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ÖZET 

Geleneksel yöntemlerden, modern yöntemlere doğru davranış değişiklikleri 

noktasında sistem içerisinde büyük değişim yaşanmaktadır. Bu değişimin en büyük 

göstergesi ise şuan yaşadığımız’’Mülksüzleşme’’ sistemidir. 

Hiç arabası filosu olmamasına rağmen dünyanın en büyük araç filosu sahibi 

‘UBER’’ , Hiç odası olmayan ‘‘AİRBNB’’ , Hiç stok tutmayan  ‘‘ALİBABA’’,  Hiç 

dükkanı olmayan ‘‘ÇİÇEK SEPETİ’’,  Hiç restoranı olmayan  ‘‘YEMEK SEPETİ’’ , 

Hiç okulu olmayan  ‘‘UDEMY’’,  Hiç spor salonu olmayan ‘‘FREE LETİCS’’,  Hiç 

denizci olmamasına rağmen ‘‘FİSH BRAİN’’ hepsi birer mülksüzleşme örneği olup 

dijital dönüşümün en büyük global ve ulusal örnekleridir. 

Dijital dönüşüm ağların birbirine bağlanmasının artık ordu ve bilimsel 

araştırma merkezlerinin kontrolünden çıkması ile birlikte global köy kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Bu kavramın açılımı ise tüm dünyayı birbirine ağ ile bağlayan ve 

son tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını elektronik ortama taşıyan sistemin adıdır.  

IT sistemlerinin ve ağların her yerde hızla ilerlemesi sonucunda günümüz tüm 

ihtiyaçlarında gözle görülür değişikler meydana gelmektedir. Bu değişiklikler 

(Yemek, Market, Eğitim, Finans, Vergi, Sağlık, Sigorta, Hizmet vb.) tüm alanda 

yazılım alt yapılarıyla kurgulanarak mülksüzleşme yöntemi ile tüm dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de hızlıca ilerlemektedir.  

Mülksüzleşme ile birlikte elektronik Ticaret etkileri sokakta her yaş grubundan 

(X,Y,Z) kuşağın da daha yoğun hissedilmektedir. Sistemler üzerinde her türlü 

kolaylığı sağlayan ödeme ve ürüne kavuşma özgürlüğü yaşanırken, özel ve kamu 

alanında faaliyet gösteren elektronik ticarette, toplam kalite yönetimini önemli hale 

getirmiştir. 

Elektronik Ticarette etkin bir toplam kalite yönetimi sistemine neden ihtiyaç 

duyulduğu, bu yapının uygulanması ve elektronik ticarette toplam kalite yönetimine 

yer verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, Kalite, Toplam Kalite Yönetimi 
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GİRİŞ 

 

Ekonomik sistem içinde çok önemli bir yeri olan Elektronik Ticaret sektörü 

hızlı bir değişim ve gelişim sürecindedir. Diğer bir ifade ile temel ticaret faaliyetleri 

dışında ürün ve hizmet değişiklikleri hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. 

Geçmişte geleneksel ticarette çok farklı satın alma deneyimi yaşanmaktaydı. 

Fakat yazılımların ve ağların gelişmesi ile birlikte elektronik Ticaret sektörü ortaya 

çıkmış tüm deneyim süreci yenilenme ihtiyacı içine girmiştir. 

Bu çalışmamızda elektronik ticaret sonucu ortaya çıkan sistemlerin müşteri ve 

satıcı yönünde incelenerek Toplam Kalite Yönetimi sisteminde Elektronik Ticaret 

sektöründe uygulanmasına yer verilmiştir.  

Çalışma içeriğinde Elektronik Ticaret ile ilgili temel bilgilere, çalışma 

dinamiklerine ve birbiriyle bağlantılı olduğu bilgilerle birlikte Elektronik Ticaret 

sektöründe toplam kalite yönetiminin uygulanması konuları ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir. 

Çalışmanın birinci bölümünde Elektronik Ticaret tanımı, gelişimi ve uygulama 

aşamasında yazılım dünyası parçası olan elektronik ticaretin aşama ve bölümleri 

incelenerek açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise Elektronik Ticarette 

üzerinde Toplam Kalite Yönetimi incelenerek, uygulama yolları açıklanmaya 

çalışılmıştır. Son bölümde ise Türkiye’de Elektronik Ticaret üzerinde faaliyet 

gösteren işletmelere bir anket uygulanmış, Toplam Kalite Yönetimi üzerinde 

faaliyetleri, konu hakkında yaklaşımlar ve derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRONİK TİCARET 

1.1. Elektronik Ticaret Kavramı Nedir? 

Ülkemizde internetin ilk kez kullanmaya başlandığı 1995 yılından beri ticaret 

yapma durumunun zaman içerisinde sanal ortama taşındığı söylenmektedir. Bu tip 

bir ortamın sağlıklı bir durumda gerçekleşmesi hali elektronik ticaret olarak 

adlandırılır. Ticaretin evreleri arasında yer alan sipariş, teslimat ve ödeme 

işlemlerinin de belli bir sistemle gerçekleştiği de görülür. Aynı zamanda elektronik 

ticaret eylemlerini destekleyen tüm tanıtıcı faaliyetler de bu kapsamda sayılır. 

İnsanların istek ve ihtiyaçlarına daha kolay ulaşmalarını sağlayan elektronik 

ticaret imkanları, çeşitlilikleri ve daha da uygun olmasından ötürü insanların 

kullanım alanlarının merkezinde yer almıştır. Sanal ortamda olmasına rağmen 

güvenilir olmasından dolayı insanların sık sık yöneldiği bir platformdur. Kolay bir 

biçimde alım satım işlemlerini gerçekleştirme konusunda da etkili olarak kullanılan 

kavram olarak adlandırılır.  

Elektronik ticaret altyapısı bakımından kusursuzdur. Bu ortamda alıcı, satıcı, 

müşteriler ve aracılar faal bir biçimde yer almaktadır. Elektronik ticaret sistemi de 

tarafların taleplerine göre şekillenmektedir. Bu sayede de ticari faaliyetlerin 

hızlandığı ve iş verimliliğinin yükseldiği bir ortam söz konusu olmaktadır.  

Elektronik ticaret de diğer ticari faaliyetler gibi belli bir sürece sahiptir.  

• Ticari firmalar ilk evrede internet platformunda bilgi toplama ve araştırma 

durumları içerisinde yer alır.  

• Aynı kulvarda var olan firmaların tamamına bu ortamlarda rastlanılır.  

• Ödemeye dayalı bir sistemi meydana getirilir.  

• Ticaretin gerçekleşmesi sonrasında müşteri memnuniyet kalitesini üst 

düzeyde tutmak adına da girişimlerde bulunulur.  

Elektronik ticaret esnasında farklı farklı araçlar kullanımdadır. Teknolojik 

aygıtlar ile elektronik ticaretin tüm evreleri kontrol altında tutulmaktadır. 
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Teknolojinin gelişmesiyle beraber ortaya çıkan bu araçların zaman içerisinde 

farklılaştığı ve değişim gösterdiği söylenebilmektedir.  

Standart ticaret işlemleri esnasında aracı, satıcı ve aracı yer almaktadır. Ancak 

elektronik ticarette daha kapsamlı bir işleyişin olmasından ötürü tarafların daha da 

fazla olduğu görülebilmektedir. Bankaların ödeme işlemlerinde devreye girmesi, 

onay gerektiren işlemler ve bakanlıklar; elektronik ticaret evrelerinde daima aktif 

olmaktadır.  

Elektronik ticaret evrelerinin her biri kontrol altında tutulmaktadır. Bu kontrol 

işlemlerini gerçekleştiren elektronik noterler kısa bir sürede onaylama işlemlerini 

gerçekleştiren yetkili kişiler olarak görülebilmektedir. Elektronik ticaretin güvenilir 

bir biçimde sonuçlanmasında mutlak bulunması gereken taraflardan bir tanesidir.  

Elektronik ticaret yöntemine bağlı olarak sanal ödeme yöntemleri de 

kullanılmaktadır. Elektronik ödeme yöntemleri adı altında birçok yöntem ortaya 

çıkmıştır. Farklı ödeme yöntemleri de iki kategoride incelenmektedir. Elektronik 

ticaret yapılarak mal veya hizmet elde eden müşterilerin nakit ve nakit dışı biçimde 

ödemeleri gerçekleştiği görülmektedir.  

1.2. Elektronik Ticaret Türleri 

Elektronik ticaret türlerine ayrılırken, tarafların niteliklerine göre farklı isimler 

almaktadır. Kurumlar arası ya da kurumlardan müşterilerine biçimlerinde 

gerçekleştirilmektedir.  

1.2.1. Şirketlerarası Elektronik Ticaret 

İki farklı işletmenin gerçekleştirdiği alışverişte sanal ortamın devreye girmesi 

biçiminde tanımlanır. Sanal ortamda gerçekleşen alım satım işlemleri detaylı olarak 

raporlanarak, tüm bu sürecin kısa bir zaman diliminde gerçekleşmesinden ötürü 

tercih edilir. Bu ticaret biçiminde alınacak olan mal ya da hizmetin tüm giderlerinin 

karşılandığı da görülür.  
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1.2.2. Şirketten Tüketiciye Elektronik Ticaret 

Şirketlerin sağlayacakları mal ya da hizmetlerle alakadar olacak müşterilere 

ulaşması sonucunda ortaya çıkan faaliyettir. Müşterilerin bulunduğu konum pek 

önemli olmamakla beraber, global bir alışveriş seçeneğidir.  

1.2.3. Şirket ve Devlet Arasındaki Elektronik Ticaret 

Kamu kurumları ile işletmelerin gerçekleştireceği ticaret, sanal ortamdan 

gerçekleştirilebilmektedir. Bu ortamda elektronik imzanın da kullanılmasından ötürü 

zamandan kazanç elde etme durumu görülür. Oldukça verimli bir faaliyet olmasından 

dolayı tarafların kazançlı çıktığı görülmektedir.  

1.2.4. Tüketici ile Kamu Arasındaki Elektronik Ticaret 

Kamu tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda sağlanabilmesi 

durumudur. Yaygın olarak görülmese de kişilerin devlete karşı olan ödemelerini 

gerçekleştirmesiyle kısıtlanan bir işlemler topluluğudur.  

1.2.5. Tüketiciler Arasındaki Elektronik Ticaret 

İlana dayalı alım satım işlemlerinin gerçekleştiği web sitelerinde açık arttırma 

usulü ya da belli bir bedel karşılığında mal veya hizmet sağlama işlemi olarak 

tanımlanmaktadır.  

1.3. Elektronik Ticarette Lojistik Yönetimi  

Elektronik ticaret içerisinde değerlendirilen firma ya da kişilerin ürünlere 

dayalı pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmelerinde lojistik olanaklarını da 

kullanmaları gerekmektedir. Lojistiğe bağlı olarak gerçekleşecek olan işlemlerin de 

kusursuz bir biçimde gelişmesi adına bir dizi denetim içerisinde olmak 

durumundadır. Lojistik konusunda ideal bir sonuç almak adına özenle çalışacak olan 

firmaların, maliyetleri de düşünerek hareket etmeleri; hem daha uygun bedeller 

karşılığında ürün sağlamak hem de şirketin kazançlarında da herhangi bir değişimin 

oluşmasına da engel olacak şekilde ilerlemeyi baz aldıkları söylenebilmektedir. 

Lojistik elektronik ticaret işlemlerinin her halkasında devrede olan bir alan 
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olmasından ötürü; kişi ya da şirketlerin bu konuda titiz davranmamaları da 

gerekmektedir.  

• Elektronik ticarette talep edilen ürünlerin aktarılması. 

• Elektronik ortamlarda satılan ürünlerin kayıtlarının devamlı olarak tutulması 

ve kontrol safhasından geçirilmesi. 

• Ürünlerin depolanma işlemlerinin yürütülmesi. 

• Ürünlerin ambalajlanma işlemlerinin gerçekleştirilmesi. 

• Elektronik ticarette satışa sunulmaya hazır ürünlerin depodaki maliyetlerinin 

hesaplanması. 

• Ürünlerin müşterilere ulaşmasının sağlanması. 

Elektronik ticaret işlemleri esnasında lojistik önemli bir yerde bulunmaktadır. 

Bu sebeple de oldukça iyi bir biçimde yönetilmesi gerekmektedir. Ürünün tedarik 

edilmesinden müşterilerine ulaştırılmasına kadar geçecek sürecin her halkasında 

devrede olmaktadır. Eğer elektronik ticaret firmalarının bu süreci iyi bir biçimde 

yönetememesi halinde ciddi bir müşteri kaybı ve maddi zarar söz konusu olmaktadır.  

Lojistik sürecinin ilk evresinde ürünlerin depolanarak kayıtların tutulması 

büyük önem taşır. Depolanacak olan ürünlerin belirlenerek, müşterilerin taleplerini 

baz alarak hareket edecek olan elektronik ticaret şirketleri; stoklarını bu kritere göre 

doldurmaktadır. Müşteri memnuniyetini esas alarak gerçekleştirilen bu faaliyetler 

içerisinde önemli bir koordinasyon söz konusu olmalıdır. Stoklarda bulunan 

ürünlerin devamlı olarak kontrol edilmesi halinde, sayıları ciddi miktarda azalan 

ürünler hakkında gerekli bilgilendirmeler de yapılmalıdır. Bu uyarıların devreye 

girmesi durumunda da firmaların ürünlerin alımını gerçekleştirdikleri tedarikçilerle 

iletişim kuracakları bir ortam doğmalıdır.  

Envanter yönetimi de lojistik alanının önemli bir parçasıdır. Düzenli olarak 

görülen depolarda eksilen ürünlerin anında yenisinin tedarik edilmesine dayalı bir 

sistem geliştirilmelidir. Talep edilen ürünlerin müşterilere zamanında ve sorunsuz bir 

biçimde ulaştırılması için bu tip bir işleyişin muhakkak olması gerekmektedir. Aksi 

durumların gelişmesi halinde ise müşterilerin kaybını ciddi olarak ortaya koyan bir 
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neden olarak görülmektedir. Aynı zamanda da şirketlerin zarara uğramasına ve yüklü 

kargo bedelleriyle de karşı karşıya kalmalarına neden olmaktadır.  

Lojistik alanında var olan işleyişin sonuç olarak talep edilen ürünlerin 

istenildiği gibi ulaştırılması amaçlanmaktadır. En uygun paketleme yöntemlerinin 

gerçekleşmesi ile beraber, müşterilere kusursuz bir biçimde iletiminin sağlanması 

durumunda önemli bir faktördür. 

 Müşteri memnuniyetinin sağlanması konusunda elektronik ticaret firmalarının 

özenli bir biçimde lojistik yönetimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Sipariş 

verilen andan teslim edildiği dakikaya kadar bu yönetimin aktif olarak 

gerçekleştirilmesi söz konusudur. 

‘’Diğer bir ifadeyle, 24 saat ekonomisi olarak adlandırılan yeni ekonomide, 

sekiz saatle sınırlı olan çalışma anlayışının değiştiği ve günün 24 saatine uygun bir 

organizasyon yapısının söz konusu olduğu görülmektedir. Bu yeni ekonomide 

rekabetin boyutunun da değiştiği görülmektedir. Eski ekonomide, işletme ürününü 

üretirken, rakipleri de bu ürün karşısında izleyecekleri stratejileri belirliyorlardı. 

Oysa ki bu yeni düzende, kimin ne zaman ve ne yapacağı önceden tahmin edilemez 

duruma geldi. Dolayısıyla böyle bir durum, işletmelerin çok hızlı ve esnek hareket 

etmelerini ve teknolojiyi çok iyi kullanmalarını kaçınılmaz kılmaktadır.’’ (Karahan, 

2002). 

1.4. Elektronik Ticaretin Türkiye’de ve Dünyada Gelişimi 

Dünya genelinde teknolojinin gelişmesiyle beraber yeni alanlar ortaya 

çıkmıştır. Bu alanlarla beraber gündelik yaşantının daha kolay hale gelmesi ve daha 

kısa sürede işlemlerin gerçekleşmesi konusunda etkilidir. Elektronik ticaret de bu tip 

durumları insanlığa sağlayabilecek potansiyeldedir. Kişi ya da kurumların 

birbirleriyle olan ticari faaliyetlerinin mükemmel bir biçimde olmasını sağlamıştır. 

Firmalar arasında herhangi bir kısıtlamanın olmaması, düşük maliyetlere sahip 

olması ve iletişimin de engelsiz olarak gerçekleşmesinden ötürü elektronik ticaret; 

alışveriş faaliyetlerinin gerçekleşmesi açısından kusursuz olarak adlandırılır. Her 

geçen gün artan elektronik ticaret hacmi 1999 yılında 145 milyar dolara sahipken, 

2004 yılında ise 7290 milyar dolar gibi bir meblağa yükselmiştir.  
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Dünya genelinde işletmeler arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinin 

genelinin elektronik ortamlarda aktif olduğu bir gerçektir. Genel olarak firmalarla 

müşterileri arasında gerçekleşen bu işleyişin teknolojinin gelişmesiyle doğru orantılı 

bir biçimde yükseldiği görülmektedir. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak mobil 

cihaz kullanımının ve internetin eriştiği noktaların sayısında artış görülmesinden 

kaynaklı olarak elektronik ticaretin de gelişme kat ettiği ifade edilmektedir.  

1.4.1. Elektronik Ticaretin Türkiye’de Gelişim Süreci 

Türk toplumu 1999 yılında internetle tanışmaya başlamasının ardından, ticari 

faaliyetlerde bulunan firmaların da bu alana yönelmeleri mecburi olarak ifade 

edilmiştir. İlk başlarda sadece büyük firmaların girdiği elektronik ticaret ortamına, 

zaman içerisinde birçok farklı işletmenin yer aldığı da gözlemlenmektedir. 

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak işlem gücünde görülen artıştan sonra 

elektronik ticaret; büyük firmalar arasında görülen etkileşim olmaktan çıkmıştır. 

Çoğu kurum ya da işletmelerin müşteri odaklı olarak kullandığı bu sanal ağ üzerinde, 

kendi web sitelerini açmaları mümkün olmuştur. Firmaların aynı zamanda da aracılık 

ve danışmanlık veren şirketlerle çalışmaları da yeni bir iş alanının meydana 

gelmesinin temel sebebidir.  

Elektronik ticaretin gelişmesi konusunda devlet destekli bir atılım da 

gerçekleşmiştir. 1997 yılında gerçekleşen bu atılım Dış Ticaret Müsteşarlığı 

tarafından hayata geçirilmiştir. Elektronik Ticaret Koordinasyon Kurulu tarafından 

gerçekleştirilen bu girişim sonrasında elektronik ortamda gerçekleşecek olan ticari 

faaliyetlerin özendirilmesi söz konusu olmuştur. 

• Elektronik ticaretin özendirilerek kullanılması konusunda tanıtıcı faaliyetler 

içerisinde olunmuştur. Eğitim programları sayesinde bilinçli kullanıcıların 

oluşması amaç edinilmiştir.  

• Elektronik ticaret işlemleri içerisinde yer alan kişi ya da kurumları 

kapsayacak bilgisayar programlarının edinilmesi sağlanmıştır.  

• Elektronik ticaretle ilgilenecek olan kişilere gereken ekonomik desteğin hibe 

yöntemiyle verilmesi amaçlanmıştır.  
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• Sanal ortamda ticaret yapacak kişi ya da kurumların mümkün olduğunca 

düşük ücretler ödeyerek, bu alanda kalıcı olmaları planlanmıştır. 

• İnternet ortamında gerçekleşecek olan ticari faaliyetler içerisine kamu 

kuruluşları da dahil edilmiştir. Kamu kurumları tarafından gerçekleştirilecek 

alım ya da satım işlemlerinin öncü konumda yer alması amaçlanmıştır. 

Böylelikle kamu kurumları şirket ya da vatandaşları teşvik eden bir kimliğe 

bürünerek, özendirme faaliyetlerinde bulunacaktır.  

1.5. Elektronik Ticarette Müşteri Deneyimi 

Gündelik hayatları yoğun bir konumda olan kişilerin; alım satım işlemlerini 

gerçekleştirmek adına zaman kaybetmemeleri için elektronik ticarete yöneldikleri 

görülebilmektedir. Ancak elektronik ticaretin bazı olumsuz durumları olabilmekte ve 

insanların zaman içerisinde güvenini kazanabilmektedir. Satın alınması hedeflenen 

ürünün incelenememesinden dolayı doğan bu durumla karşı karşıya kalacak olan 

müşterilerin; daha güvenilir olan markalara yönelmeleri durumu ortaya 

çıkabilecektir. Müşterilerin ilk kez yönelecekleri platformlarda güven eksikliği 

meydana geleceğinden ötürü de farklı bir yol izlediklerine dair durumlar 

gözlemlenebilmektedir. Her markaya dayalı ürünleri bünyelerinde barındıran 

elektronik ticaret siteleri yerine doğrudan markaların kendi web sitelerinden alışveriş 

yaptıkları da görülebilen bir durum olarak adlandırılabilmektedir.  

Müşteri deneyiminin elektronik ticaret sitelerine dayalı olarak 

gerçekleşmesinde dikkat edilen diğer bir husus olarak doğruluk unsuru 

görülebilmektedir. Güven durumu ile eşdeğer olan doğruluk seçeneği, satılacak olan 

ürünün ilanını da doğru bir biçimde düzenlemek gerektiği şeklinde açıklanmaktadır. 

Satılması amaçlanan ürünlere dair bilgilerin ve bilgilerin tam olarak sağlanması 

durumu olarak tanımlanmaktadır. Tüketicinin gerekli bilgileri inceleyerek alımını 

gerçekleştirdiği ürün hakkında yanılgıya düşmesi halinde, elektronik ticaret 

sitelerinde satış yapan kişilerin güven kaybına uğraması ve ciddi olarak zararla 

karşılaşması söz konusu olabilecektir. Genel olarak bu durum tüketicilere ürünlerin 

teslimatının gerçekleşmesinden sonraki zaman zarfında devreye girebilecek ve 

bilgilerin ne derecede güven verici olduğu da anlaşılabilecektir.  
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Elektronik ticaret sitelerini kullanan kişilerin talep edecekleri ürünlere 

kolaylıkla erişip erişmemesi de önemli bir deneyim faktörü olarak görülmektedir. 

Elektronik ticaret sitelerinden herhangi bir malı talep etme evresinde olan 

müşterilerin, kullandıkları sitelerin işlevselliğini bu biçimde anlayabilmeleri durumu 

ortaya çıkabilecektir. Tüketicilerin istedikleri an siteye giriş yapabilmeleri, istedikleri 

ürünlere erişebilmeleri ve ürünlerin bekledikleri bedellerde olması gibi durumlarla 

karşı karşıya kaldıkları bir elektronik sitesi içerisinde kaliteli bir deneyim elde 

etmeleri mümkün olmaktadır. Sitelerin oldukça basit ve işlevsel olması da zaman 

kaybetmeden alım güçlerini tecrübe etmelerinde önemli bir kriter olarak 

görülmesinden ötürü; web sitelerinin bu tip bir tasarım örneğiyle kullanıcılara 

sağlanması gerekmektedir.  

Elektronik ticaret sitelerine dayalı farklı deneyimleri elde etmek isteyen 

müşterilerin yakın zamanda bireyselleştiği de görülebilmektedir. Tüketicilerin 

internet dahilinde taleplerinin gerçekleşmesi konusunda kullandıkları elektronik 

ticaret sitelerinin kendilerine hitap edebilecek ürünleri sunmasına dayalı bir politika 

izlemesinden ötürü de farklı bir yönde ilerlediği de söylenebilmektedir. Elektronik 

ticaret alanında ilerleyen firmaların bu tip davranışları devamlılık sağlayan bir etken 

olarak kabul görmektedir.  

Tüketicilerin kendilerini daha özel hissetmelerini sağlayacak olan bu işleyiş 

sayesinde; farklı bir deneyim yaşamaları ve daha fazla alışveriş yapmaları durumu da 

ortaya çıkan bir gelişmedir. Müşterilerin nelere ilgisinin olduğunu ya da neler almak 

istediklerini tahmin edebilecek düzeyde var olan bu uygulama elektronik ticaret 

sektörüne çağ atlatan bir yazılım olarak görülerek; müşterilerin farklı bir deneyim 

yaşamalarına neden olmaktadır.  
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Tablo-1: Elektronik Ticaret Araçları 

 

Kaynak: E-ticaret Strateji, (eticaretstrateji.com),10.02.2017. 

 

‘’Elektronik ticaret ve iş arasındaki farklar çeşitli alt başlıklarda toplanabilir. 

Bunlardan ilki, müşteriler açısından farklılıktır. E-ticaretin satıcıları firmalar, alıcıları 

bireysel müşterilerdir. Yani nihai tüketicidir. Oysaki e-iş de, satıcıda alıcı da 

firmalardır. Yani e-iş müşterileri, toptan ticaret yapan gerçek ve tüzel kişilerdir. 

İkinci olarak satış hacmi açısından iki kavram arasında farklılık olduğu söylenebilir. 

E-ticarette satışlar nihai tüketicilere yapıldığı için satışlar perakende olarak yapılır. 

Yani müşteri sayısı çok olmakla birlikte perakende satış yapıldığı için satış hacmi 

düşüktür. E-iş de ise, satış hacmi büyük, ancak müşteri sayısı azdır. Son olarak da 

nakit akışı açısından aralarında farklılık olduğu ifade edilebilir. E-ticarette ödemeler 

çoğunlukla nakit olarak yapılır. E-iş de ise, nakit yerine senetli ödemeler yapılır. 

Ayrıca e-iş de müşteriler hemen alış veriş yapmak yerine önce birbirlerini tanırlar 

sonra oluşan güven neticesinde iş yapma hacmini artırırlar.’’ (Özbay ve Akyazı, 

2004). 
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1.6. Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri 

İş parayı teslim etmeye geldiğinde e-ticaret dünyasında güven ve kabul, 

geleneksel ticarete nazaran daha da önem kazanmaktadır. Geleneksel ticarette 

müşteri ürünü görür, inceler ve ödemeyi nakit ya da kredi kartı ile yapar. E-ticaret 

dünyasında ise çoğu durumda müşteri işlem ve ödeme elektronik olarak 

gerçekleşirken fiziki ürünü göremez. Elektronik ödeme sistemleri (EPS) müşterilere 

mal ve hizmetleri online olarak alabilmelerine imkan veren entegre donanım ve 

yazılım sistemleridir. Temel amaçları verimi artırmak, güvenliği güçlendirmek ve 

müşterilere kullanım kolaylığı sağlamaktır. (Circlelove, Erişim Tarihi : 16 Ocak 

2019). 

1.6.1. Kredi Kartı 

“Tüketicilerin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda kredi kartları önemli bir 

finansman kaynağıdır” (Kutlu, Gün ve Karamustafa, 2015). Artık dünyada standart 

hale gelmiş olan güvenlik ve hukuki altyapısına sahip olması ve çok sayıda insana 

ulaşabilmesinden dolayı e-ticarette de en çok kullanılan ödeme aracıdır. 

Geleneksel ticaret ile alışveriş yapan tüketicileri e-ticarete yönlendirmek 

amacıyla bankalar sağladıkları kredi kartlarına birtakım ilave özellikler eklemişlerdir. 

Bu özelliklerden biri sanal kredi kartlarıdır. Ana kredi kartına bağlı olan ancak kart 

numarası, son kullanma tarihi ve güvenli kodu farklı olan bu karta tüketiciler almak 

istedikleri ürünün ederi kadar olan parayı ana kredi kartı limitlerinde transfer ederek 

alışverişlerini yüksek bir güvenlik marjı içinde tamamlayabilirler. 

Bu özelliklerin yanında Master, Visa, Maestro gibi kart sağlayıcı 

firmaların sıkı güvenlik tedbirleri söz konusudur. E-ticaret ile alışveriş yapan 

tüketicileri ters ibraz (chargeback) adı verilen bir süreç ile koruma altına alırlar. Ters 

ibraz kuralları kart dağıtan bankaları hukuki açıdan bağlar. Sistem şöyle 

işlemektedir; İnternet üzerinden alışveriş yapan birine eğer sipariş ettiği ürün 

gönderilmezse, gönderilen ürün tanıma ve niteliklere uygun değilse veya iptal/iade 

edilen siparişin ücreti tüketiciye geri ödenmemişse, tüketicinin bankasına ters ibraz 

başvuru yapması sonrasında 90 gün içinde başvuru neticelendirilir ve ticari site 

sahibi firmanın banka hesaplarından bu para tahsil edilerek tüketiciye ödenir. Zira 
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fiziksel/sanal pos cihazını ticari işletmelere sağlayan bankalar sorumludur. 

(Circlelove, Erişim Tarihi : 16 Ocak 2019). 

1.6.2. Sanal Pos 

Pos e-ticaret işlemi yapan sanal mağazaların kart bilgilerinin, anahtarlarının ve 

şifreleme bilgilerinin saklanmasını sağlayan ve Verifone şirketi tarafından geliştirilen 

bir yazılımdır. Bu sistemde SSL ve TLS gibi güvenlik ve şifreleme protolleri ile 

güvenliği sağlanan verilerin transferinin yapılmasıyla kredi kart provizyonu 

gerçekleştirilir.  

Sanal POS ile alıcı-satıcı ya da satıcı-tedarikçi arasında online bir ödeme 

sistemi ve altyapısı kurulmuş olur. Sistem temel olarak, işletmenin web sitesi 

üzerinden bilgilerini giren alıcının banka ve kredi kuruluşlarında olan hesabından, 

aldığı ürün veya hizmetin bedeli olan paranın işletmenin kendi banka hesabına 

geçmesine dayanır. VPOS uygulamalarında işlemler şu şekilde gerçekleştirilir: 

• VPOS yazılımı elektronik ticaret yapan işletmenin istediği bir sunucuya 

yüklenir. 

• Alışveriş yapan müşterilerin kart bilgileri, alışveriş bilgileri ve sayısal 

imzası VPOS tarafından kontrol edilir. 

• Sonra bankayla iletişime geçilerek müşterinin kart bilgilerini, alışveriş 

bilgilerini ve işletmenin sertifikasını şifrelenmiş olarak müşterini] 

bankasına gönderir. 

• Banka bilgileri doğruladıktan sonra müşterinin hesabından alışveriş tutar 

kadar para, elektronik ticaret yapan işletmenin hesabının bulunduğu 

bankaya 

transfer edilir. 

Zerenler’e göre sanal pos kullanmanın sağlayacağı faydalar şu şekilde 

sıralanabilir; 

• Internet yoluyla gerçekleştirilen alışverişlerde en etkili ve güvenli ödem 

metodudur. 
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• Perakende (B2C- firmadan müşteriye-) satışlarda %35-40 arasında artı 

sağlar. 

• İşletmenin pazarlama alanını dar bir bölge ve şehirden kurtarıp, ülke 

çapında yaygın bir ağa kavuşmasını sağlar hatta ihracat olanaklarını da 

ciddi anlamda artırır. 

• İmaj, tanıtım ve rekabet gücü anlamında işletmeye büyük artı değe sağlar. 

• Yüz yüze satış sürecinden çok daha kısa sürelerde alışveriş olanağı tanır. 

• Elektronik ortamda yapılan işlemler kısa sürede tamamlanır, zamanda 

tasarruf sağlanır. Bu durum müşteri memnuniyetini arttırır, devamlılık 

sağlar. 

• Sipariş ve satışlarla ilgili bilgileri veri tabanına aktarır ve saklar. 

(Circlelove, Erişim Tarihi : 16 Ocak 2019). 

1.6.3. Elektronik Para 

Elektronik para, günümüzde elektronik ticaret uygulamalarında giderek artan 

oranda kullanılan bir ödeme aracıdır. Elektronik para nakit yerine geçen, 

saklanabilen ve transfer edilebilen bir olgudur. Elektronik para günlük hayatta 

kullanılan mağaza çeklerinin İnternet ortamındaki karşılığı olarak değerlendirilebilir. 

Bu sistemden yararlanmak isteyen kişilerin ilk olarak elektronik para hizmeti sunan 

şirketler tarafından geliştirilen sistemlere üye olmaları ve kart bilgilerini bu sitelerde 

tanımlamalıdırlar. Bundan sonra elektronik para ile anlaşmalı mağazaların 

sitelerinden diğer taraflar ile sanal alışveriş yapabilirler. Bu sistemler sayesinde 

kişiler her sitede kart bilgilerin siteye girmek zorunda kalmazlar. Kişiler alışveriş 

yaparken bu sistemdeki hesap bilgilerini siteye yazar, sistem satıcıya ödemesini 

geçer ve alıcının kartından o miktar kadar ödeme çeker, böylelikle alıcı kendini 

güvence altına alır, sadece bir firmaya ödeme yapar. Elektronik para sistemleri, 

istenilen miktarda paranın bir banka hesabından çekilerek, İnternet üzerinden 

yapılacak harcamalarda kullanılmak üzere elektronik ortamda saklanmasını sağlar. 

Dünya’da elektronik para ve ödeme hizmeti veren bazı kuruluşlara örnek 

olarak Paypal ve Cyber Cash, Digi Cash en büyük ve gelişmiş sistemdir. Borç 
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Kartı (Debit Card): Tüketicilere banka hesaplarından satıcının hesabına doğrudan 

elektronik transfer olanağı sağlamaktadır. Kredi kartlarına benzemektedir. Genel 

olarak banka kartları, kredi kartları ve diğer elektronik hesap kartları bu kapsam 

içerisinde değerlendirilmektedir. (Circlelove, Erişim Tarihi : 16 Ocak 2019). 

1.6.4. Kripto Paralar ve Diğer Araçlar 

Kripto paralar ilk olarak 2009 yılında merkezi olmayan bir mimari üzerine 

konumlanan bitcoin ile başlayan ve günümüzde 2500’ün üzerinde sayılara ulaşan 

çeşidiyle ticarette bir ödeme aracı olarak giderek popüler hale gelmektedir. Bir 

ürünün ticareti visa/mastercard gibi aracıları ve onların komisyon veya masraflarını 

devre dışı bırakarak paranın bir dijital cüzdandan bir diğer cüzdana elektronik kodlar 

biçiminde aktarımı ile mümkün olmaktadır. Günümüzde en çok tercih edilen kripto 

paralar: bitcoin, etherium, litecoin, ripple, iota ve tron’dur. 

Paypal: İnternet e-ticaret girişimcileri ve sanal mağazaları bulunan geleneksel 

ticari işletmeler için online ödeme altyapısı sunan online bankacılık sistemidir. En 

büyük faydalarından birisi tüketiciler için çok küçük işletmelerden bile kredi kartı ile 

alışveriş yapmasına olanak sunmasıdır. Bir diğer artısı ise sunduğu kolaylıktır. 

Bireyler tekrarlayan alışverişlerde her seferinde ödeme ve adres bilgilerini girmek 

zorunda kalmazlar, paypal hesaplarına giriş yapmaları ve ödemeyi onaylamaları 

yeterli olmaktadır. Müşteri koruma programı ile alıcıya ilave güvenlik 

sağlayan paypal, ürünü gelmeyen veya ürünün istenilen özelliklere sahip olmaması 

gibi ticari aldatmalara karşı tüketicileri korumaktadır. 

Eserip: Bağış ödemeleri gibi bazı özel düşük miktarlı ödemeler için kurulmuş 

bir sistemdir. 

İPİN: İnternet harcamalarını ISS faturalarına aktaran bir sistemdir. 

Pay-by-link: satıcılara özelleştirilmiş alışveriş sepetleri oluşturmalarına izin veren 

bir sistemdir. Farklı alıcılara farklı fiyat ve niteliği tek bir sistemden sunma imkanı 

verir. Örneğin satıcı belirli bir müşteri için bir ürünü daha uygun fiyattan sunmak 

istiyorsa, alıcıya bir link göndererek onun sadece kendisi için özelleştirilmiş olan 

ödeme sayfasına yönlendirilmesini sağlar (Circlelove, Erişim Tarihi : 16 Ocak 2019). 
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1.7. Elektronik Ticarette Güvenlik 

Elektronik ticarette alıcı ve satıcı birbirlerini görmeksizin iş yaptıklarından 

karşılıklı olarak güvenin sağlanması için ek bir takım önlemler almaya ihtiyaç 

duyarlar. Öncelikle alıcı ve satıcı taraflar birbirlerinin kimliklerinden emin olmak 

isterler. İşte bu ihtiyaç dijital imza ve dijital sertifikaların geliştirilme nedenidir. 

Bunlar aracılığıyla iki taraf birbirlerinin kimliğinden emin olabilmektedir. 

Türkiye’de şu anda dijital sertifikalar ile ilgili yasal altyapı henüz oluşturulmadığı 

için alıcı tarafında bulunan bireysel kullanıcılar henüz dijital sertifika kullanmaya 

başlamamışlar, satış yapan siteler de müşterilerine bunu şart koşmamışlardır. Bu 

nedenle satıcılar alıcıların kimliklerini kontrol edememektedirler. 

Elektronik ticarette güvenlik konusunda değerlendirilmesi gereken diğer bir 

konu da alıcıların elektronik ticaret sitelerinden alışveriş yapmak için vermek 

durumunda kaldıkları kredi kartı vb. bilgilerin Internet üzerinden iletilirken 

3.şahısların eline geçmesi riskidir. Bilindiği gibi özellikle telefonla yapılan satışlarda 

(gazeteye ilan vermek, katalog satışları... vb) kredi kartı numarası ve son kullanma 

tarihi alışveriş için yeterli olmaktadır. Bu yüzden bu bilgilerin korunması elektronik 

ticaretin gelişimi için büyük önem taşımaktadır. 

Ancak elektronik ticarette kredi kartı bilgilerinin başkalarının eline geçme 

riski günlük hayattakine göre çok daha azdır. Günlük hayatta ödeme yaparken kredi 

kartı bir başkasına verilmekte, bu yüzden kredi kartının üzerindeki bilgilerin 

gizliliği büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Sanal alışveriş hizmeti veren firmalar, 

kredi kartı bilgilerinin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için yaygın olarak SSL ve 

SET gibi güvenlik standartlarını kullanmaktadırlar. Kullanıcı, işyeri ve banka 

arasındaki veri akışı sırasında bilgilerin şifrelenerek aktarılması esasına dayanan 

güvenlik sistemleri sayesinde bilgilerin başka bir kişinin eline geçmesi durumunda 

çözülebilmesi (yani kullanılabilmesi) önlenir. Böylece kart bilgilerinin gizliliği ve 

alışverişin güvenliği sağlanmış olur. Ayrıca kredi kartı sahiplerinin Internet 

üzerinde yapılan alışverişlere de diğer alışverişler gibi her zaman itiraz hakkı 

vardır. (Red Bilişim, Erişim Tarihi : 21 Ocak 2019). 
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1.7.1. SSL (Secure Socket Layer) 

SSL network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin 

sağlanması amacıyla Netscape tarafından geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür. 

1996 yılında 3.0 versiyonunun çıkarılmasıyla hemen bütün Internet tarayıcılarının 

(Microsoft Explorer, Netscape Navigator vb) desteklediği bir standart haline gelmiş 

ve çok geniş uygulama alanları bulmuştur. 

SSL gönderilen bilginin kesinlikle ve sadece doğru adreste deşifre 

edilebilmesini sağlar. Bilgi gönderilmeden önce otomatik olarak şifrelenir ve sadece 

doğru alıcı tarafından deşifre edilebilir. Her 2 tarafta da doğrulama yapılarak işlemin 

ve bilginin gizliliği ve bütünlüğü korunur. 

Veri akışında kullanılan şifreleme yönteminin gücü kullanılan anahtar 

uzunluğuna bağlıdır. Anahtar uzunluğu bilginin korunması için çok önemlidir. 

Örneğin; 8 bit üzerinden bir iletimin çözülmesi son derece kolaydır. Bit, ikilik sayma 

düzeninde bir rakamı ifade eder. Bir bit, 0 veya 1 olmak üzere 2 farklı değer alabilir. 

8 bit ise sadece 28=256 olası farklı anahtar içerir. Bir bilgisayar bu 256 farklı 

olasılığı sıra ile inceleyerek bir sonuca ulaşabilir. SSL protokolünde 40 bit ve 128 bit 

şifreleme kullanılmaktadır. 128 bit şifrelemede 2128 değişik anahtar vardır ve bu 

şifrenin çözülebilmesi çok büyük bir maliyet ve zaman gerektirir. Kötü niyetli bir 

kişinin 128 bit’lik şifreyi çözebilmesi için 1 milyon dolarlık yatırım yaptıktan sonra 

67 yıl gibi bir zaman harcaması gerekir. Bu örnekten anlaşıldığı gibi SSL güvenlik 

sistemi tam ve kesin bir koruma sağlar. 

İnternet üzerinde dolaşan bilgi paketleri, bir takım güvenlik protokolleri 

yardımıyla ‘şifrelenerek’ gönderilir. Bunlardan en popülerleri SSL (güvenlikli web 

oturumu ve karşılıklı bilgi değiş-tokuşu) ve SET (kredi kartı uygulamaları) dir. SSL 

(Secure Sockets layer) ve SET (Secure Electronic Transaction) sayesinde, bilgi 

güvenli bir şekilde ‘sadece’ doğru kişiye iletilir ve bilgiyi gönderen bilgisayar ile 

alan bilgisayar arasında güvenli bir veri iletişimi kurulur.  

Böylece, kredi kartı numarası, isim, adres... vb gibi bilgiler güvenli olarak 

iletilir. İnternet üzerinde alışveriş yapılan tüm merkezlerde alışveriş yapılırken bu tip 

güvenlik sistemleri kullanılır. 128 bir şifreleme algoritmaları kullanan bu sistemler, 
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e-ticaret için gerekli ‘güvenli iletişim’ ortamını sağlarlar. (Red Bilişim, Erişim Tarihi 

: 21 Ocak 2019). 

1.8. Elektronik Ticarette Yazılım 

Elektronik ticaret; yakın zamanda geniş bir iş hacmine sahip olmasından ötürü 

dikkat çekmektedir. Elektronik ticarete dayalı hareket edecek olan işletme ya da 

kişilerin gerekli altyapıyı edinmeleri de gerekmektedir. Altyapıyı edinecek olan kişi 

ya da kurumların etkili bir ticari yaşantıya başlamaları konusunda var olan tüm diğer 

eklentilere de sahip olmaları gerekmektedir. Bu sistemin uygun bir biçimde işlemesi 

adına gereken tüm işlemlerin hayata geçirilmesi konusunda da önemli bir faktör 

olarak değerlendirilmesinden ötürü mutlak gereklilik olduğu da görülebilmektedir. 

Bu konuda hareket ederek elektronik ticaret içerisinde faal bir durumda yer almaya 

başlayan kişi ya da kurumların bu doğrultuda ilerlemeleri gerekmektedir.  

Elektronik ticaret doğrultusunda hareket edecek olan kişilerin ilk aşamada; bu 

tip bir desteği sağlayabilecek yazılım paketi edinmeleri durumu söz konusudur.  

Aynı zamanda da elektronik ticaret serverlarını kullanmak ya da bu tip desteği 

verebilecek dış ögelerden de yararlanmak aynı sonuçları verebilecektir. Temel 

yazılımlarla elektronik ticaret piyasasına sunulacak olan ürün ya da hizmetler 

hakkında detaylı bilgileri müşterilere ulaştırmak söz konusu olabilmektedir. 

Kullanılacak eklentilerle beraber; kurulmuş olan web sitesinin güvenliğini sağlamak 

ya da elektronik ödeme yöntemlerini devreye sokmak mümkün olacaktır. Tamamen 

müşterilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları adına bu eklentilerin elektronik 

ticaret sitelerine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu sistem sayesinde de elektronik 

ticaret hizmetlerinin ideal olarak sağlanabilmesi durumu ortaya çıkmaktadır.  

Elektronik ticaret amacıyla kurulan web sitelerine dahil edilen eklentilerin 

güvenlik nedeniyle kurulduğu da görülebilmektedir. 

Söz konusu web siteleri içerisinde mali döngülerin oldukça büyük rakamlarla 

sağlanmasının yanı sıra birçok müşterinin kişisel ve banka hesaplarının 

bulunmasından ötürü mutlak gereksinimler arasında yer aldığı da görülebilmektedir. 

Elektronik ticaret sisteminin varlığını, sistemini ve gizlilik ilkesini tehdit edebilecek 

niyetlere sahip kişilerin; elektronik ticaret sistemlerine ulaşamaması konusunda 



 

 

18 

önlemler alınmaktadır. Elektronik ticaret sistemleri bu konuda oldukça yararlı ve 

korunaklı bir görüntü çizmek zorundadır. Elektronik ticaret sitesinin içerisinde 

faaliyet gösteren kişilerin bilgisi dışında gelişecek olan olayları engellemek adına bu 

tip eklentilerin muhakkak edinilmesi gerekmektedir.  

Elektronik ticaret sitelerine dair yazılımlar, satışa sunulan ürün ya da hizmetlerin 

de müşterilere aktarılması konusunda aracı olarak değerlendirilmelidir. Satışa sunulan 

ürünlerin işlevleri, özellikleri ve fiyatları gibi detayları kullanma amacı güden kişilere 

aktarılması sağlanmaktadır. Kanun dahilinde hareket edecek olan elektronik ticaret 

sitelerine dair yazılımlar; müşterilere dair bilgileri ve alım satım işlemlerini de 

bünyesinde barındırmak durumundadır. Sanal olarak görülse de bir ticaret ortamı 

olarak tanımlanan elektronik ticaret platformları; vergilendirmeye tabi olmalarından 

dolayı da bu tip kayıtları sürekli olarak tutabilecek bir işleve de sahip olacak 

yazılımları içermek durumundadır. Tamamen yasaya uygun ve güvenilir imajı içerme 

konusunda yazılım önemli bir yer tutmasıyla bilinen önemli bir faktördür. 

Şekil-3: Elektronik Ticarette İş Modelleri ve Planlamaları 

 

Kaynak: E-ticaret Strateji, (eticaretstrateji.com),10.02.2017. 
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‘’E-ticaret işletmelerinin kuruluş aşamasında önem verilen ve doğru 

kurgulanan bir e-lojistik sistemi işletmelere önemli değer artışı sağlar. Bu değer 

artışıyla birlikte tedarik zinciri değer zincirine dönüşmektedir. Bu durum işletmelere 

önemli bir rekabet avantajı kazandırmaktadır.’’ (Tekin, 2014: 64). 

Şekil-2:  Elektronik Ticarette İş Modelleri ve Planlamaları 

 

Kaynak: E-ticaret Strateji, (eticaretstrateji.com),10.02.2017. 

 

‘’Günümüz çağı hız çağı olarak da nitelendirilmektedir. Hız çağında 

tüketicilerin de üreticilerin de ortak amacı istek ve ihtiyaç duyulan ürün/hizmetlerin 

en hızlı ve güvenilir biçimde teslim edilmesidir. Alışveriş yapmakta harcanan zaman 

günümüz tüketicisi için önemli bir sorun olarak görülmektedir. Geniş alana yayılmış 

alışveriş merkezleri, hele büyük şehirde yaşıyorsak ulaşım ve park yeri sorunu, 

kalabalık ve hava durumundaki değişiklikler, alışverişi tüketiciler açısından bir sorun 

haline getirebilmektedir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde, karşılaştırmalı 

ürün seçeneklerinin olması ve günün her saatinde zamandan ve mekândan bağımsız 

olarak alışveriş yapılabilmesi bireylerin zamandan tasarruf etmesini sağlar. Tüketiciler 

internetten alışveriş sayesinde evden çıkmak zorunda kalmadan, istedikleri zaman ve 

mağazaları gezmek için zaman harcamadan alışveriş yapabilmektedirler. Yapılan 



 

 

20 

araştırmalar geleneksel sistemle alışveriş yapan insanların aksine online alışveriş yapan 

insanların çok daha az zaman harcadıklarını göstermektedir. Bu ışıkta tüm bunlar 

düşünüldüğünde online tüketici davranışını belirleyen en önemli etkenlerden birisinin 

zaman tasarrufu olduğu söylenebilir.’’ (İşler, Yarangümelioğlu, Gümülü, 2014: 80). 

Tablo-3: Elektronik Ticarette İş Rakip Analizi 

RAKİPLER KİM? 

RAKİPLER HANGİ KATEGORİDE HİZMET VERİYOR? 

PAZAR YERLERİNDE BULUNUYORLAR MI? 

E-TİCARET ALT YAPISI NEREDEN SAĞLANIYOR? 

KULLANICI DENEYİMİ NASIL? 

ÖDEME ALT YAPI KOLAYLIĞI? 

GÖNDERİM SEÇENEKLERİ? 

DESTEK HATTI DÖNÜŞ SÜRELERİ 

KAMPANYA FREKANS ARALIĞI 

FİYAT ARAMA MOTORLARI KULLANIYOR MU? (AKAKÇE, CİMRİ?) 

BİLDİRİM GÖNDERİYOR MU? (MAİL, SMS, TARAYICI) 

SADAKAT KART VEYA PUAN UYGULAMASI VAR MI? 

MÜŞTEİRLER NE ARIYOR? 

Kaynak: E-ticaret Strateji, (eticaretstrateji.com),10.02.2017. 

 

‘’İnternet alt yapılarının hızlı bir şekilde büyümesi, kullanıcı birey sayısının 

fazlalaşması, gelişmekte olan ülkelerde orta sınıfın refah durumunun artarak harcama 

potansiyelini edinmesi ve uluslararası yatırımları bu alanı destekler niteliktedir. 

Gelişen 3G altyapısıyla Çin, büyüme gösteren mobil cihaz kullanımdan ciddi oranda  

yarar sağlamıştır. E-ticaretin büyüme gösterdiği yerlerde B2C ticaretin yanı sıra diğer 

sekmenlerde de büyüme meydana geldiği gözlenmiştir. Buna örnek olarak Güney 

Kore’yi söylemek gerekirse e-ticaret büyüklüğü firmadan tüketiciye satış kategorisinde 

29 milyar euro sularında gözlenirken, şirketler arası pazarlamada sınıfını 967 milyar 

euro ile ciddi şekilde daha fazla ticaret hacmini elde etmiştir.’’ (Sezgin, 2013, s.3). 
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Şekil-3: Elektronik Ticarette Faaliyet Gösteren Pazaryeri Oyuncuları 

 

Tablo-4: Elektronik Ticarette  Örnek Dijital Pazarlama Planı 

 

Kaynak: E-ticaret Strateji, (eticaretstrateji.com),10.02.2017. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ELEKTRONİK TİCARETTE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 

2.1. Toplam Kalitede Müşteri Memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti hizmet ve somut mal gibi ürünlerde farklılık 

gösterebilmektedir. Hizmette ölçülmesi daha zor iken somut bir üründe daha kolay 

olabilmektedir. Bunları belirleyen en büyük etkenlerden bir tanesi alınan Elektronik 

Ticarette sitenin hızlı olması, istenilen ürüne kolay ulaşabilmesi ve sipariş sonrası 

yaşanan bir sorunda geri dönüş süresinin hızlı olması vb. gibi yollar son tüketicide 

izler bırakır ve bunların sonucunda oluşan tutum kalitenin ölçüsünü 

belirlemektedir. 

2.2. Kaliteyi Etkileyen Faktörler 

İşte müşteri memnuniyeti adına önem arz eden bazı detaylar; 

• Ürün kalitesi 

• Fiyat 

• Satış sonrası hizmetler 

• Bulunabilirlik / Ulaşılabilirlik 

• Güvenilirlik / Müşteri İhtiyacı 

• Dijitalleşme 

• İtibar yönetimi 

• Müşterilerin özelliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini anlamak 

• Tutulabilir sözler verilmesi, dürüstlük, şeffaflık 

Bütün bunlar müşterilerle uzun vadeli, sadakat odaklı bir ilişki kurmak adına 

önemlidir. Markaların müşteri memnuniyeti hususunda başarılı stratejiler geliştirmesi 

için özel ve farklı stratejiler kurgulaması gerekmektedir (Branding Türkiye, Erişim 

Tarihi: 6 Şubat 2019). 
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2.2.1. Ürün Kalitesi 

Tüketiciye sunulan ürünlerin kalitesi standartlara uygun olmalıdır. Satış sonrası 

hizmetler ile ilgili son tüketici satışı yapılan elektronik siteye erişebilmeli ve 

sonrasında hizmeti aralıksız olarak devam etmelidir. 

  2.2.2. Satış Sonrası Hizmetler 

Satış sonrası en önemlisi müşteriyi yalnız bırakmamaktadır. Elektronik Ticaret 

sitesinden yapılan alışverişte, tüketici ürünü görmeden aldığı için ürün açıklaması ve 

fotoğrafta gördüğü ürünü almalıdır. 

Örnek olarak 42 Numara, B Modeli, Siyah Renk ayakkabı siparişi veren 

müşteriye 42 Numara, B Modeli, Kahverengi renk gönderilmesi karşılaşılacak durum 

sonrası, hedeflenen toplam kalite standardı için son derece olumsuz etki edecektir.   

Müşteri mail, çağrı merkezi, sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabilirliği 

hemen cevaplanmalıdır. Alınan ürünün karşılığında yaşadığı probleme müşteri 

ilişkileri yönetimi hemen çözüm ulaştırmalı ve köprü kurmalıdır. Müşteriye hızlı 

dönüş sağlanmalı ve müşteri ürünü aldığı elektronik ticaret şirketinin yanında 

olduğunu hissetmelidir. 

2.2.3. Bulunabilirlik / Ulaşılabilirlik 

Elektronik Ticaret sitesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi stokta gözüken 

ürünü sepete attıktan sonra ürünü alan müşteriye ilgili ürünü ‘‘Mesafeli Satış 

Sözleşmesi’’ gereği sorunsuz ve emniyetli şekilde ürün bulunurluğunu sağlaması 

gerekmektedir.  

Ürün stok yönetimi yapılırken perakende firmalarında ürünün stok durumu eş 

zamanlı kullanılan ‘‘Erp’’ programı ile Örnek; Sap, Obase, Mikro, Logo vb. ile e-

ticaret yazılımı ile ortak çalışmalı ve entegre edilmelidir. Daha sonrasın da ekran 

başında gösterilen ürünün varlığı bulunmalıdır.  

Mobil ve Web uyumlu internet sitelerinde kolay bir navigasyon düzeni 

bulunmalıdır. Gereklilik halinde tüketicinin davranışları ‘‘ Hotjar’’ isimli uygulama 

ile takip edilebilir. Bu uygulama ile kullanıcının yaptığı her Mouse ve dokunma 

hareketi izlenebilir. 
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Büyük bir dünya olan elektronik ticaret siteleri içinde kaybolmadan ve ihtiyaca 

uygun ürüne doğrudan ulaşabilecek kategori ağacı kurulmalıdır. İhtiyaç durumunda 

bir sanal market yapısında ‘‘Süt’’ ürünü hem içecekler hem de süt kategorisinde 

aranabilir. Buna uygun olarak ürün bulunurlukları, ürünün bulunacağı anahtar 

kelimeler eksiksiz şekilde girilmelidir. 

2.2.4. Güvenilirlik, Müşteri İhtiyacı 

TKY, müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından 

tanımlanan kaliteyi, tüm faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında ürün veya hizmet 

bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir. 

TKY, müşterilerin ihtiyaçlarını her şeyin üzerinde tutarak en iyi şekilde 

karşılamaya çalışan bir yaklaşım biçimi olduğu kadar maliyetleri de düşüren bir 

yönetim tarzıdır. TKY, hatalı mamul üretimini önlemeyi hedefler, böylece bir 

taraftan müşteri hatasız ürünlere sahip olup memnun olurken, diğer taraftan da üretici 

kuruluşun hatalı üretimden kaynaklanan maliyeti düşer. TKY, organizasyonun 

etkinliğindeki, verimliliğindeki ve süreçlerindeki devamlı gelişme ile müşteri 

tarafından yönlendirilen öğrenmeyi sağlayan veya kendisini tamamen müşteri 

tatminine adayan organizasyonları kuran bir yönetim felsefesidir. 

TKY, üst yönetimin büyük bir istekle işin içinde olmasını ve gerçek desteğini 

ifade eder. Toplam kalite sistemini yürütmek için yöneticiler, bir yandan müşterilerin 

kalite gereksinimlerini almak, bu gereksinimleri karşılamak ve hatalı  ürünleri yok 

etmek konularında yapılan çalışmalara katılırken, diğer yandan da, gerekli 

politikaların belirlenmesi, tüm elemanların kendilerini bu politikalara yakın 

hissetmesi konularında çalışır. 

Bu doğrultuda ürün ve hizmetimizde bulunan müşterinin istemediği her unsuru 

ayıklamak (israfı bul), müşterinin istediği ama aslında pazarda satın almayacağı  

özellikleri tespit etmek ve hatalı plan yapmaktan kaçınmak (israfı bul), müşterinin 

ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz ama gerçekte öyle olmayan özellikleri farketmek 

(israfı bul), müşterinin talep ettiği ve parasını ödeyeceği özellikleri eksiksiz olarak 

ürüne/hizmete yerleştirmek (pazar kaybını önle) ve müşterinin farkında 

olmadığı ihtiyaçlarını ve/veya bu ihtiyacı giderecek özellikleri öngörüp müşteriye 
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sunarak rekabette farklılaşmak/katma değeri arttırmak/daha çok kâr etmek (KANO 

Modeli, İnovasyon) firmanın stratejisi çerçevesinde ele alınmalıdır (Lean Yalın 

Enstitü, Erişim Tarihi: 7 Şubat 2019). Artan müşteri ihtiyaçları karşısında talepleri 

karşılayacak ve rekabet içindeki konumlandırmayı koruyacak analizlerin iyi 

yapılması noktasında, müşteri davranış etkinlikleri iyi analiz edilerek güncel ve 

dinamik kalınacak yollar aranmalıdır. 

2.2.5. Dijitalleşme 

‘’Elektronik ticaret, çoğu endüstrideki aracılar için tehlike ve fırsatlara ilişkin 

temel bir etkiye sahip olduğu bilinmektedir. Ancak, pazarlama kanalı aracıları, 

elektronik ticaretin ilk günlerinde kendilerinin bu yolla baypas edileceğini, elektronik 

ticaret stratejilerini uygulamaya çalışan şirketler için bu stratejinin, yalnızca maliyet 

ve sınırlandırılmış değer katacağını düşünüyorlardı. Fakat, bu düşünce giderek 

kırılmaya başlamıştır.’’ (Aldin ve Stahre, 2003). İlgili bilgiler ışığında dijitalleşme ile 

birlikte değişen standartlara uyma noktası ekip çalışması gerekmektedir.  

2.2.6. İtibar Yönetimi 

‘’Başka bir tanımda müşteri memnuniyeti, tüketim sırasında elde edilen 

duygularla, tüketim öncesi duyguların değerlendirilmesi sonuçlarının bir bileşimi 

olarak değerlendirilmektedir. Buna bağlı satın alma sonrası müşteride oluşan 

duygusal tepkinin birbirinden bağımsız olan pozitif veya negatif etkilerinin, 

memnuniyet değerlendirilmesini etkilediği sonucuna ulaşılabiliriz.’’ (Westbrook, 

1987: 258-270). 

Markanın sağladığı duygular ve bıraktığı etki bütün operasyonun bir 

sonucudur. Toplam Kalite Yönetimi felsefesine göre kullanıcının site veya mobil 

uygulama geldikten sonra gördüğü ilk site açılma hızından, son noktada kapısına 

gelen ürüne kadar geçen sürenin tamamı itibar yönetimini sağlamaktadır.   

2.2.7. Müşterilerin Özelliklerini, İhtiyaçlarını, Beklentilerini Anlamak 

‘’Müşteri memnuniyetini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlar aşağıdaki gibi 

sıralanabilir.’’ (Tütüncü, 2001: 25):  



 

 

26 

Beklentiler: Beklentiler bir mal ya da hizmetin özelliklerine ilişkin ya da 

gelecekteki bir zamanda tercih edilmesi konusunda oluşan inançlardır.  

Performans: Müşteriler açısından ürünün birincil çalışma özelliklerinin tatmin 

ediciliği olarak tanımlanmaktadır. Örneğin; otomobilin hızı.  

Özellikler: Ürünün temel çalışma özelliklerini tanımlayan ikincil özelliklerdir. 

Örneğin; otomobilin soğutma sistemi.  

Ürün Kalitesi: Müşteriler açısından ürünün kalite düzeyi oldukça önemlidir. 

Müşterilerin kalite standartlarına uygun ölçüde üretilen ürünleri tercih etmeleri 

sonucunda firmalarında karlılığı artmaktadır.  

Dayanıklılık: Ürünün hem teknik anlamda hem de ekonomik anlamda 

dayanıklılık özelliğidir.  

Hizmet Alabilme: Ürünün müşteri tarafından satın alınması sırasında ve satın 

alındıktan sonraki aşamasıdır. Müşteri açısından ürünle ilgili sorun ve şikayetlerin 

kolay çözülebilmesi önemlidir.  

Estetik: Ürünün görünüş, tat, koku gibi özellikleridir. 

2.2.8. Tutulabilir Sözler Verilmesi, Dürüstlük, Şeffaflık 

Son kullanıcının beklediği değer ve kalite beklentisi doğrultusunda tutulabilir 

sözler vermek son derece önemlidir. Beklenmeyen durumda yaşanacak sorun 

markanın bütün algısını olumsuza çevirmektedir.Mesafeli Satış Sözleşmesi gereği 

satışı yapan firma, son tüketiciye ürünü son derece açıklamalar, infografikler, 

videolar vb. gösterdiği gibi ve yine belirlenen fiyat, ödeme seçenekleri, teslimat 

tarihi ile hizmet verme yükümlülüğünü yerine getirmesi önemlidir. 

Yapılan tüm işlemlerin ve ters kayıt işlemlerinin iade, değişim, kısmi iade vb. 

gibi yaşanan durumlarda son şeffaf ve hızlı çözümlenmesi toplam kalite yönetimi 

gereği hedeflenen tüm sonuçlarla birlikte sıralanabilir. 

2.3. Elektronik Ticarette Kalite Yönetimi 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber farklı alanların ortaya çıkması 

kaçınılmazdır. Elektronik ticaret ile beraber de tahkiklerin gerçekleştirilmesi söz 
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konusu olmaktadır. Milyarlarca kişi ya da kurumun düzenli olarak kullandığı 

elektronik ticaret olanaklarından zarara uğramamaları adına kurallar doğrultusunda 

işlemesi gerektiği yönde kararlar alınmıştır. Belirgin bir işleyişe sahip olarak, 

kanunlarla korunan alışveriş imkanları sanal ortam içerisinde mükemmel bir işleyiş 

içerisinde yer alır. Kuralların ihlali söz konusu olduğunda ise mağdur olan tarafın 

haklarının iade edilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Müşteri ya da kurumların 

hakları gözetilerek; kuralların yürürlükte olup olmadığı da denetlenmektedir. Yetkili 

merciler tarafından elektronik ticaret faaliyetlerinin işlevselliğinin artarak devam 

etmesi sağlanması amacı güdülmektedir.  

Elektronik ticarete dayalı faaliyetlerde müşterilerin ilgisini çekebilecek bir 

çalışma içerisinde bulunmak artı bir durumdur. Müşterilerin taleplerini 

gerçekleştirmek ve geleceğe dair isteklerini de tahmin edebilmek; kaliteli bir sonuca 

ulaşma konusunda elektronik ticaretin olmazsa olmazıdır. 

 Müşteri gibi düşünerek hareket edecek olan elektronik ticaret firmalarının 

klasik kurallara da bağlı kalmamaları kaliteyi korumaları konusunda önemli bir 

detaydır. Elektronik ticaret ortamını faal olarak kullanan işletme ya da kişilerin; 

müşterilerinin kim olduklarını bilmeleri ve hedef kitlelerinin taleplerini 

gerçekleştirmeleri adına bu tip bir işleyiş içerisinde olmaları gerekmektedir. Kitlesel 

ihtiyaçların yanı sıra bireysel taleplerin de değerlendirilerek, müşterilere 

sağlanabilmesi doğrultusunda hamle yapmaları da gerekmektedir.  

Elektronik ticarette başarıyı hedeflemek üzere çalışan firma ya da kişiler; 

müşterilerinin taleplerini karşılamaları konusunda hizmetlerini 

sınırlandırmamaktadır. Verilen mal ya da hizmet sonrasında da müşterileriyle olan 

iletişimlerini güçlü tutma konusunda harekete geçmelidir. 

 Müşteri memnuniyeti adı altında kusur ya da sorunları baz almalıdır. 

Müşterileri bireysel olarak değerlendirmeli ve müşterilerden gelen eleştiri ve 

şikayetleri de dikkate almalıdır. Mal ve hizmetlerde görülen olumsuz durumların 

düzeltme ya da değiştirme programlarına dahil edilmesini sağlayarak, hizmet 

kalitesinin üst düzeyde yer aldığını da göstermelidir. Sadece pazarlama ya da satış 

odaklı bir oluşum adı altında geçici bir hedef elde etmek yerine, müşterilerine 

koşulsuz bir destek sağlamasından ötürü kaliteli bir yaklaşım içerisinde yer almalıdır.  
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Elektronik ticaret faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesinde temel etken 

müşterilerin isteklerinin belirlenmesi olarak görülmektedir. Müşterilere en iyi hizmet 

olanaklarının sağlanması halinde başarılı bir sanal ticaret sürecinde yer alabilecektir. 

Müşterilerin isteklerini tam olarak bilebilmek adına anketler yapılabilmektedir. Bu 

tip anketlerin bir diğer işlevi olarak ise müşterilerin sahip olduğu memnuniyet ortaya 

çıkacaktır. Müşterilerin piyasaya sürülerek elektronik ortamda satışa sunulmasına 

yönelik beklentileri de anketlerin yapılmasından sonraki süreçte de görülebilecektir. 

Anketler; farklı farklı biçimlerde de kullanılmakta olmasından ötürü geniş bir kitleye 

hitap etmektedir. Telefon, e-mail, yüz yüze ve posta yoluyla anketlerin doldurumu 

işlemleri müşteriler tarafından gerçekleştirilerek; taleplerini iletmelerinde etkili bir 

yoldur.  

Elektronik ticarete dayalı kalitenin stabil kalmasına dayalı çalışmalardan çağrı 

merkezleri de önemli bir konumdadır. Çağrı merkezleri telefon aracılığıyla bire bir 

iletişim seçeneklerini müşterilere sağlayarak mutlak memnuniyetin oluşmasında 

etkilidir.  

• Müşteriler ile alınacak olan mal veya hizmet arasında bağlantıyı kurmada 

etkilidir.  

• Müşterilerin kalıcı hale gelmesinde önemli bir pay sahibidir.  

• Pazarlama işlemlerini gerçekleştirerek; sanal ortam destekli işlemlerin 

perçinlenmesine katkı sağlamaktadır.  

• Alınan ürün ya da hizmetin işlevini yürütebildiği konusunda genel bilgi 

toplayıcı olarak görülmektedir.  

• Müşteri memnuniyetinin artarak ilerlemesinde önemli bir faktördür. 

• Elektronik ticaretle uğraşan şirketlerin konumunu ve imajını koruma 

konusunda da yeterlidir.  

• Müşterilerin taleplerinin dinlenerek; şirket politikasına uyarlanmasında aracı 

görevi görmektedir.  
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• İletişim sonrasında müşterilerin şirketten olan beklentileri de 

gerçekleştirilmektedir.  

2.4. Tam Katılım 

Elektronik ticaret uygulamalarında istenilen sonuçlara ulaşmak ve toplam 

kalite yönetimini uygulayabilmek için ilk olarak şirket üst düzey yöneticilerinin 

toplam kalite felsefesini benimsemiş olması gerekmektedir. Bu, yapılan çalışmalarda 

başarıya ulaşmak için en temel şarttır. Bunun yanında, çalışanlarında katılımı 

sağlanmalıdır. Şirket içi öneri sisteminin oluşturulması, şirket çalışanlarının 

fikirlerinin alınması ve oluşan veya muhtemel oluşabilecek problemlere karşı şirket 

çalışanlarının kendi istekleriyle çözümler üretmesi sürekli iyileştirmeyi 

sağlayacaktır. Müşteri ilişkileri yönetimi çalışmalarında da çalışanların samimi 

katkıları olmaması halinde başarı sağlamak çok zordur. 

Müşterilerde elektronik ticaret şirketlerinin gelişmesine büyük katkı 

sağlayabilirler. Müşteri memnuniyeti anketleriyle şirketin eksikliklerini ortaya 

çıkartıp, giderilmesi konusunda etkili rol oynayabilirler. Ayrıca özellikle web tabanlı 

elektronik ticaret uygulamalarında öneri sistemini kullanarak elektronik ticaret şirketi 

hakkında fikirlerini beyan edebilirler ve iyileştirmeler için önemli bir kaynak 

olabilirler. Bunun için web sitelerinde müşterilerin görüşlerini yazabilecekleri, 

beklenti ve isteklerini belirtebilecekleri formlar mutlaka bulundurulmalıdır. 

Müşterilerin bir diğer katkısı da, satın aldıkları ürünler hakkında, beğendikleri ve 

beğenmedikleri yönlerini belirterek çeşitli yorumlar yapmalarıdır. Ürün veya 

hizmetle ilgili daha önce bunu satın alan kişilerin yorumlarını yazabilecek ortamları 

hazırlanmalıdır. Bu hem diğer müşteriler için bir ön değerlendirme olacak, hem de 

elektronik ticaret şirketinin beğenilmeyen ürünleri satış listesinden çıkartarak, 

müşterilerine daha iyi ürünler sunmasını sağlayacaktır. 

‘’Tedarikçilerinde katılımı sağlanmalı ve desteklenmelidir. Elektronik ticaret 

şirketlerini rekabet koşullarında öne geçirecek faktörlerin başında hız gelir. Müşteri 

çoğu zaman görmediği bir ürünü veya hizmeti sipariş verir. Ürünün kaliteli 

olmasının yanında hızlı ve zamanında eline ulaşması gerekir. Burada tedarikçi 

ilişkileri ön plana çıkmaktadır. Tedarikçilerle hemen temas kurulması ve ürün veya 
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hizmetin müşteriye ulaştırılması sağlanmalıdır. Tedarikçilerle yapılan ortak 

iyileştirme çalışmaları ile teslimat hızı arttırılabilir.’’ (Ünal, 2006: 68). 

2.5. Kalite Yönetimi Bakımından Uygulanacak Adımlar 

Elektronik ticarette toplam kalite yönetimi bakımından uygulanacak adımlar; 

•  Yazılım Süreci Yönünden: E-Ticaret sürecinde ilk olarak yazılım testi 

gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Yazılım testleri ile müşteriye kullanıcı dostu 

yazılım hazırlayıp, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmalıyız. İlk olarak; 

oluşturduğumuz e-ticaret sitesi responsive yani mobil uyumlu olmalıdır. İkinci adım 

olarak ise; sitemizin hız testi yapılmış olması gerekmektedir. Sitemiz ne kadar hızlı 

olursa müşteri memnuniyeti o kadar çok olacaktır.  

•  Arama Motoru Pazarlaması Yönünden: Çalışmalarımızda hedef kitle 

çalışmamızı detaylı bir şekilde planlamamız gerekmektedir. Yani hangi müşteri 

kitlesine seslendiğimizi belirlemeliyiz. Hedef kitlemizin yaş, cinsiyet, konum ve ilgi 

alanlarını belirleyerek planlarımızı bu verilere göre düzenlemeliyiz. 

•  Canlı Destek Hizmeti Yönünden: E-ticarette müşteri odaklı düşünmekten 

vazgeçmemeliyiz. Bu nedenle müşteriye anlık cevaplar vererek sorunları anlık 

çözmeliyiz. Müşteri sorunlarını ne kadar hızlı çözebilirsek müşteri aidiyatını o kadar 

kazanmış oluruz. Elektronik Ticarette de müşteri sorunlarını anlık çözmek için canlı 

destek hattımızın kurulmuş olması gerekmektedir. 

•  Crm Yönünden: E-Ticaret firmalarında da geleneksel firmalar gibi CRM 

birimi bulunmalıdır. CRM birimi ile var olan veya potansiyel müşterilerle olan 

ilişkiyi en verimli şekilde sonuçlandırmalıdır. Müşterilerimizin kendini özel 

hissetmesini sağlayıp, firmamız veya ürünümüz için bağımlılık yaratmalıyız. 

•  Çağrı Merkezi Yönünden: Müşterilerimize anlık çözüm sunacağımız 

alanlardan biri de çağrı merkezlerimizdir. Müşterilerimizin telefon aracılığıyla 

oluşturduğu talepleri yetkili kişilere iletip sorunun daha hızlı çözülmesi 

sağlanmalıdır. Çağrı merkezleri aynı crm ve canlı destek hatları gibi ne kadar çözüm 

odaklı olursa o kadar müşteri aidiyatı kazanılmış olur. 

•  Mail Pazarlama Yönünden: Müşterilerimize ürün veya hizmet sunmamızda 

mail adreslerini kullanabileceğimiz bir pazarlama türüdür. Bu pazarlama türünü 
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kullanmamız için müşteri onayı olması gerekmektedir. E-Ticaret sitenizde 

müşterilerine-bülten üyelikleri oluşturmalarını sağlayın. 

•  SMS Pazarlama Yönünden: Markaların izinli veri tabanlarına kısa mesaj 

aracılığıyla ürün veya hizmet sunmasıdır. Aynı e-mail pazarlama gibi müşteri onayı 

dahilinde yapılabilmektedir. 

•  Yenilikçilik Yönünden: yapılacak işlemlerden biri de yenilikçiliktir. 

Yenilikçilik dijital pazarlamayı geleneksel pazarlamadan ayıran en önemli 

özelliklerden biridir. Çalışan öneri sisteminin kurulması, Türkiye ve dünyadan çeşitli 

markaların takip edilerek benchmarking yapılması, Yeni bir ürün ve geliştirme 

çalışmalarının sağlanması. Örnek: Perakende sektöründe ilgili ürünün barkodunu 

telefon kamerası ile okutulduğu zaman ürünün aranan elektronik ticaret sitesinde 

hemen karşına gelmesi, Ürün ile ilgili yorum ve puanlamaların müşteriler tarafından 

yaptırılmaya teşvik edilmesi, Yenilikçi hareketlerde alınan kararların hedefleri ve bu 

gerçekleşme seviyelerinin yönetim tarafından takip edilmesi gibi.  

•  Takip Edilecek KPI Yönünden: raporlamaları düzgün yapılmalıdır. Açmak 

gerekirse, günlük gelen şikayet sayısı, günlük gelen talep sayısı, günlük gelen sosyal 

medyadaki mesaj sayısı, bunların dönüş süreleri, dönüşlere karşı sorunların çözülüp 

çözülmediğinin ilgili birimlere raporlanması. Bu süreçlerin takibi ne kadar düzgün 

olursa müşteri bağlılığı da o kadar sağlanmış olur. 

•  Sorun Çözümü Yönünden: Kullanıcılardan gelen şikayetlerin ilgili 

birimlere raporlanması sonrasında geri dönüşün hızlı şekilde yapılarak müşteriyi 

toplam kalite yönetimi felsefesinde çözüm odaklı yaklaşım ile probleminde yanında 

olmak tüm şirket tarafından benimsenmelidir.   İlgili konuları takip eden destek hattı 

uzmanları, hızlı hareket ederek konuya dair tarafları çözüme getirecek ve kriz ortamı 

olmadan çözümü sağlayacaktır. 

•  İnsan Kaynakları Yönünden geleneksel firmalar gibi e-ticaret firmaları da 

çalışanlarına firma kültürünü doğru aktarmalıdır. Çalışanlarda aslında birer 

müşteridir. Çalışanlarınıza şirket politikanızı ne kadar doğru aktarırsanız onlarda 

sizin adınıza çevresine şirket pazarlamasını o kadar doğru gerçekleştirecektir. 

Unutulmamalıdır ki Türkiye’de en çok kullanılan pazarlama türlerinden biri de 

kulaktan kulağa pazarlamadır.   
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2.6. E-Ticaret Toplam Hizmet Yönetimi 

•  E-Ticaret sistemimizde bilgi güvenliğini sağlamalıyız. Yani müşteri 

bilgilerinin 3. Şahıslar ile paylaşılmamasını sağlamamız gerekmektedir. 

Güvenli bir alışveriş sunmalıyız. 

• Sitemiz erişilebilir olması gerekmektedir. Yani sitemizin altyapısı düzgün 

olmalı ve sürekli hizmete açık olmalıdır. 

• Sitemizin verimliliği sağlanmalı. Kullanıcı dostu tasarımlar yapılmalı. 

• Müşterilerimize doğru içerikler sunmamız gerekmektedir. Yani müşterileri 

kandırma amaçlı içerik yüklememeliyiz. Yanlış içerikli siteler google 

gözünde çöp site olarak görülmekte ve belli bir süre sonra site google 

tarafından tanımsız hale gelmesine yol açmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

BİR UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırma safhasında amaç olarak Türkiye’de faaliyet gösteren E-ticaret 

işletmelerinin bu alandaki Toplam Kalite Yönetimi bilgisini ve E-ticaret 

işletmenlerinin Toplam Kalite Yönetimi standartlarına uygun çalışıp, çalışmadığı 

noktasında inceleme amaçlanmıştır. 

3.2. Araştırmanın Modeli, Evreni ve Örnekleme 

Araştırmanın modeli Niceliksel Araştırma modellerinden Betimsel Model 

olarak belirlenmiştir. 

Araştırmanın evreni elektronik ticareti bir model olarak benimsemiş şirketler 

veya sadece elektronik ticaret yapan şirketlerdir. Örnekleme olarak online üzerinden 

varlığını gösteren ve bir ticari faaliyette bulunan web siteleri seçilmiştir. Araştırma 

kapsamında dahil oldukları sektör, coğrafi bölge vb. ayrım yapılmamıştır. 

Araştırmaya konu olan anketin yapılacağı web adresi ve açıklaması, online ortamda 

yapılan araştırma sonucunda tespit edilen 54 firmaya, profesyonel çalışma 

dünyasından girişimci ve karar vericilerin bulunduğu Linkedin üzerinden mesaj 

formları aracılığıyla ulaştırılmıştır. Bunların içinden 16 tanesinden cevap 

alınabilmiştir. 

3.3. Veri Toplama Aracı 

Araştırma safhasında veri toplama amacıyla anket uygulamasından 

faydalanılmıştır. Bu amaçla tasarlanan anket formu 30 sorudan oluşmaktadır. Anket 

Google Formlar ile oluşturulmuş ve uygulama yine Google Forumlar üzerinden 

davet linki ile internet üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar Google Formlar 

üzerinde yer alan Google firmasının kendisine ait sunucusundaki veri tabanında 

toplanmıştır. 

İlgili 30 sorunun içinde yer alan 1.soru Web Adresi yine tez sonunda 

yayınlanmayı kabul eden elektronik ticaret şirketleri için bilgi toplamak amacıyla 
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sorulmuştur. 29.soru ise anket sonuçlarını kabul edilip edilmemesi sorulmuştur. 

Sonuçları kendisi ile kabul etmeyi seçen işletmelere mail adres alanı açılmış ve 

iletişim bilgisi olarak mail adresleri alınmıştır.  

3.4. Kullanılan İstatistiksel Yöntemler 

Araştırma safhasında çıkan sonuçların dağılımları yine Google Formlar 

aracılığıyla Google veri tabanında grafik model şekliyle sonuca anlamlı halde 

dökülmüştür. Çıkan yüzdelik sonuçlar yine oy verenlerin dağılımı ile Google veri 

tabanında oluşmuştur. Bu veriler için işletmelere ‘‘https://goo.gl/forms/ 

UQmeENXm5wI8Rjzy2‘‘ ilgili araştırmaya katılabilmeleri için anket linki 

iletilmiştir. 

3.5. Bulgular 

3.5.1. Araştırma Kapsamındaki Firmaların Genel Özellikleri 

Grafik-1: Hizmet Türü 

 

Araştırma kapsamında katılan firmaların genel özelliği bir sektörde faaliyet 

gösteren şirketin elektronik ticaret sitesi olarak hizmet vermektedir. Bu oran ise 

%68.8’e denk gelmektedir. Bir sektörde faaliyet göstermeyip sadece elektronik 

ticaret hizmeti veren işletme oranı ise %31.3 olarak araştırma sonucunda 

belirlenmiştir. 

 

 

https://goo.gl/forms/%20UQmeENXm5wI8Rjzy2
https://goo.gl/forms/%20UQmeENXm5wI8Rjzy2
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Grafik-2: E-Ticaret Modeli 

 

Anketin uygulandığı E-Ticaret şirketlerine, Elektronik Ticaretin hangi türlerini 

yaptığı da sorulmuştur. Buna göre şirketlerin % 6,3 B2B (İşletmeler arası), % 81,3’ü 

B2C (İşletme ile tüketici arası), % 11,3’ü de C2C (Tüketiciler arası) yapmaktadır. 

Grafik-3: Ödeme Yöntemleri 

 

Araştırmaya katılan E-Ticaret şirketlerine ödeme şekilleri sorulmuş, verilen 

cevaplar aşağıdaki şekilde olmuştur. 

Grafik-4:  Çalışan Sayısı 
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Araştırma kapsamındaki şirketlerin çalışan sayılarına göre büyüklükleri 

incelendiğinde şirketlerin çoğuna yakının (% 50) 1-5 arası çalışan sayısına sahip 

işletmelerden oluştuğu görülmektedir. 6-10 arası çalışana sahip işletmeler % 12,5; 

11-15 arası çalışana sahip işletmeler % 6,3; 26’dan fazla çalışana sahip işletmeler % 

25’lik bir yere sahiptir. 

3.5.2. Toplam Kalite Yönetimi ve Güvenlik Özellikleri 

Grafik-5: Toplam Kalite Yönetimi Bilgisi 

 

 

E-Ticaret şirketlerine Toplam Kalite Yönetimi hakkında bilgileri olup, 

olmadığı sorulmuştur. Araştırmaya katılan şirketlerden % 56,3’ü Toplam Kalite 

Yönetimi hakkında bilgisi olduğunu, % 50’si ise bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 

Grafik-6: E-Ticaret Güven Damgası Uygulaması 
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Araştırmaya katılan şirketlerin % 56,3’ü E-Ticaret Güven Damgası 

kullanmadıklarını ama düşündüklerini; % 12,5’inin kullandığını; %25’in ise 

kullanmadığını etmiştir 

Grafik-7: SSL Sertifikası Kullanımı 

 

İnternet üzerinde veri transferi yapılırken güvenlik sağlayan SSL kullanımı E-

Ticaret şirketleri için önemli bir kavramdır. Araştırmaya katılan şirketlere 

kendilerine ait bir SSL sertifikası olup, olmadığı sorulmuştur. Şirketlerin % 93,8’inin 

SSL sertifikasının olduğu, % 6,3’ünün ise kullanacağı görülmüştür. 

Grafik-8: E-Ticaret Sitesinde Hizmet Verilen Kategori Sayısı 

 

Anketin uygulandığı E-Ticaret şirketlerine, sitelerinde hizmet verdikleri 

kategori sayıları sorulmuştur. Buna göre şirketlerin % 37,5’i10’dan fazla, % 25’i4-6 

arasında, % 18,8’i de 1-3 kategori sayıları arasında hizmet verdiklerini belirtmiştir. 
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Grafik-9:  3D Secure Uygulaması 

 

İnternet üzerinde kredi kartı ile alışveriş uygulamalarında ek bir güvenlik 

uygulaması olarak “3D Secure” sistemi kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmaya 

katılan şirketlere 3D Secure uygularının olup, olmadığı sorulmuş ve % 93,8’inin 

olduğu, % 6,3’ünün ise bu yönde bir uygulaması olmadığını ama düşündükleri 

görülmüştür 

3.5.3. Eğitim Özellikleri 

Grafik-10: Şirket Çalışanına Planlı Eğitim Zamanı 

 

Araştırmaya katılan şirketlere, şirket içi eğitim faaliyetleri sorulmuştur. 

Şirketlerin % 43,8’i yılda 0-25 saat; %18,8’i yılda 26-48 saat; %12,5’i ise yılda 60 

saat ve üzeri eğitim verdiğini belirtmiştir. % 18,8’i ise eğitim faaliyetleri için 

olumsuz cevap vermiştir. 
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Grafik-11: CRM Çalışmaları 

 

E-Ticaret şirketlerineMüşteri İlişkileri Yönetimi hakkında bilgi sahibi olup, 

olmadıkları sorulmuştur. Şirketlerin % 62,5’si bilgi sahibi olduklarını; % 25’i bilgi 

sahibi olmadıklarını; % 12,5’i ise bu konuda herhangi bir bilgilerinin olmadığını 

belirtmiştir. 

Grafik-12: Uluslararası Kalite Standartların Uygulanması 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı, ISO 17799 

Enformasyon Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası kalite sistemlerini 

uygulama durumları incelenmiştir. Şirketlerin % 50’si uygulamadığını ama bunun 

için çalışma yapmayı düşündüklerini; %43,8’i uygulamayı yapmadıklarını 

belirtmiştir. %6,3’ü ise ISO 9000 Kalite Yönetim Standardını uygulandığı 

gözlemlenmiştir. 
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Grafik-13: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

 

E-Ticaret şirketlerine Kişisel Verileri Korunması Hakkında Bilgilendirme ve 

Veri Sahibi Başvuru Formunu sitelerinde bulundurup, bulundurmadıkları 

sorulmuştur. Araştırmaya katılan şirketlerin % 81,3’ü bulundurduğunu; % 18,8’i ise 

bulundurmadığını belirtmiştir. 

3.5.4. Müşteri Hizmetleri Özellikleri 

Grafik-14: Müşteri Beklentileri ve İsteklerinin Karşılanması 

 

Araştırmaya katılan E-Ticaret şirketlerine müşteri beklentilerini ve isteklerini 

nasıl karşıladıklarına dair sorulan soruda %18,8’i e-mail yolu ile; %6,3’ü site içinde 

yer alan destek hattı ile; %12,5’i müşteri istek/öneri formu ile; %6,3’ü çağrı merkezi 

ile; %56,3’ü ise tüm süreçleri uygulayarak müşteri beklentilerini ve isteklerini 

karşıladıklarını belirtmişlerdir. 
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Grafik-15: Çağrı Merkezi Telefon Numaralarına Sahip Olma Durumu 

 

Ankete katılan şirketlere 0800 veya 444’lü Çağrı Merkezi numarası olup, 

olmadığı sorulmuştur. %31,3’ü bu soruya olumlu cevap verirken, %68,8’i olumsuz 

cevap vermiştir. 

Grafik-16: Çağrı Merkezi Yönetim Durumu 

 

Çağrı Merkezi kullanan şirketlere, Çağrı Merkezinin kendi bünyelerinde mi 

olduğu, yoksa profesyonel bir kuruluştan hizmet aldıkları sorulmuştur. %81,3’ü 

kendi bünyelerinde olduğunu, %18,8’i ise profesyonel hizmet aldıklarını 

belirtmiştir. 
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Grafik-17: Çağrı Merkezi Çalışan Sayısı 

 

Araştırmaya göre şirketlerin Çağrı Merkezinde çalışan sayıları: 1-3 kişi arası 

%80; 7-10 kişi arası %6,7; 10 ve üzeri kişi sayısı %6,7’dir. 

Grafik-18: Pazar Yerlerinde Hizmet Verme Durumu 

 

E-Ticaret şirketlerine pazar yerinde hizmet verip, vermedikleri sorulmuştur. 

%81,3 bu soruya olumlu, %18,8’i ise olumsuz cevap vermiştir. 
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Grafik-19: Pazar Yerlerine Gelen Müşterilerin Mesajlarına Günlük Cevap Verme 

Durumu 

 

Pazar yerlerinde hizmet veren %81,3 oranındaki şirkete gelen müşterilerin 

mesajlarına günlük olarak cevap verilmesi sorusuna ise; %93,3’ü bu soruya olumlu, 

%6,3’ü olumsuz cevap verdiği gözlemlenmiştir 

Grafik-20: Çalışanlara Planlı Eğitim Faaliyetleri 

 

Araştırmaya katılan şirketlere, şirket içi eğitim faaliyetleri sorulmuştur. 

Şirketlerin % 37,5’i eğitim verdiklerini, % 18,8’ieğitim vermediklerini, %43,8’lik 

kısım ise henüz eğitim vermediklerini ama düşündükleri gözlemlenmiştir. 
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3.5.5. Planlama ve Yöntem Özellikleri 

Grafik-21: Planlama Aşaması 

 

Araştırmaya katılan E-Ticaret şirketlerine Amaçların Belirlenmesi, Müşteri 

Hedeflerinin Belirlenmesi, Örgütsel Desteğin Sağlanması, Müşterimiz Gibi Nasıl 

Düşünebiliriz? gibi planlama çalışmalarını belirli aralıklarla yapıp, yapmadıkları 

sorulmuştur. %50’si bu soruya olumlu, %12,5’i olumsuz cevap verirken, %37,5’i 

planlama yapmadıklarını ama düşündüklerini belirtmiştir. 

Grafik-22: Yönetim Yapısı 

 

Araştırmaya katılan şirketlerin Yönetim Şekli, Politikası, Tarzı, Vizyonu, 

Organizasyon Yapısı sorulmuş; %68,8’inin yönetim yapısının belli olduğu, 

%6,3’ünün belli olmadığı, %25’inin ise değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir. 
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Grafik-23: Personel Yönetim Yapısı 

 

E-Ticaret şirketlerine İnsan Kaynakları Politikası, Personel Yönetimi, Ücret ve 

Maaş Yönetimi, Yetki ve Sorumluluk Dağıtımı, Motivasyon, Beceri ve Yetkinlik 

Geliştirmesi gibi Personel Yönetim yapısı sorulmuştur. %56,3’ü yapının belli 

olduğunu belirtirken, %31,3’ü ise değişkenlik gösterdiğini belirtmiştir. 

Grafik-24: Yönetim Yapısının Belirginliği 

 

Araştırmaya katılan şirketlere Araştırma ve Geliştirme, Yenilikçilik, Sipariş 

Alma ve Teslimat, Rekabet Düzeyi, Fatura İşlemleri, Muhasebe ve Finans gibi diğer 

yapılarının belirliliği sorulmuştur. %75’inin bu soruya belli olduğuna dair olumlu, 

%6,3’ünün olumsuz, %18,8’inin ise değişkenlik gösterdiği gözlemlenmiştir 
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Grafik-25:  Hizmet Üretim Yapısının Belirginliği 

 

E-Ticaret şirketlerine Politika, Kalite, Stok, Depo, CRM Uygulaması, 

Çalışan Verimliliği, Kategori Çeşitliliği, Sosyal Medya, Kontrol, Yazılım gibi 

Hizmet Üretimi yapılarının belli olup, olmadığı sorulmuş; %62,5’i bu soruya belli 

olduğunu, %6,3’ü belli olmadığını, %25’i değişkenlik gösterir diye cevap 

vermiştir. 

Grafik-26: Pazarlama Yöntemleri 

 

Şirketlere Online, Offline, Fiyat, Kalite, Satış Sonrası Hizmetler, Müşteri 

Şikayetleri, Reklam ve Promosyon gibi Pazarlama Yöntemleri sorulmuştur. %75’i 

pazarlama yöntemlerinin belli olduğunu belirtirken, %18,8’i değişkenlik gösterdiğini 

belirtmiştir. 
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Grafik-27: Tez listesine eklenmek ister misiniz ? 

 

Araştırmaya katılan şirketlere araştırmaya konu olan tez listesine eklenip, 

eklenmemesi ilgili soru ile yöneltilmiştir. Gelen cevaplar %81.3’ü yayınlanmasında 

mahsur görmezken, araştırmaya katılan işletmelerin %18.8’i araştırma tez listesinde 

işletmelerinin isminin yayınlanmamasını istemiştir. 
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SONUÇ 

Yeni dönem Ticaret anlayışında global köy kavramı ortaya çıkmıştır. Konunun 

başında belirttiğimiz gibi mülksüzleşme yolu ile ağlar üzerinden birbirine bağlanan 

dünya ticareti başına ‘‘e’’damgası alarak e-ticaret yani elektronik ticaret kavramına 

dönmüştür. 

Araştırmamızda Elektronik Ticaret üzerinde değişen müşteri beklentileri ve 

rekabette konumlandırma almaya çalışan işletmelere toplam kalite yönetimi 

anlayışında ihtiyaçlar, kullanım oranları, uygulama esasları hakkında ışık 

tutmaktadır. 

Elektronik ticaretin başında yazılım yani alt yapı gelmektedir.Yapılacak 

optimizasyon çalışmaları noktasında öncelikle kullanıcıya sunulacak site hızı son 

derece iyi olmalıdır. Aksi durumda ilk deneyim olumsuz olarak sonuçlanacak ve 

bunun karşılığında kalite beklentilerinin toplam anlayışında ilk dakikadan itibaren 

beklenmeyen deneyim oluşacaktır. Elektronik Ticaret çalışmalarında markanın kötü 

konumlanmasını kesinlikle istemeyiz. Bunun için marka ile ilgili olumsuz yorum ve 

itibar yönetimine karşı son derece her yeri tarayacağımız ‘‘Google Alerts’’ ücretsiz 

haber takip servisi ile kendi markamızla çıkan her haberi mailimize yapılacak günlük 

servis ile müdahale edebiliriz.  

Gazetecilikte yer alan bir mesleki terim olan 5N1K toplam kalite yönetimi 

çerçevesinde Elektronik Ticarette işletilen uygulamalar noktasında son derece önem 

taşımaktadır. Markalar artık omnichanel ile çok yönlü bir iletişim ağına geçmiş olup 

sosyal medyada markamızı kim konuşuyor, konuşanlar kim, hangi saatlerde 

konuşuyor, bizden ne bekliyor gibi beklentileri karşılayabilmek için hesaplarımızın 

yönetimini aktif kullanarak son kullanıcıya çok yönlü olumlu tutum sergileyerek 

toplam kalite yönetimi beklentisine uygun aksiyon alınması gerekmektedir. 

Eski geleneksel perakende sisteminde mağazadan içeriye girerken yapılan 

hoşgeldiniz karşılaşması elektronik Ticaret sitelerinde kişiselleştirilmiş ve kişiyi 

tanıyarak ona uygun ürünler gösteren bir yapı haline gelmiştir. Geleneksel sistemde 

satış rakamlarına göre ön alana koyulan ürünler bu sayede kişiye özel ürünlerle daha 
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sonuç odaklı bir haldeyken gelenekselden, online çok keskin bir geçiş 

yaşanmaktadır.  

Bu noktada en önemli konulardan bir tanesi karar verici, sermaye sahip ve 

yönetim kurulunu işin içine dahil edebilmektir. Tam katılımın sağlanamadığı ve 

dijital dönüşümün anlaşılamadığı hem geleneksel yoldan sokak veya alışveriş 

merkezi mağazacılığı ile devam eden aynı zamanda bir değer önerisi olarak online 

platformda müşteriye dokunmaya çalışan işletmelerin en büyük hatası online 

taraftaki beklentileri ve müşteri ihtiyaçlarını anlayamamaktan kaynaklanan olumsuz 

kalite tutumuna yer açacak anlayıştır. Kurumsal çoklu yapılar içerisinde pazarlama, 

satın alma, bilgi teknolojileri, muhasebe iç içe geçmiş ve birbirinden ayrı 

düşünülemeyen senkronize şekilde çalışarak organize olması gerekmektedir. Şirket 

yönetiminde aktif rol oynayan karar vericiler bu organizasyonu sağlamakla 

yükümlüdür. Aksi takdirde markanın konumlandırmasına gelecek zarar bütün 

organizasyon ve yapıyı bozacak ve hakkında olumsuz intiba bırakacak yorumlara yer 

bırakacaktır. 

Yeni yapılanmalar içinde E-ticaret, Dijital Pazarlama, Seo, Sosyal Medya gibi 

yeni meslekler ve alanlar doğmuştur. İşletmeler içinde katılım sonrası oryantasyon 

sağlanmalı ve aktif olarak tüm birimlerle iç içe çalıştırılarak neler yapıldığı 

konusunda geleneksel yöntemler ile belli bir noktaya gelmiş şirketlerde online dünya 

ve dijital dönüşüm bir kültür haline getirilerek işletmenin vardığı hedefte büyük silah 

olarak kullanılıp, müşteriye her alandan dokunulacak toplam kalite yönetiminin 

gerekliliğini hissettirmelidir.  

Geç cevap verilen site içi destek hattı, maillerden gelen müşteri talep ve 

şikayetleri son derece süratli değerlendirilerek çözüme kavuşturulmalıdır. Şirket içi 

eğitim kurum kültürü haline gelerek sık sık tekrar edilmelidir. Müşterinin beklenti ve 

isteklerine uygun çözüm mimarisi tasarlanmalı ve tüm birimlerle istişare ederek 

hayata geçirecek yazılımsal önlemler alınmalıdır. Kilit nokta olan müşterinin 

hissiyatı noktasında empati kurma yeteneği yüksek müşteri ilişkileri temsilcileri 

konumlandırılmalıdır. 

Sipariş öncesinde olduğu gibi sipariş sonrasında da müşterinin yanında olduğu 

dürüst bir şekilde gösterilmelidir. Alınan mal veya hizmetin tam ve eksiksiz olarak 
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vaat edildiği gibi yerine getirilmesi gerekmektedir. Rakiplerin durmadığı alanda 

herkesin aynı hizmet veya ürünü sattığı daha sert rekabet gerektiren sektörlerde, 

hizmet kalite anlayışı benimsenerek, kurum kültürü ve eğitimlerle sürekliliği 

sağlandığı takdirde Toplam Kalite Yönetimi kapsamında gerek elektronik Ticaret 

sitesinin trafiği, gerekse mobil uygulamanın indirilme gibi sayılarda zamanla artış 

gözlenecektir.  

Çalışmanın uygulama kısmı ise bize elektronik ticarette, toplam kalite 

yönetiminin ne kadar benimsendiği ve anlaşıldığı noktasında ışık tutmaktadır. Veriler 

incelendiği zaman alınacak henüz çok fazla yol alınacağı belli olmaktadır. 

Özellikle işletmelere sorulan bir soruda E-Ticaret şirketlerine Amaçların 

Belirlenmesi, Müşteri Hedeflerinin Belirlenmesi, Örgütsel Desteğin Sağlanması, 

Müşterimiz Gibi Nasıl Düşünebiliriz gibi planlama çalışmalarını belirli aralıklarla 

yapıp, yapmadıkları sorulmuştur. %50’si bu soruya olumlu, %12,5’i olumsuz cevap 

verirken, %37,5’i planlama yapmadıklarını ama düşündüklerini belirtmiştir.  Plansız 

ve strateji olmadan hareket eden işletme sayısı planlı hareket eden şirketlerle aynı 

sayıda gözükmektedir. Bu bilgiler ışığında günü kurtarma çabası içinde faaliyet 

gösteren işletmelerin uzun vadede kalıcı olması ön görülmemektedir. 

İşletmelere aynı zamanda ISO 9000 Kalite Yönetim Standardı, ISO 17799 

Enformasyon Güvenliği Yönetim Sistemi gibi uluslararası kalite sistemlerini 

uygulama durumları sorulmuştur.  Şirketlerin % 50’si uygulamadığını ama bunun 

için çalışma yapmayı düşündüklerini; %43,8’i uygulamayı yapmadıklarını 

belirtmiştir. %6,3’ü ise ISO 9000 Kalite Yönetim Standardını uygulandığı 

gözlemlenmiştir. Bu noktada kalite yönetiminin temelleri hakkında özel ve devlet iş 

birliği yapılarak organizasyon yapılarında kurumsallaşmaya giden ortak çalışmaların 

yapılması faydalı olacaktır.  

Araştırmaya katılan şirketlere, şirket içi eğitim faaliyetleri sorulmuştur. 

Şirketlerin % 37,5’i eğitim verdiklerini, % 18,8’i eğitim vermediklerini, %43,8’lik 

kısım ise henüz eğitim vermediklerini ama düşündükleri gözlemlenmiştir. Oranlar 

göz önüne alındığı zaman kategori uzmanlarından, müşteri ilişkilerine, müşteri ile ilk 

teması kurarak içerideki organizasyonda yer alan ilgili kişiyle köprü görevinde 

bulunanların yetersiz olduğu beli olmaktadır. Bu koşullar altında hız ile yarışılan 
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yeni dünyada müşterinin taleplerine geç dönüşler vb. Tüm organizasyon aksaklıkları 

toplam kalite yönetimini olumsuz etkilemektedir. 

Ürün bulunurluğunun düzgün sağlanarak ürünün hazır hale getirilmesine 

rağmen lojistik alanında yaşanan operasyon sıkıntıları neticesinde vaat edilen tarihte 

gönderilememesi düzgün giden yapıyı net olarak olumsuz olarak gösterecektir. Bu 

olumsuzluk son tüketicinin terk etmesine ve kayba neden olacaktır. 

Toplam kalite yönetimi açısından incelediğimiz Elektronik Ticaret sektöründe 

müşteriler özellikle güvenilirlik ilkesi üzerinde durmaktadır. Kredi kartı ile ödeme 

sayfasının 3D güvenlikli bir bağlantı sağlaması ve yine uygulamanın SSL sertifikası 

ile güçlendirilmiş güvenli yapı olarak işaretli şekilde tarayıcıda gelmesi en önemli 

kriter ve başlık haline gelmiştir.Aksi durumda medyaya yansıyan aldığı üründen 

farklı haberlerinin arttığı ve sosyal medyada anında her şeyin duyularak paylaşılması 

neticesinde geri dönüşü zor olarak kriz yönetimi gerektiren vakalar ile karşı karşıya 

kalınacaktır. 

Geleneksel alışkanlıkların yeni online sistemlerde devam ettiği,  müşterilerin 

herhangi bir şikayet karşısında ilk ulaşım noktası olan çağrı merkezi gibi ilk 

iletişimin kurulduğu yerlerin yanı sıra artık canlı destek sistemleri yazılım 

sektörünün ilerlemesi ile birlikte bir başka boyuta geçmiş ve müşteriler anında 

çözüm bekleyen ve karşısında canlı bir ekranda bot olmayan kişiyle konuşmak 

istemektedir. Burada ‘’Ondesk’’ gibi Türkçe sistemler kullanılarak müşterinin siste 

içinde gezindiği anda veya satış sonrası herhangi bir konuda anında iletişim kurması 

büyük önem kazanmıştır. 

Türkiye’de Elektronik Ticaret kavramı artık yeni olmaktan çıkarak yolda 

devamlı kendi dinamikleri birlikte değiştiği ve bu değişime ayak uyduracak donanım, 

bilgi, birikim ile birlikte insan gücünün, yazılım ile birlikteliği bunun getirdiği 

toplam kalite yönetiminin yöntemleri araştırılmış ve incelenmiştir. 

Bu çalışmada büyük şehirler kadar Anadolu’da faaliyet gösteren şirketlerin 

Elektronik Ticarete girmesi ve her geçen gün artan internetten alışveriş yapan 

kullanıcı sayısı ile birlikte toplam Toplam Kalite Yönetimine vurgu yapılmıştır. 

Süreçlerin belli olduğu ve iş akışının çıkarılarak her ölçekten işletmenin ve şirket 
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yapısının hızlı şekilde adapte olması gerekliliği ve yeni pazarda tutunabilmek için 

müşterilerin beklentisini anlama ihtiyacı bulunmaktadır. Müşteri odaklı çalışan 

işletmeler kalıcılığını sürdürecektir. 
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EKLER 

  

EK 1. Uygulama Anketi 

 

  

Sayın Yetkili, 

Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 

Dalı, İşletme Bilim Dalında yürütülmekte olan “Elektronik Ticarette Toplam Kalite 

Yönetimi” konulu bir tez çalışmasıdır.  

Sizden ricamız, soruların her birini şirketiniz uygulamalarını göz önünde 

tutarak cevaplamanızdır. Sorulardan her birinde şirketinize uygun cevapları 

belirleyip, bu doğrultuda kutulardan birini veya sorusuna göre birkaçını işaretlemeniz 

gerekmektedir. Anketi doldurduktan sonra eğer bu dosyayı e-mail ile almışsanız 

kayıt edip tekrar e-mail yolu ile gönderebilirsiniz. Eğer web üzerinden 

doldurmuşsanız “Gönder” butonuna basmanız yeterlidir.  

Vereceğiniz cevaplar bu araştırmanın temelini oluşturacaktır. Bu nedenle, 

unutulmuş veya işaretlenmemiş ifade kalmaması ve cevapların içtenlikle, gerçekleri 

yansıtacak şekilde verilmesi araştırma için çok önemlidir. 

Bize vereceğiniz cevaplar yalnızca ilgili bilimsel araştırma dahilinde 

kullanılacak ve izniniz doğrultusunda şirket ismi ve web adresiniz çalışma ekindeki 

listeye eklenecektir. Anket sonundaki ilgili alanların doldurulması halinde araştırma 

sonuçları tarafınıza gönderilecektir.  

Bu araştırmaya vereceğiniz katkı için teşekkür ederiz. 

 

 

     Prof. Dr. Mahmut TEKİN                                          Sedat ATEŞ 

            Tez Danışmanı                                                       E-ticaret ve Dijital     

                Pazarlama Uzmanı 
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ELEKTRONİK TİCARETTE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ ANKETİ 

 

1. Web adresiniz:  

 □ www. ………………………… 

 

2. Aşağıdaki Tanımlardan Hangisi Size Uygundur? 

 □ Sadece elektronik ticaret sitesi olarak hizmet vermekteyiz 

 □ Bir sektörde faaliyet gösteren şirketin elektronik ticaret sitesi olarak hizmet 

vermekteyiz 

 

3. Yapmış Olduğunuz Elektronik Ticaret Türü Nedir?   

 □ B2B (İşletmeden, işletmeye) 

□ B2C (İşletmeden, tüketiciye) 

□ C2C (Tüketiciler arası) 

□ Diğer ……………  

 

4. Yapmış olduğunuz E-Ticaret türü nedir?  

□ B2B (İşletmeler arası)  

□ B2C (İşletme ile tüketici arası)  

□ C2C (Tüketiciler arası)  

□ Diğer: ………….  

 

5. Kullandığınız Ödeme Alma Yöntemleri Nelerdir?   

 □ Kredi kartı 

□ Kapıda Nakit Ödeme 

□ Kapıda Kredi Kartıyla Ödeme 

□ Havale - Eft 

□ Elektronik Para 

□ Barter 

□ EFT 

□ Elektronik Çek 

□ Hepsi 

□ Diğer: ……………..  

 

6.  Çalışan Sayınız 

 □ 1-5 

□ 6-10  

 □ 11-15 

 □ 16-20 

 □ 21-25 

 □ 26+ 

 □ Diğer : ……… 

 

7.  Toplam Kalite Yönetimi Hakkında Bilginiz var mı? 

 □ Evet  

□ Hayır 
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8.  Elektronik Ticarette Güven Damgası Uygulamasına Geçtiniz mi? 

□ Evet 

□ Hayır  

 □ Hayır, ama düşünüyoruz 

 

9.  Elektronik Ticarette SSL Sertifikası Kullanıyor musunuz? 

□ Evet 

□ Hayır  

 □ Hayır, ama düşünüyoruz 

 

10. Elektronik Ticaret Sitenizde Kaç Kategoride Hizmet Veriyorsunuz? 

 □ 0-1 

□ 1-3  

□ 4-6 

□ 6-8 

 □ 8-10 

□ 10+  

□ Diğer……. 

 

11. Kredi Kartı ile ödeme alırken "3D Secure" Uygulamanız var mı? 

 □ Evet 

□ Hayır  

 □ Hayır, ama düşünüyoruz 

 

12. Şirket Çalışanlarınızın Bilgi ve Becerilerini Pekiştirmeye Yönelik Planlı Eğitim 

Faaliyetleriniz var mı? 

 □ Evet yılda 0-25 saat 

□ Evet yılda 26-48 saat 

 □ Evet yılda 49-60 saat 

□ Evet yılda 60 saat ve üzeri 

 □ Hayır 

 

13. Müşteri İlişkileri Yöntemi ( Crm ) Çalışmalarınız Var mı? 

 □ Evet 

□ Hayır  

 □ Bu konuda bir fikrimiz yoktur 

 

14. Elektronik Ticaret Sitenizde Uluslararası Kalite Standartlarını Uyguluyor 

musunuz? 

 □ ISO 9000  

□ ISO 17799 

 □ Hayır, ama düşünüyoruz 

□ Hayır  

 

15. Elektronik Ticaret Sitenizde ( Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 

Bilgilendirme, Veri Sahibi Başvuru Formu ) Bulunmakta mıdır? 
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 □ Evet  

□ Hayır 

 

16. Müşteri İstek ve Beklentilerini Nasıl Karşılıyorsunuz? 

 □ E-mail 

□ Site içinde yer alan destek hattı 

 □ Müşteri istek/öneri formu 

□ Çağrı merkezi 

 □ Hepsi 

 

17. 0800 veya 444’lü Çağrı Merkezi Numaranız Bulunmakta mıdır? 

 □ Evet 

□ Hayır  

□ Diğer…………… 

 

18. Çağrı Merkeziniz Kendi Bünyenizde mi Yapılanmış? Yoksa Profesyonel bir 

Kuruluştan  Çağrı Merkezi Hizmeti mi Alıyorsunuz? 

 □ Evet, kendi bünyemizde 

□ Hayır, hizmet alıyoruz 

 

19. Çağrı Merkezi Uygulamanız Varsa Kaç Kişi Hizmet Vermektedir? 

 □ 1-3 

□ 4-6 

□ 7-10 

 □ 10 dan fazla 

  

20. Pazaryerlerinde Hizmet Veriyor musunuz? 

 □ Evet 

□ Hayır  

 

21. Pazar Yerlerinde Hizmet Veriyorsanız, Burada Gelen Müşteri Mesajlarına 

Günlük Cevap Veriyor Musunuz? 

 □ Evet 

□ Hayır 

□ 15 ve üzeri 

 

22. Çalışanlarınıza Yıl İçinde Performans Ölçümü Uyguluyor musunuz?   

 □ Evet 

□ Hayır 

□ Henüz yok ama düşünüyoruz 

 

23. PLANLAMA AŞAMASI (Amaçların Belirlenmesi, Müşteri Hedeflerinin 

Belirlenmesi, Örgütsel Desteğin Sağlanması, Müşterimiz Gibi Nasıl 

Düşünebiliriz vb.) Çalışmaları Belli Aralıklarla Yapılmaktadır 

 □ Evet 

□ Hayır 

□ Yapmıyoruz ama düşünüyoruz 
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24. YÖNETİM: Şekli, Politikası, Tarzı, Vizyonu, Organizasyon Yapısı 

 □ Bellidir 

□ Belli değildir 

□ Değişkenlik gösterir 

 □ Kurumsal yapı içinde çalışmaya başlayacağız 

 

25. PERSONEL: İnsan Kaynakları Politikası, Personel Yönetimi, Ücret ve Maaş 

Yönetimi, Yetki ve Sorumluluk Dağıtımı, Motivasyon, Beceri ve Yetkinlik 

Geliştirmesi 

 □ Bellidir 

□ Belli değildir 

□ Değişkenlik gösterir 

 □ Kurumsal yapı içinde çalışmaya başlayacağız 

 

26. DİĞER: Araştırma ve Geliştirme, Yenilikçilik, Sipariş Alma ve Teslimat, 

Rekabet Düzeyi, Fatura İşlemleri, Muhasebe ve Finans 

 □ Bellidir 

□ Belli değildir 

□ Değişkenlik gösterir 

 □ Kurumsal yapı içinde çalışmaya başlayacağız 

 

 

27. HİZMET ÜRETİMİ: Politika, Kalite, Stok, Depo, Crm Uygulaması, Çalışan 

Verimliliği, Kategori Çeşitliliği, Sosyal Medya, Kontrol, Yazılım 

 □ Bellidir 

□ Belli değildir 

□ Değişkenlik gösterir 

 □ Kurumsal yapı içinde çalışmaya başlayacağız 

 

28. PAZARLAMA: Online, Offline, Fiyat, Kalite, Satış Sonrası Hizmetler, Müşteri 

Şikayetleri, Reklam ve Promosyon  

 □ Bellidir 

□ Belli değildir 

□ Değişkenlik gösterir 

 □ Kurumsal yapı içinde çalışmaya başlayacağız 

 

29. Çalışma Sonuçları Hakkında Bilgi İstiyor Musunuz ?  ( Eğer İstiyorsanız Lütfen 

Mail Adresinizi Yazınız ) 

 □ Evet 

□ Hayır 

 

30. Web Sitenizin Tez Sonunda Listeye Eklenmesini İstiyor musunuz? 

□ Evet 

□ Hayır 
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EK 2. Araştırmaya Katılarak Yayınlanmasına İzin Veren Web Siteleri  

 

• www.altunbilekler.com 

• https://www.denizbutik.com/ 

• www.petgross.com.tr 

• http://www.lpgaletleri.com 

• www.spice.com.tr 

• www.vektorofis.com 

• birlesiktemizlik.com 

• Www.gearbest.com 

• www.avm14.com 

• Www.konyalisaat.com.tr 

• https://www.htbilisim.com.tr 

• tahtahalehobi.com 

• megasanal.com 

• https://www.gazianteppazari.com.tr/ 

• www.kazanclicik.com 
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