyurular 
yapıyor ve yarışmalar ile sosyal medyayı etkin ve verimli 
bir biçimde kullanmaya çalışıyoruz.
  
Mağazadan müşteriye ürün beğendirmek bile zor 
iken e-ticarette başarılı müşteri ilişkileri yönetimi 
nasıl olmalıdır?

Müşteri ilişkileri İnternet üzerinden daha hassas. Çünkü 
karşınızda sizin jest, mimik ve hareketlerinizi gören birisi 
bulunmuyor. Tam aksine güven unsuruna ihtiyacı olan 
bir alıcı var. Bu neden ile de karşısında onu tatmin edici 
bir muhatap arayan bir alıcı var. Ve taleplerine hızlı cevap 
verebilmeniz bu manada çok önemli.

e-ticaret sektörüne yeni girecek olan girişimcilere 
neler önerirsiniz?

Sektör yeni fırsatlara açık olarak görülse bile yeni 
girişimlerin çok temkinli hareket etmeleri gerekmektedir. 
Bir kere tedarik sürecini sağlam bir zemine oturtmaları 
gerekmektedir, satış sonrası diğer kilit noktalardan bir 
tanesidir. Sizden alışveriş yapan kişilerin, bir daha siteye 
mutlaka uğramaları en hassas noktalardan bir tanesidir. 
Bu yüzden müşteri memnuniyetini en üst düzeyde 
tutmaları olmazsa olmazlardan.
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