
e-Ticarette, satıcı ve tüketici varlığını sanal 
olarak sürdürüyor

e-Ticarette, şunu göz önünde bulundurmak 
lazım; ticaretin özünde olan satış, satıcı, tüketici, 
pazarlama, satın-alma vb. gibi temel etkenler 
sabit kalırken, iletişim kanallarımızı “elektronik” 
yollar üzerine kaydırmış bulunuyoruz.  e-Ticarette, 
gerek satıcı gerekse de tüketici, varlıklarını gerçek 
olarak değil, sanal olarak sürdürerek, ilişkilerini 
ve iletişimlerini bu şekilde kuruyorlar.
 
Ticari işletmeler, varlıklarını elektronik kanallara, 
internete de taşıyarak orada bulunan pazarın 
içinde var olmayı ve satışlarını sürdürmeyi talep 
ediyorlar. Pazarlamanın temelinde var olan bir 
arz-talep ilişkisi var.  

Satışların tamamen internet üzerine kaymasını 
beklemek doğru bir beklenti olmaz, çünkü 
gerçek anlamda pazar halen devam ediyor. Fakat 
her ticari işletmenin kendi vizyonu ve misyonu 
doğrultusunda belirli bir strateji ile elektronik 
kanallarda ve internet üzerinde de ticari olarak 
varlık ve faaliyet gösterebilmesi beklentisi üzerine 
odaklanmalıyız.
 Türkiye’de yaklaşık 40 milyona yakın internet 
kullanıcısı bulunuyor, bunların yaklaşık 10 milyon 
kadarı internet üzerinden alışveriş yapıyor. 
Türkiye’de elektronik ticaretin yaklaşık yüzde 
50’sini 25-35 yaş grubu arasındaki insanlar 
gerçekleştiriyor. Gelir ve harcama arasındaki 
ilişki internet üzerinde de çok değişmiyor; internet 
alışkanlıklarımızı değiştiriyor.
 
Elektronik mağazayı referans yoluyla tercih 
edebiliriz

GLOBALNET Müdürü Barut: Satışların 
tamamen internet üzerine 
kayması, doğru bir beklenti olmaz 

Bilgisayar ve internet 
bağlantısı olan hemen 
herkesin, internetten yapılan 
satışlarda müşteri potansiyelini 
oluşturduğunu söyleyen 
Barut, işletmelerin belirli bir 
stratejiyle elektronik kanallar 
ve internet üzerinde de ticari 
olarak varlık ve faaliyet 
gösterebilmesi beklentisi 
üzerine odaklanılmasını istedi.

TBD Yönetim Kurulu Üyesi ve GLOBALNET Internet Technologies Genel Müdürü Ertan Barut, tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemizde de elektronik ticaretin (e-ticaret) hızla geliştiğini dile getirerek, internet 
üzerinden ürünlerin pazarlanıp, satılmasının fiziksel bir dükkân açmaya kıyasla, çok daha kolay ve ucuz 
olduğunu belirtti. Barut, günümüzde, şehir, ülke fark etmeksizin, bir bilgisayar ve internet bağlantısı 
olan hemen herkesin, internetten yapılan satışlarda müşteri potansiyelini oluşturduğunu kaydetti. 

Barut, internet üzerinde yapılan ticarette, müşterilerin mağduriyet yaşadığı birincil durumlar arasında; 
tekstilden, elektroniğe orijinal markaların fiyatları piyasanın çok altında ve ucuz gösterilerek sahte, 
kopya ürün satılması olduğunun altını çizdi. Barut, diğer bir mağduriyetin de tüketicinin ödemesini 
yaptığı ürüne hiç teslimat alamaması veya boş bir kutu teslim alması olduğunu ifade etti.

Tüketicinin satın aldığı elektronik mağazayı kontrol edebileceğine ve güvenirliliğini araştırabileceğine 
dikkati çeken Barut, “Tüketici, iletişim bilgilerinden firmaya ulaşıp, gerçek varlığını kontrol etmekle 
başlayabilir, fakat bu tek başına yeterli bir gösterge olmayacaktır” dedi.

Barut, tüketicilerin www.sikayetvar.com vb. sitelerden elektronik mağazanın tutumu hakkında bilgi 
edinebileceğini vurgulayarak, bunu gerçek anlamdaki alışverişlerimiz için de yapabileceğimizi belirtti. 

e-Ticarette, mağduriyetin yaşandığı birincil 
durumlar arasında gözümüze çarpan; özellikle 
tekstilden, elektroniğe orijinal markaların satış 
fiyatlarını piyasanın çok altında ve ucuz göstererek; 
sahte, kopya ürün satılması veya tüketicinin 
ödemesini yaptığı ürüne hiç teslimat alamıyor veya 
boş bir kutu teslim alıyor olması. 

Tüketici satın aldığı elektronik mağazayı kontrol 
edebilir ve güvenirliliğini araştırabilir. İletişim 
bilgilerinden firmaya ulaşıp gerçek varlığını 
kontrol edebilir, fakat bu tek başına yeterli 
olmayacaktır.

www.sikayetvar.com vb. sitelerden elektronik 
mağazanın tutumu hakkında bilgi edinebilir, keza 
bunu gerçek anlamdaki alışverişlerimiz için de 
kullanabiliyoruz. 
 
Eğer güvenilir bulmuyorsa, aynı ürünü veya hizmeti 
satan diğer bir elektronik mağazayı referans 
yoluyla tercih edebilir, yani çevresine danışarak 
daha önce oradan alışveriş yapıp yapmadıkları ve 
tecrübeleri konusunda bilgi edinebilir.
 
Gerçek anlamda alışveriş yaptığı ve güvendiği 
bir işletmenin elektronik mağazasını tercih 
edebilir. Ve diğer bir kaynak olarak internet 
üzerinde var olan fiyat karşılaştırma sitelerine ve 
tüketici yorumlarına, izlenimlerine kaynak olarak 
başvurabilir.
 
Dikkat edilecek en önemli noktalardan bir tanesi 
de “fiyat”tır. Bir elektronik mağaza şaşırtılacak 
ölçüde piyasanın altında bir fiyat belirtiyorsa, bu 
durumun etraflıca araştırılması gerekir.

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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GÜNDEM e-ticaret
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