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DİJİTAL EKONOMİNİN
ATILIM VİZYONU

Halkbank – Turkishtime Ortak Akıl Toplantıları’nda bir araya gelen e-ticaret sektörünün 
20 lideri, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak dijital ekonominin gücünü ve potansiyelini ortaya 
koydu. Sektörün sivil toplum temsilcilerinden şirket yöneticilerine, yatırımcılarından 
girişimcilerine kadar geniş bir katılımın olduğu toplantıda e-ticaretin geleceğine dair 
10 maddelik bir yol haritası çıkarıldı. Sorunların adı konuldu, çözüm önerileri tartışıldı. 
Ve en önemlisi dijital dünyada Türkiye’nin yakalayabileceği fırsatların altı çizildi.
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içinde ‘ticaret’ kavramı 
geçtiği için Ankara’nın 
siyasetçisi ve bürokratıyla 
mesafeli durduğundan 
epeyce bahsedildi. 
Bu mesafe elbette hazırlanan 
kanun ve mevzuat açısından 
da zorluklar yaratıyor. 
Katılımcıların hararetle 
anlatmaya çalıştığı önemli 
bir gerçek var. Elektronik 
kelimesini değil ‘dijital’ 
kelimesinin kullanılmasını 
istiyorlar. Yani ‘dijital’ 
ticaret, ‘dijital’ yaşam vs. 
gibi. Dolayısıyla geleceği 
kurtarmak için dijital 
yaşamın bir seçenek değil, 
ülkenin hayat tarzı haline 
gelmesinin gereğinin altını 
çiziyorlar. Sonuna kadar 
katılıyorum. Ankara’nın 
“bizim evdeki çocuklar da 
kullanıyor ama öncelik bu 
değil” tarzının ülkeyi nereye 
getirdiğini iyice anlamış 
oldum bu toplantıda. 
Vergiden tutun da, finansal 
kurumlara kadar hizmet 
sağlayanlar ve kullanıcılar 
arasındaki güvensizliğin 
yansımaları hissediliyor. 
Hatta öyle ki, mal ya da 
hizmeti üreten, ödemesine 
aracılık eden ve tüketen 
arasındaki karmaşık ilişki 

  Sanıyorum böyle 
bir toplantının üçüncü 
kez moderatörlüğünü 
yapıyorum. Bu ay “E-Ticaret” 
ile devam ediyoruz. Bu tip 
toplantılarda usulen ev 
sahiplerine söz verildikten 
sonra, ya sektöre yeni 
girmiş ilk sözü alır ya da 
sektörün duayeni. Daha 
toplantıya başlar başlamaz, 
herkesin seslendirdiği ilk 
sorun şu oldu: “Ülkenin 
ana vizyonunu öğrenmek 
istiyoruz…” Öyle ya; “şu 
an teknolojiye eğilemeyiz, 
işsizlere iş bulmalıyız” 
diyerek bizi 40 yıldır uyutan 
siyaset tarzının değişip 
değişmediği hakkında elle 
tutulur bir kanıt gerekiyor 
önce. Ben kendi adıma bu 
eğilimin değiştiğine dair 
bir sinyal almadığımı ifade 
edeyim. Kötü haber ama 
bunu değiştirmek için 
sadece konuşmak yetmiyor. 
Yine de konuşmaya 
başlamak ilk adım diyelim. 
E-ticaret sektörü her şeyden 
önce kendilerine yakıştırılan 
bu isimden hoşlanmıyor. 
Çünkü elektronik dünyayı 
ticaret için de kullanan var, 
ticarete yardımcı olmak için 
kullanan da var. Dolayısıyla 

kanun ve mevzuata da 
yansımış. Kimin sorumlu 
kimin yetkili olduğuna dair 
karışıklık çıkıyor. Elbette bu 
durum adalete de yansıyor. 
Katılımcılardan biri 
teknolojiyi yoğun kullanan 
ve üreten ülkelerde 
“smart regulation” yani 
akıllı mevzuatın olduğu 
söyledi. Yani dijital hayatı 
düzenleyen kurallar 
bürokrasinin çarkından 
değil daha dinamik bir 
komisyondan çıkıyor. 
Önemli bir çözüm bence.
“Dağdaki çobana kadar 
dijitalleştirmek lazım” dedi 

bir katılımcı. Bu da oldukça 
önemli bir çıkış. Bu sene 
dağda çobanlık yapan bir 
evladımızın TEOG birincisi 
olduğu düşünülürse, hiç 
de fena fikir değil. Ancak 
bunun için dijital hayatın 
rasyonel bir fiyatlamaya 
sahip olması gerekir. “Şanslı” 
bir azınlığın kullandığı bir 
görünümden geniş tabanlı 
bir hale gelmesi gerekiyor. 
Hatta vergi tabanından da 
geniş olmalı. Neden mi?
Çünkü dijital hayat en 
kolay vergi alınan alan. 
Eğer vergi tahsilatının 
saat gibi çalışması 

Her yerde aynı 
ses: “ANA VİZYONU 
BİLMİYORUZ...”
Tüm tarafların dijitalleşmeye geçişi hızlandırmak 
amacıyla rol alması gerektiğini düşündüğüm  
bir komitenin oluşturulması, belki de sanayicinin 
bu konuya daha sakin ve bilinçli yaklaşmasının 
önünü açacak. Ancak bu şekilde start-up ve 
nihayetinde UNICORN yaratabiliriz. 
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isteniyorsa, Türkiye’de 
yaşamın dijitalleştirilmesi 
gerekiyor. Bu kadar basit. 
Bunun önünde durmak 
kendi ayağımıza kurşun 
sıkmak gibi olur. Ben 
size bu satırları yazarken, 
Moody’s Türkiye’nin kredi 
notunu kırdı. Moody’s 
kararı 15 Temmuz sonrası 
toparlanma hamlesinin dış 
kaynakla desteklenmesi 
önleme amaçlı bir 
hamledir. Uslanmaz bir 
liberal görüşüm olsa da, 
kredi derecelendirme 
kuruluşlarının olumlu ya 
da olumsuz herhangi bir 

kararlarının çoğunlukla 
siyasal/diplomatik 
etkilerle alındığını sürekli 
söylüyorum zaten.
Bu kuruluşlar 2008 Küresel 
Krizi’nde ciddi şekilde 
kredibilite kaybetmiş olsalar 
da, hala yatırım kararlarında 
kilometre taşları olarak 
kabul ediliyorlar. Dolayısıysa 
verdikleri karar olumlu 
olduğu zaman fazla 
sevinmemeli, olumsuz 
olduğunda da fazla 
üzülmemeli. Elbette iki 
önemli derecelendirme 
kuruluşunun Türkiye’nin 
notunu kırması ekonomi 

üzerinde olumsuz etkiler 
yaratacak. Bu kaçınılmaz. 
“Her şerde bir hayır vardık” 
diyerek bu güdümlü kararın 
parlak tarafına bakabiliriz. 
Yani, “bizden Silikon 
Vadisi çıkmaz” diyenlere 
“çıkmalı, çıkacak” diye 
sesimizi yükseltebiliriz. 
Özetle, Moody’s ve S&P’nin 
etkisini azaltmak için 
büyüme modelini tamamen 
yüksek teknoloji, Ar-Ge, 
tasarım ve inovasyon 
üzerinde kurgulamalıyız.
Çok net olarak şunu ifade 
etmek istiyorum: “Büyüme 
Hikayesi”ni değiştirmek ve 

oynanan oyunu bozmak 
lazım. Değer yaratırsak 
başkasının verdiği değeri de 
aramayız. Bunun için «daha 
uzun süre emek yoğun 
sektörlere eğilmemiz lazım» 
anlayışından vazgeçmeliyiz. 
40 yıldır aynı cümleyi 
duyuyoruz. Değişimi biz 
başaralım ki onun bunun 
söyleyeceği lafa kalmayalım.
Ben bunları ifade ederken, 
“büyüme modelini 
tamamen yüksek teknoloji, 
Ar-Gr, tasarım ve inovasyon 
üzerinde kurgulamalıyız” 
dediğim için içerleyen 
sanayiciler olmuş. Demek 
ki bu bahsettiklerimi ayrı 
birer “sektör” olarak kabul 
ediyorlar. Eğer bir iş insanı 
bu saydıklarımı kendisine 
yardımcı olacak unsurlar 
olarak değil de rakip 
olarak görüyorsa siyasete 
kızmamalı. Önce kendi 
eğitimini tamamlamalı.
Kim bilir? Belki de 
Ankara  “eyvah teknolojiye 
ağırlık verilecek” diyenlerin 
farkına bizden önce vardığı 
için, “bu insanlarla ancak 
eldeki büyüme modeli 
çalışır” diyordur. Aklımda 
birçok soru var, cevabını 
duymaktan çekindiğim... 
Hal böyleyken e-ticaret 
yani Dijital Hayat 
Toplantısı’ndaki bir öneriyi 
öne çıkarmam gerekiyor. 
“Dijital Hayata Geçiş” 
Eylem Komitesi kurulması. 
Konunun tüm taraflarının 
dijitalleşmeye geçişi 
hızlandırmak amacıyla 
rol alması gerektiğini 
düşündüğüm bu komite 
belki de sanayicinin bu 
konuya daha sakin ve 
bilinçli yaklaşmasının 
önünü açacak. Ancak 
bu şekilde start-up ve 
nihayetinde UNICORN 
yaratabiliriz. En azından 
ben böyle düşünüyorum. 
Fakat, en başta da belirttiğim 
gibi, ülkenin ana vizyonunu 
hala bilmiyoruz.  _

Prof. Dr. EMRE ALKİN
Kemerburgaz Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı

“İstatistik yayınlayan 
kamu kurumlarının 
e-ticaret sektörünü 
güncel verilerle 
izlemesi ve büyüme 
trendini takip etmesi 
gerekiyor”

 Kimdir? 

1969 yılında İstanbul’da 
doğdu. İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi İngilizce 
İktisat Bölümü’nü bitirdi. 
2002 yılında profesör 
oldu. Çukurova Holding, 
Anadolu endüstri Holding, 
Doğan Holding ve 
Altınbaş Holding’de çeşitli 
sorumluluklar üstlendi. TİM 
genel sekreterliği, Türkiye 
Finansman Şirketleri 
genel sekreterliği, Vergi 
Konseyi üyeliği ve Türkiye 
Futbol Federasyonu genel 
sekreterliği yaptı.
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Prof. Dr. EMRE ALKİN: Efendim hepiniz 
hoşgeldiniz. Halkbank’ın da işbirliğiyle 
düzenlediğimiz Ortak Akıl Toplantıları’nın 
beşincisinde bu defa Türkiye e-ticaret 
sektörünü her yönüyle ele alacağız. Amacımız 
sektörün vermek istediği mesajları hükümet 
ve Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili 
makamlara ulaştırmak. Müsaadenizle kanaat 
önderi olarak aramızda bulunan Elektronik 
Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan 
Orhun’a ilk sözü vermek istiyorum. Ardından 
kıymetli stratejik ortağımız Halkbank’ın 
temsilcisi olarak Enis Tuna’ya söz vereceğim.

HAKAN ORHUN: Öncelikle Halkbank’a 
ve Turkishtime’a teşekkür ederek 
başlamak isterim. Böyle platformların 
oluşturulmasından memnuniyet duyuyoruz, 
çünkü biz sektörün mevcut durumundan 
memnun olmayan bir derneğiz. Rakamlarla 
anlatmam gerekirse... Geçen sene TÜBİSAD, 
Deloitte ve Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) ortaklığında bir çalışma yaptık. 
Ve hazırlanan raporda sektörün büyüklüğünü 
18.9 milyar TL olarak hesapladık. Bu yüzde 
35’lik bir büyümeyi ifade ediyor. Birçok 
sektörün gıpta ile baktığı bir durum ama bizim 
sektörümüzü açıkçası bu rakamlar çok da 

mutlu etmiyor. Çünkü baktığımızda toplam 
perakendenin henüz yüzde 2’sine ulaşmış 
vaziyetteyiz. Oysa gelişmiş ülkelerde biliyoruz 
ki, e-ticaret toplam perakendede yüzde 6,5-7 
üzerinde bir paya ulaştı. Hatta İngiltere’de 
yüzde 10’un üzerine çıktı. Yine; Türkiye’de 
e-ticaret yapan 1.000 site var. ABD’de bu rakam 
100 bin. Tabii ki iki ekonomi arasında ölçek 
farkı var ama bizim en azından 10-15 binlere 
ulaşmamız ve bu seviyeleri yakalamamız için 
de ciddi atılımlar gerçekleştirmemiz gerekiyor. 

ENİS TUNA: Biz bu sektörün finans tarafında 
duruyoruz. Asıl işi yapanlar, işin tüm yükünü 
çeken, müşteri ile birebir ilişkide olan 
sizlersiniz. E-ticaretin Türkiye’deki büyüme 
potansiyeli çok yüksek. Ancak ben sektörü 
değerlendirirken özellikle tüketici tarafında 
hala güven problemi olduğunu gözlemliyorum. 
İnsanların satın aldığı ürünü sorunsuz teslim 
alıp almayacağı konusundaki güvensizliklerini 
ortadan kaldıracak yöntemleri yaratmamız 
gerekiyor. Ayrıca tüketici açısından kullanımı 
daha kolay olan ödeme araçları sisteme 
entegre edilmeli. Çünkü esas problem ürünün 
kapıdan teslim alınmasından çok, ödenmesi 
konusunda yaşanıyor. Türkiye’nin bir 
gerçeği var; tüketicilerin önemli bir bölümü 

ürkiye bugün yerli otomobil üretmek için çalışıyor ancak 
dünya çapında bir unicorn çıkarmayı hedeflemeli”...  
Halkbank Ortak Akıl Toplantısı’nda bir araya gelen e-ticaretin 
girişimcileri, yatırımcıları, CEO’ları ve finansçılarının dünya 
ekonomisinin bugün evrildiği noktayı işaret etmek anlamında 
ortaya koydukları görüşü en iyi özetleyen cümle belki buydu. 

Sektörün toplam perakende içerisindeki payını yüzde 2’den yüzde 8’e 
çıkarmak için yapılan tespitler ve ortaya konulan önerilerin her biri 
önem taşıyor. Ancak Türkiye’deki dijital ekosistemin güçlenmesi, 
startup’ların yatırım alması, tüketicilerin internetten güvenle ve 
rahatça alışveriş yapabilmesi, e-ticaret girişimlerinin marka haline 
gelmesi, mobilde başarılı iş fikirlerinin ortaya çıkması ve daha pek 
çok şey bu vizyonu hayata geçirecek adımların atılmasına bağlı...

“
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şekilde ne kredi kullanabiliyor ne de kredi 
kartı alabiliyorlar. Almak istediği bir ürüne 
nasıl erişebileceğini de bilmiyor. Bu kitleye 
lojistik olarak bu ürünlere ulaşabilme imkanı 
sağlarsak online alışveriş hacmi artar.
 
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu noktada hem devlete 
hem de sektöre görev düşüyor. Yasal mevzuat 
hakkında hangi reformlara ihtiyaç var, örneğin? 
Vizyonu konuşalım ama memleket nereye 
gidiyor, ilk önce onu bir belirleyelim isterim...

FEVZİ GÜNGÖR: Ben e-ticaret kavramı konusunda 
biraz takıntılıyım. E-ticaret, internetten bir 
ürünün satışı değil, ticaretin ‘e-’ ile 
zenginleştirilmiş halidir. Bu durum biraz da 
e-ticarete uzun yıllardır alternatif kanal diye 
bakılmasından kaynaklanıyor. Eskiden değişim 
hızı daha düşük olan konvansiyonel bir dünya 
vardı. Mağazada satılan ürünlerin daha hassas 
fiyatlara, biraz daha üst gelir grubuna satılması 
için web işinden anlayan iki genç alarak ‘web 
sitemiz düzgün olsun, müşterilerimize oradan 
da bir şeyler satalım’ bakışıydı bu. Ama artık 
böyle bir dünya yok. Mesela bizim Ödeal kitlesi, 
üniversite eğitimli kitle değil. Bizimki tesisatçı, 
boyacı, nakliyeci gibi insanlardan oluşuyor. 
Burada kritik olan şey değer üretmek, ucuza 

de Anadolu’da yaşıyor. Bu kesim henüz bu 
sistem ve altyapıyla tanışmamış durumda. 
Bu kitleye biraz daha focus olup, onların da 
alabileceği ürün setlerinin oluşturulması, 
bu tüketici grubuyla iletişimin artırılması 
e-ticaret pazarının payını artıracaktır. Finans 
tarafında biz ödeme araçlarını bu ekosisteme 
uygun olarak geliştirirken sizin tarafta bu 
konuda ilgili bir tembellik olduğunu da 
düşünüyorum. Sizin kendi sistemlerinizi 
geliştirerek ödeme sistemleri içerisinde yer 
almanız ve müşterilerin daha kolay access 
olabilecekleri mekanizmaları kurmanız 
gerekli. Kart üzerinden yürüyen bir sistem 
ve diğer tarafta sanal cüzdanlarla e-paralarla 
desteklenmeye çalışılan bir yapı söz konusu. 
Ama hedeflediğimiz segment hep AB 
segmenti. Yüksek oranda nakdin döndüğü, 
almak istediği ürüne cebindeki parası kadar 
harcama yapabilecek tüketici gruplarını da 
kapsayan bir yapı kurulmalı. 
 
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ön ödeme gibi bir  
modelden mi bahsediyorsunuz?

ENİS TUNA: Söylemek istediğim de bu. Bu 
tüketicilerin ödeme alışkanlıkları, kredi 
notları olmadığından dolayı herhangi bir 

Elektronik Ticaret 
İşletmecileri Derneği 

(ETİD) Başkanı Hakan 
Orhun, e-ticaretin 

toplam perakendeden 
aldığı payı rakamlarla 

ortaya koyarak 
potansiyelin bundan 

çok daha büyük 
olduğuna dikkat çekti.
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ürün satmak değil. Ve şirket değeri üreten şey 
de bu. Yani marifet, değer zincirinden bir 
parçayı çıkarıp yerine interneti koyarak ucuza 
daha çok satış yapmak değil. Fiyatların düştüğü 
e-ticaret pazarı büyüse bunun ülkeye katkısı  
ne olur? Bizim artık “konvansiyonel satış 
kanallarının yanında bir de e-ticaret kanalı var” 
bakışından çıkmamız lazım. Bu iş bir alternatif 
değil bir ‘enabler’ (sağlayıcı)... Bunu kullanarak 
ne yaptığın sorusu daha önemli.
 
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Mevzuatla ilgili olarak 
sizlerin kamudaki muhatabı kim? Meclis’te bu 
alanla ilgilenen komisyon konvansiyonel işlere 
bakan komisyonun uzantısı mıdır?

FEVZİ GÜNGÖR: Meclis’te iki-üç defa komisyon 
tecrübesi yaşadım. Çalışmalar siyasi bir 
ajandayla yürümüyor, herkesten görüş 
alınıyor. Avrupa Birliği müktesebatı üzerine 
müzakereler yapılıyor ama bunların 
sonuçlandırıldığını pek görmedim. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sektör olarak kamuda kaç 
bakanlıkla muhatapsınız?
 
HAKAN ORHUN: E-ticaret çekici bir kelime olduğu 
için herkesin gözdesi. O yüzden bugüne kadar 
sayısı 10’u geçen bakanlık ya da kurumla 
bir araya gelmişizdir diyebilirim. Her geçen 
gün daha fazla konsolide oluyor. E-ticaret 
ekonominin kayıt altına alınmasında önemli 
rolü olan bir alt kategori. 10 sene önce ‘yaramaz 
çocuk’ statüsündeydi. Bunu değiştirmek için 
çok savaştık. E-ticaret kanunu da çıktı, artık 
kanunlarda geçen bir kavram. Yönetmeliklerin 
iyi hazırlanması gerekiyor. Kolay 
denetlenebilir bir sektörüz ama uygulamalarda 
konvansiyonel perakende ile eşdenetlilik 
istiyoruz. Sektör büyüyecekse, devletin bunda 
katkısı çok önemli. Birçok ülkede sektörün 
büyümesini devletin vergi düzenlemeleri 
sağladı. E-ticaret vergilendirmelerinde 
ABD’deki uygulamalar baz alınabilir. Orada 
uygulanan eyaletler arası ticaretten kaynaklı 

Toplantıya katılan 
e-ticaret sektörünün 
temsilcileri, kamudaki 
karar vericilerin 
dijital ekonominin 
dinamiklerini daha iyi 
anlaması gerektiğinin 
altını çizdi.  
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yüzde 7-8’lik vergi indirimi Amazon’a ciddi 
bir fiyat avantajı yarattı. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Örneğin mağazada 
yüzde 18 olan KDV’nin internet 
alışverişlerinde yüzde 8 olması gibi mi?

HAKAN ORHUN: Evet. Ayrıca Turquality gibi 
devletin üzerinde durduğu projelerde 
e-ticaretin adının geçmesi çok önemli. 
 
BURAK ERTAŞ: E-ticaretin büyütülmesiyle 
ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü bu konuyu 
koordine etmek üzere görevlendirildi.  
Şubat ayında Ankara’da geniş katılımlı bir 
toplantı yaptık. Orada birtakım görüşler 
oluşturuldu. Artık özellikle yasa ve 
yönetmelik hazırlıklarında uzman, yönetici, 
bürokrat seviyesinde görüşmelerimiz  
daha fazla oluyor. Kurumdan kuruma 
değişen yaklaşımlar var. 

K. ENİS TUNA
Halkbank Ödeme Sistemleri 
Daire Başkanı

“Kredi kartı 
sistemine alternatif 
araçlar geliştirerek 
Anadolu’daki 
tüketici gruplarını da 
kapsayan bir ödeme 
yapısı kurulmalı” 

 Kimdir? 

1966 İstanbul doğumlu 
Tuna, Anadolu Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nü bitirdi. 
Newport Üniversitesi’nde 
İşletme MBA’i yaptı. Kamu 
ve özel bankalarda çeşitli 
projelerde görev aldıktan 
sonra Denizbank’ta grup 
müdürü olarak çalışırken 
PTT ile ön ödemeli kart, 
kredi kartı, kredili mevduat 
ve kredi entegrasyonunu 
içeren projeyi yönetti. 
Aktifbank’ta bireysel 
bankacılıktan sorumlu genel 
müdürlüğü görevi esnasında 
Passolig projesini yönetti.

HAKAN ORHUN
Elektronik Ticaret 
Derneği Başkanı

“E-ticaret çekici bir 
kelime olduğu için 
herkesin gözdesi. 
Bugüne kadar 
10’u aşkın bakanlık 
ya da kurumla bir 
araya geldik” 

 Kimdir? 

1971 yılında doğan 
Hakan Orhun, Ankara Fen 
Lisesi’nin ardından Boğaziçi 
Üniversitesi Makine 
Mühendisliği’ni bitirdi ve 
GYTe’den MBA derecesi 
aldı. Boğaziçi Yazılım’da 
CAD/CAM satış mühendisliği 
ve Arçelik’te ürün geliştirme 
mühendisliği yaptı. Dört 
patent sahibidir. Teknosa.
com’un ve Kliksa.com’un 
kuruluşunda ve yönetiminde 
yer aldıı. Birçok şirkette 
perakende, e-ticaret ve 
e-dönüşüm konularında 
danışmanlıklar veriyor. 

E-TİCARET KONUSUNDAKİ
YöNETMELİKLERİN İYİ
HAZIRLANMASI ŞART Hakan Orhun
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 Prof. Dr. EMRE ALKİN: AB müktesebatının 
sektörün önünü açıp açmadığına dair 
değerlendirmeniz nedir?

BURAK ERTAŞ: Bazen Avrupa Birliği müktesebatı 
fazlaca korumacı olabiliyor. Ama e-ticaretin 
bir numarası ABD’ye baktığımızda 
sektörün rekabet şartlarında ortaya çıkmış 
düzenlemelerle pasta büyütülmüş. Devlet 
tarafından yapılacak düzenlemelerin, 
tüketiciyi korumanın yanı sıra e-ticaret 
sektörünün gelişimine de katkı sağlayacak 
nitelikte olması gerekiyor. Oluşan sorunları 
rekabetin getirdiği doğal çözümlerle veya 
düzenlemelerle gidermek lazım. Sektörün 
geneline zarar veren örneklerde otokontrol 
mekanizmalarını çalıştırmak gerekiyor.  

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Hepinize sizin en çok 
canınızı yakan sorun nedir diye sorsam...

TARIK TOMBUL: Güncel mevzuatta eksik olan 
bir noktaya değinmek istiyorum. Elektronik 
ticarette; son kullanıcılar, üye işyerleri ve 
ödeme sağlayıcılar olmak üzere üç parti var. 
Mevcut yasal düzenlemeye göre, şirket olarak 
siz ürün sipariş ve teslimatında her aşamayı 
kusursuz yerine getirseniz bile tüketici kötü 
niyetliyse itirazda bulunduğu anda bankalar ve 
bizler, Master Card ve BKM kuralları gereğince 
kararı tüketici lehine sonuçlandırıyoruz. 
Mevcut yasal düzenlemede bunu engelleyici 
bir hüküm yer almıyor. 
 
ENİS TUNA: Visa ve Mastercard diyor ki “3D 
secure güvenlik proseslerine uymayan 
üye işyeri sistemin dışında kalır”. E-ticaret 
ekosistemini ikiye bölmek gerekiyor. 19 milyar 
TL’lik e-ticaretin yüzde 54’ünü şans oyunları, 
kumar, seyahat ve turizm oluşturuyor. Servis 
ve hizmet alımlarındaki regülasyonlar ile ürün 
tedarikçilerinin tabi olacağı regülasyonlar 
arasında keskin bir ayrım gerekiyor.   

HAKAN ORHUN: Müşteri, e-ticaret firması ve 
ödeme firması bu üç unsur ödeme zincirini 
oluşturuyor. Oysa e-ticaret ekosistemi lojistik, 
tedarikçi, pazarlama gibi sayısız halkayı daha 
içeriyor. Bir an için dünyanın en kolay ödeme 
altyapısını sunduğumuzu, ödeme tarafında her 
şeyin Amerika’daki gibi olduğunu varsayalım... 
Bu yüzde 2’lik perakende payımızı yüzde 8’e 
çıkarır mı? Bir soru işareti. Yanıt ödeme sistemi 
sıkıntılarının da dışında bir yerde sanki. 

EMRE EKMEKÇİ: 14 seneden beri Türkiye’de 
e-ticaret yapıyoruz. Böyle durumlarda 

BURAK ERTAŞ 
sahibinden.com CEO’su

“Şirketler karşısında 
zayıf konumdaki 
tüketiciyi korurken 
sektörün büyümesini 
engelleyici 
uygulamaları bertaraf 
edecek bir devlet 
zihniyeti gerekli” 

 Kimdir? 

1990’da ODTÜ elektrik- 
elektronik Mühendisliği’nden 
mezun olan ertaş, Koç 
Üniversitesi’nde MBA 
yaptı. Turkcell grubundaki 
kariyerine 2004 yılında 
Mapco’da servis yönetimi 
ve iş geliştirmeden sorumlu 
genel müdür yardımcısı 
olarak başladı. Daha sonra 
Katma Değerli servisler’de 
bölüm başkanlığı yapan 
ertaş mesajlaşma, içerik  
ve bireysel servisler 
bölümlerini yönetti.

HASAN ASLANOBA 
Aslanoba Group Yönetim  
Kurulu Başkanı 

“Ülke olarak bu 
alanda çok geç 
kaldık! Artık bir 
dijital emperyalizm 
çağındayız. 
Olağanüstü şartlara 
olağanüstü çözümler 
geliştirmemiz 
gerekiyor”  

 Kimdir? 

1963 yılında Bursa’da 
doğan Aslanoba, İstanbul 
Üniversitesi İşletme 
Fakültesi’nden mezun. 
san Diego National 
University’den MBA 
derecesi aldı. Aile şirketi 
erikli su’da CeO olarak 
çalışırken 2012’de internet 
tabanlı iş modellerine 
odaklanma kararı aldı. 
Bugüne kadar dokuz 
girişime melek yatırımcı 
olarak yatırım yaptı. 

REGÜLASYONLARDA ÜRÜN 
TEDARİKİ İLE SERVİSLER 
BİRBİRİNDEN AYRILMALI enis Tuna
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ithalatçısının olduğu bir ombudsmanlık gibi 
düşünün. Kendi ekosistemimizden çıkmadan, 
gerekiyorsa charge back’i biz yapıyoruz 
veya müşteriyi bilgi alması için markaya 
yönlendiriyoruz. “Ben Samsung telefon aldım, 
bozuk çıktı” dediğinde, “Markanın ithalatçısı 
burada. Buyurun çözüm için sorunu onlarla 
görüşün” diyoruz. Günün sonunda şöyle bir 
politikamız da var: Arada kalınan durumlarda 
müşteri lehine karar veriyoruz. O da bizim 
pazarlama giderimiz olarak görünüyor.  

SAMİ GÜZEL: E-ticaretin kodlaması devletin 
gözünde biraz daha değişmesi gerekiyor. 
Türkiyeyi bir şirket gibi düşünürseniz 
karşısına ilk defa dünyanın her yerine ürün 
satabilme fırsatı çıktı. Ama İngiltere, Almanya 
ve özellikle Uzakdoğu ülkelerinde e-ticaret 
ihracatını geliştirmek için devletlerin çok 
ciddi loijstik politikaları var. Alibaba’dan 
sipariş verdiğiniz 1 dolarlık ürün bize ücretsiz 
kargoyla gelebiliyor, çünkü freezone’dan 
gönderiyorlar. Singapore Post inanılmaz 
düşük fiyatlarla çalışıyor, çünkü devlet 
destekli. Zalando veya Asos’la niye rekabet 
edemiyoruz? Çünkü Asos İngiltere’den 
dünyanın her yerine worldwide free delivery 
(dünyanın her yerine bedava teslimat) hizmeti 

müşterinin hakem heyeti yerine güven duyup 
önce bize gelmesini sağlamaya çalışıyoruz. 
Şirketimizde 25 kişilik hukuk departmanı 
var. Ayda iki-üç defa Çağlayan’da savcılarla 
randevum oluyor. Çünkü söz konusu 
tüketici ihtilafı ne olursa olsun hukuk 
departmanımızdan da kaynaklanabilen 
gecikmeler nedeniyle bile hakkımda 
dolandırıcılıktan yakalama kararı çıkabiliyor. 
Mesela operasyonel sebeplerden dolayı tedarik 
edemediğim veya sistemde stokta mevcut 
görünürken aslında olmaması nedeniyle 
yan ürünü sattığım için yasalar nezdinde 
suç işliyor durumuna düşebiliyorum. Çünkü 
kanun, mesafeli satış sözleşmesine karşılıklı 
imza attıysan o sözleşmede ne yazıyorsa bire 
bir uymak zorundasın diyor ve sıfır toleransı 
var. Yani ben es kaza bir klasik otomobil satış 
işlemi yapmış olsam, o arabayı ne yapıp edip 
bulmak zorundayım. 2 liradan iPhone sattım. 
Teknik bir hatadan dolayı satmak zorunda 
olduğum için sattım. Çok cesaret isteyen ve 
çok risk altında giden bir sektör. Bununla 
birlikte sektörün diğer oyuncuları, ‘ben 
işin içine girmem’ çabasında. Biz ise kendi 
içimizde kamudaki komisyonların yapması 
gerektiği gibi bağımsız bir ekip kurduk. Kargo, 
kargo şubesi, banka, müşteri, satıcı, satıcının 

Halkbank Ödeme 
Sistemleri Daire 

Başkanı Enis Tuna, 
tüketici açısından 

kullanımı daha 
kolay ödeme 

araçlarının sisteme 
entegre edilmesi 

gerektiğini söyledi. 
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sunuyor. Satışımızın yüzde 70’ini ihracatın 
oluşturduğu bir şirket olarak karşılaştığımız 
birkaç problemi anlatacağım... Paris’e ekspres 
kargoyla bir su şişesini buradan göndermeye 
kalksam 24 saatte 10 euro’ya gidiyor. Asos 
gibi kara üzerinden göndereyim dersem 10-12 
günde 42 euro’ya çıkıyor. Oysa freezone’u biz 
de uygulayabiliriz. Ama bizde bürokrasiden 
mütevellit bu imkandan faydalanabilmek 
mümkün değil. Çünkü mevzuatta toplu olarak 
kayda geçmiş beş konteynır malı tek seferde 
alıp tek seferde çıkartmak zorundasınız. 
Bunları adet bazında yapmaya kalkarsanız her 
bir adet için bir vergi veya ödeme söz konusu. 
İhracat yapan e-ticaret şirketleri olarak bizler, 
konvansiyonel perakendeye sunulan yurtdışı 
tanıtım desteklerinden faydalanamıyoruz. 
Fakat bu konuda devlet tarafından ıslak imza 
ile sözleşme, fatura ve reklamın ispatı şartı 
koşuluyor. Global şirketlerle çalıştığımızdan 
dijital imza kullanıyoruz, dolayısıyla 
faturalarımız ıslak imzayla olmadığı için kabul 
edilmiyor. Üç yıldır bu sorunu her platformda 
dile getirmeye çalıştım, halen yol alınabilmiş 
değil. Yürürlüğe konan mesafeli statü 
sözleşmesi gereğince her bir sözleşmeden artık 
ücret alınıyor. Bu düzenleme birçok e-ticaret 
sitesine  yıllık 3-4 milyon TL ek yük getiriyor. 

HAKAN KAPLAN: Inditex gibi gruplar artık 
Türkiye’de e-ticarete girmeye başlıyor, pazar 
büyüklüğüne onların da katkısı olacaktır.  
Türkiye’de KOBİ’ler ve daha büyük ölçekli 
olmak üzere e-ticarete girmemiş olan çok 
sayıda şirket var. Bu şirketler, e-ticarete 
girebilmeleri için teşvik edilmeli.

SEYHUN ÖZKARA: Türkiye’de yılda en az 25 bin 
TL’lik işlem yapan toplam 12 bin e-ticaret sitesi 
faaliyet gösteriyor. 

HAKAN KAPLAN: Anadolu’daki daha küçük 
markaların da bu alana itibar edip girmesi 
pazarı büyütecektir. Devlet eğitim ve 
teşviklerle bunu destekleyebilir. Yerel 
üniversitelerle işbirliği yaparak belli 
platformlar üzerinden e-ticarete kolayca 
girebileceklerini anlatabilmek gerekiyor. Tabii 
lojistik şirketlerinin de daha canlı bir e-ticaret 
pazarının ihtiyaçlarına yanıt verebilecek 
şekilde hazırlanması zorunlu. Bunları alt alta 
koyduğumuzda yüzde 2’den yüzde 8’e çıkmak 
çok zor olmayacaktır.

FEVZİ GÜNGÖR: Dünya artık e-ticarete doğru 
evrildi. Biz bugünden bu yapıları kurup ihracat 
kanalları yaratmazsak, yarın göz ardı edilen 

Melek yatırımcı olarak 
pek çok girişime ortak 
olan Hasan Aslanoba, 
“Türkiye, dijital 
ekonomide kaybettiği 
zamanı geri kazanacak 
hamleleri bir an önce 
yapmalı” dedi.
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toplumlardan olacağız. Tehlike bu. Bizim 
bu işi “yarın öbür gün bir ürünü Amazon 
bize quadrocopter drone’larla getirmesin, 
biz Amerika’ya quadrocopter’le götürelim” 
perspektifiyle yapıyor olmamız lazım. Bu 
alanda kayda değer olmak istiyorsan değer 
zincirinden ne kadar pay aldığın önemli.

ENSAR ALTUN: Burada üzerinde durduğumuz 
konuların tamamı, hemen her sektör için 
geçerli. 20 senede ihracatta 30 milyar 
dolardan 130 milyar dolarlara kadar geldik. 
Sonra bu rakam 150 oldu. Ama aşamadığımız 
bir konu var : Mevzulara teknik bakıyor 
olmamız. Bence en önemli sorunumuz içerik 
yaratmak, özgünlük ve yaratıcılık. E-ticaret 
sitelerinin hepsi fiyat avantajı, hızlı kargo 
gibi teknik mevzulardan, mühendislik 
konularından rekabet avantajı elde etmeye 
çalışıyor. Baktığınızda aynı ürünü başka 
siteler de satıyor ama Asos günlük lifestyle’ı 
iyi veriyor. Tüketicinin arzularına uygun 
tasarımlar yapıyor. Güncel dili kullanıyor. 
İki ayda bir tasarımı değiştiriyor. Teknolojik 
yenilikleri, app’leri ise zaten yapmak 
zorunda. E-ticaret altyapısı konusunda 
belki Avrupa’dan bile ileri durumdayız. 
Geri kaldığımız en önemli konu özgünlük. 
Girişimlerimizin çoğu kopya. 

FEVZİ GÜNGÖR: Yaratıcılığa, meydan okumaya 
çıkabilmek için şirketlerin nefesinin yetiyor 
olması lazım. İnovasyon ve yenilikçilik 
konusunda küçük girişimciler esasen problem 
yaşıyor. Türkiye’de örneği olmayan bir iş 
yaratmaya kalktığınızda fon bulamıyorsunuz. 
Mesela Getir dünyada olmayan bir fikirdi. 
Nazım Salur kendisi para koydu.

NAZIM SALUR: Evet dünyada ilkti ve ama para 
bulduk.

HASAN ASLANOBA: Ben Bitaksi’nin ilk 
yatırımcısıyım. Peşinden koştuğum tek 
projedir.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bir holding, bir şirket bütün 
bir sektör adına mücadele vermekte zorluk 
çeker. Dernek olarak mücadele etmenin 
imkanlarından faydalanılmasını öneriyorum.

HASAN ASLANOBA: E-ticarete yatırımcı gözüyle 
baktığımda asıl olarak dijital ekonomiye 
nasıl sıçrama yaptırırız sorusu önümüze 
çıkıyor. E-ticaret dijital ekonominin sadece 
bir parçası. Rönesans, cehaletin kabulü ile 
başladı. Karar vericiler, bürokratlar, siyasiler, 
özel sektördeki karar vericiler; enerjiyi, 

NEYRAN BAHADIRLI 
Uber Türkiye Genel Müdürü 

“Ulaşım kanunlarının 
yazıldığı yıllarda 
Türkiye’de ne akıllı 
telefon ne de internet 
vardı. Rekabeti teşvik 
edecek regülasyonlar 
gerekli”

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi 
ekonomi bölümünden 
mezun olduktan sonra 
ABD’de UVA Darden 
school of Business’da 
MBA yaptı. Merrill Lynch 
Londra’da Teknoloji ve 
Medya Yatırım Bankacılığı 
takımında çalıştı. Kariyerine 
Microsoft skype’da devam 
etti. 10 senelik yurtdışı 
tecrübesinden sonra 
İstanbul’a dönerek Uber 
Türkiye’nin genel müdürlük 
görevine getirildi.

NAZIM SALUR
Bitaksi Kurucusu

“Millileşme  
hedefiyle yabancı 
şirketleri burada 
yasaklarsak ve onlara 
olmadık engeller 
koyarsak üçüncü 
sınıf teknolojilere  
mahkum oluruz”

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi 
İşletme Bölümü mezunu 
salur, 1999-2013 arasında 
Chicago merkezli Point 
Inc.’in CeO’luğunu üstlendi. 
Türkiye’nin taksi çağırma 
uygulaması BiTaksi’yi 
2013 yılında kurdu. 2015 
Temmuz’unda ise yüzlerce 
çeşit ürünü 7/24 ortalama 
10 dakikada bulunulan 
noktaya ulaştıran akıllı telefon 
uygulaması Getir’i kurdu. 
20 yıldan fazla süredir seri 
girişimcilik yapıyor.

BÜROKRASİ NEDENİYLE
FREEZONE İMKANLARINDAN
FAYDALANAMIYORUZ sami Güzel
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SONER CESUR 
Arvato Telekomünikasyon 
CEO’su

“E-ticaretin yüzde 
2’lik payı geniş bant 
erişiminin artması ve 
vergi düzenlemeleri 
yapılırsa rahat yüzde 
4.5’lere çıkabilir”

 Kimdir? 

Boğaziçi Üniversitesi 
Yönetim Bilişim sistemleri 
Bölümü mezunu soner 
Cesur, 2000-07 arasında 
Hewlett Packard bünyesinde 
satış ve pazarlama ağırlıklı 
yöneticilik pozisyonlarında 
yer aldı. 2008-10 arasında 
sony ericsson satış direktörü 
ve ülke müdürü ve 2011-13 
arasında NetApp’da üst 
düzey yönetici olarak görev 
aldı. Arvato Telekomünikasyon 
CeO’su olarak Bertelsmann 
grubu içerisinde Türkiye 
operasyonlarını temsil ediyor.

ALP TİRYAKİ
1V1Y Genel Müdürü

“Sektör olarak net 
bir hedef ve spesifik 
vizyonla hükümetin 
önüne çıktığımızda 
e-ticaretin gelişmesi 
için destek 
verilecektir”  

 Kimdir? 

2013 yılından bu yana  
1V1Y.com’un CeO’su olarak 
görev yapan Alp Tiryaki, 
İstanbul Üniversitesi İktisat 
Fakültesi’nde tekstil ve  
hazır giyim sektörüyle 
üzerine doktora, bankacılık 
alanında ise MBA yaptı.  
Levi strauss’taki yöneticilik 
görevinin ardından uzun süre 
VF ege Giyim sanayii’nin 
genel müdürlüğünü üstlenmişti.

TÜRKİYE’NİN STARTUP’LARA 
VE SÜPER YAZILIMCILARA 
İHTİYACI VAR Hasan Aslanoba

turizmi, inşaatı, üretimi, ticareti anlıyor fakat 
dijital ekonomiyi anlamıyorlar. Neyi anlamaları 
gerektiğiyle ne anladıkları arasında devasa 
bir fark var. Bu aydınlanma dönemini onlara 
yaşatmamız gerekiyor. İkinci konu da ülke 
olarak çok geç kaldık! O kadar gerideyiz ki, 
söyleyecek söz bulamıyorum. Bugün artık 
olağanüstü şartlar, olağanüstü çözümler 
gerektiriyor. Bu çözümleri de çok hızlı ve 
radikal bir şekilde yapmamız lazım. Bürokratın, 
siyasetin karşısına çıktığımızda  önerilerimizi 
anlattığımız zaman gözleri fal taşı gibi açılmalı. 
Şu anda dünyada yaşanan şey bir dijital devrim 
ama aslında bir ‘dijital emperyalizm’. Dijital 
emperyalizmin oyuncuları ise dev teknoloji 
şirketleri. Bunlar önce kendi pazarlarını 
devasa şekilde tüketiyor ve zaman içerisinde 
dünya pazarlarındaki değerleri yutacaklar. 
Bu kadar net. Dijital emperyalizmin temel 
oyuncuları geçmişin startup’larıydı. Bugün 
Apple 600 milyar dolar, Google 500 milyar 
dolar, Facebook 400 milyar dolar değere 
ulaştı. Biz ya bunlarla mücadele etmenin 
yöntemlerini bulacağız ya da köleleşeceğiz. 
Bize sadece işin fiziksel tarafı yani hamallığını 
yapmak kısmı kalacak. İnterneti açık olan bu 
cihazı Türkiye’de dağdaki çobanın bile cebine 
koyabilecek şekilde olabildiğince ucuzlatmamız 
lazım. Pazarı büyütmek için bu yeterli mi? 
Hayır değil. Dijital ekonominin ana oyuncusu 
startup’lardır. Dünyada milyar dolar değere 
ulaşmış 191 unicorn firma var. 116 milyar 
dolar yatırım almışlar. Bugün 716 milyar dolar 
değere ulaşmışlar, yani 6.2 kat daha fazla değer 
yaratmışlar. Türkiye’nin çok sayıda startup’a 
ve süper yazılımcılara ihtiyacı var. Bir unicorn 
firmanın ortaya çıkabilmesi için 10 bin startup’ın 
kurulması gerekiyor. Çünkü bu 10 bin taneden 
sadece yüzde 1’i yatırım alabilme kabiliyetinde 
olacak. Fakat en büyük darboğazımız ne? 
Özellikle mobil tarafta yazılımcı açığı! 
Dünyada geniş kitleleri hedefleyen ve kodlama 
öğreten online kurslar var. Bu içerikleri hızlı 
bir şekilde Türkçeye çevirip olabildiğince 
yaymamız lazım. Kodlama işini milli dava 
haline getirmeliyiz. Google kendisini artık bir 
yapay zeka firması olarak tanımlıyor. Çok iyi 
matematikçilere ve mühendislere ihtiyacımız 
var. Bize şu anda, belki de uzunca bir süre 
dışarıdan smart money dediğimiz girişim 
sermayedarlığından para gelmesi ihtimali çok 
düşük. Mecburen iç kaynaklara yönelmemiz 
lazım. Özel sektör bu işe ilgisiz, risk almaktan 
kaçınıyor. Dünyada kurumsal yatırımcılığın 
(corporate venture) payı toplam yatırımlar içinde 
yüzde 25’lere çıktı. Şirketler kendi fonlarını 
oluşturuyor veya fonlara yatırımcı olarak giriyor. 
Bu fonları biz de oluşturabiliriz. 
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Prof. Dr. EMRE ALKİN: Hükümet paket üstüne 
paket açıklıyor. Bu paketlerde e-ticaret 
sektörüne yönelik faydalar var mı?

HASAN ASLANOBA: Amerikalıların 
inovasyon tiyatrosu dediği bir kavram 
var. Bizdeki durum da biraz buna 
benziyor. Çok iyi niyetli yaklaşımlar var, 
fakat o kadar çok yanlış var ki! Mesela 
teknoparklar eski kafanın ürünü. Ben 
her gün dünyanın en önemli teknoloji 
bloglarında 10-15 makale okuyorum. Bir 
tanesinde teknoparkın önemli olduğuna 
bir vurgya rastlamadım. Türkiye, MIT 
Review’da teknopark reklamı veriyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Oysa biz konvansiyonel 
sektörlerin milyonlarca adet mal üretmesi ve 
istihdam yaratmasını teşvik edecek unsurlara 
odaklanıyoruz. Peki ortaya koyduğunuz 
bu görüşleri kabul ettirmek için sektör ne 
yapmayı düşünüyor?
 
HASAN ASLANOBA: Karar vericileri etkileyen 
insanları bulup onları eğitmemiz lazım. 
Çünkü bilgi konusunda kamuyla özel sektör 
arasında büyük bir asenkron var. Hiçbir 
sektörde bu kadar büyük uçurum olduğunu 
düşünmüyorum. Bu konuda dünyada 
iki büyük güç var: Amerika ve Çin. Çin 
kültürel olarak çok farklı. Biz Amerika’yla 
otoban kurmalı, bütün yörüngemizi oraya 
çevirmeliyiz. 

BURHAN ELİAÇIK: Kamu, akademisyenler,  
küçük işletmeler ve yatırımcıların da dahil 
olduğu bir organizasyon içerisinde bu 
dönüşümü yapmalıyız. E-ticaret müşterisini 
anlamak için araştırma şirketleri, üniversiteler 
olmalı. Zoru başarmak istiyorsak, bu hedefi 
bir an önce daha organizasyonel bir yapıya 
taşımalıyız. E-ticaret Derneği’nin başkanına  
bu sorumluluk senindir deyip kaçmak, işin 
kolayı. Bir “dijital dönüşüm görev gücü” 
kurmalıyız. Hem bir kullanıcı hem de ödeme 
sistemleri tarafında yer alan biri olarak 
Türkiye’de kullanıcıların hangi verilerle  
analiz edildiği sorusunun cevabı bende çok 
net değil. Bir araştırma e-ticaret sitelerini 
kullanan 2 milyon kişi var diyor. BKM raporu, 
internetten alışveriş işlemi yapmış olan  
22 milyon kart var diyor.
 
Prof. Dr. EMRE ALKİN: Kalkınma Bakanlığı, 
Merkez Bankası, Hazine ve TÜİK olmak üzere 
istatistik yayınlayan dört kurum var. Bu 
kurumların sizin sektörle ilgili resmi istatistik 
olarak kabul edilen çalışmaları var mı?

öRNEĞİ OLMAYAN BİR
GİRİŞİM FİKRİNE YATIRIMCI
BULMAK ÇOK ZOR  Fevzi Güngör

BURHAN ELİAÇIK
Ödeme ve Elektronik Para 
Derneği Başkanı

“Kullanıcıların 
hangi verilerle 
analiz edildiği 
sorusunun cevabı 
net değil. Bankalar 
ya da BKM’den 
gelen veriler 
çok daha zengin 
ödeme alternatifleri 
yaratacaktır” 

 Kimdir? 

ODTÜ endüstri 
Mühendisliği’nden mezun 
olan Burhan eliaçık, 
çalışma hayatına Garanti 
Bankası’nda başladı. 
2011 yılından itibaren ise 
Vodafone Türkiye’de mobil 
finansal servisler kıdemli 
müdürü olarak görev aldı. 
Halen mobil, bankacılık 
ve ödeme sistemleri 
alanındaki 16 yıllık deneyimi 
ile danışmanlık veriyor 
ve FinTech startup’lara 
mentörlük yapıyor.

TARIK TOMBUL
PayU Türkiye Genel Müdür 
Yardımcısı

“Şirketler ürün 
teslimatını 
kusursuz şekilde 
gerçekleştirse 
bile tüketici kötü 
niyetliyse itirazda 
bulunduğu anda 
mevzuat gereği 
karar lehine 
sonuçlanıyor” 

 Kimdir? 

Celal Bayar Üniversitesi’nde 
işletme öğrenimi gördü. 
2001-11 arasında Garanti 
Ödeme sistemleri’nde 
çeşitli projelerde yer aldı. 
2011’de PayU Türkiye’de 
operasyonel risk yönetimi 
departmanı yöneticiliğine 
atandı. Kasım 2013’te genel 
müdür yardımcılığına, Mayıs 
2015’ten itibaren de Ortadoğu 
ve Afrika bölgesi risk yönetimi 
başkanlığına getirildi.
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HAKAN ORHUN: Hane Halkı Bilişim Araştırması 
gayet doyurucu, frekansı gayet iyi ancak 
yayınlanması kimi zaman uzayabiliyor. 
Bankalara tek tek gidemeyeceğimiz için BKM 
ile bu konuyu çok defa görüştük. Maalesef 
henüz olumlu bir sonuç alamadık. 

BURHAN ELİAÇIK: Elimizde e-ticaret pazarında 
olup bitenlerle ilgili bankalardan ya da 
BKM’den gelmiş ne kadar veri varsa o kadar 
çok sayıda ödeme alternatifi var demektir. 
Bunlar nerede? Yok! Zaten amaçlarımızdan 
biri de kartın dışında ödeme enstrümanları 
geliştirip banka müşterisi olmayan tüketicilere 
de ulaşmak ulaşmak değil mi? Şu anda 2 
milyon olan müşteri sayısını 10 milyona 
çıkarmak mı istiyoruz, yoksa 20 milyonluk 
müşteriyi 35 milyona çıkarmak mı istiyoruz? 
Üç yıl sonra sektör olarak ulaşmak istediğimiz 
nokta neresi sorusunun yanıtını böyle bir 
raporda, bir analizde görebiliriz. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu yönde istatistik 
yayınlayan kurumlara baskı yaparak sektörün 
iyi monitör edilmesini sağlamak önemli. 

BURHAN ELİAÇIK: Kamunun ikinci bir görevi 
de herkese e-ticareti, internette işlem 
yapmayı sevdirmek. Örneğin motorlu 
taşıtlar vergisi ödemesi benim babamın ilk 
elektronik ödeme işlemiydi. Demek ki bu 
enstrümanı herkesin kullanması için teşvik 
edici birtakım enstrümanlar kullanılıyor. 
Ödeme ve Elektronik Para Derneği olarak 
Gelir Dairesi Başkanlığı’nın kapısını tüm 
sektör temsilcileriyle çaldığımızda çok net 
bir sonuç alabiliyoruz. Türkiye’de bürokratın 
algısını değiştirmek çok zor. Ödeme sistemleri 
konusunda da değinmek istediğim bir nokta 
var. O alanda bankalara çok yük bindiğini 
düşünüyorum. Kredi kartı sayılarının 
artmasını istiyoruz. Verileri onlardan 
bekliyoruz. Kampanyaları onlar yapıyor. 
Market harcamalarını taksitlendirmesini 
istiyoruz. Maaş müşterilerine, emeklilere 
ne kadar promosyon verileceğini onlarla 
tartışıyoruz. Yenilikçi ödeme sistemleri 
geliştirmek konusunda onlara biraz da bizim 
yardımcı olmamız gerekir. 
 
EROL DEĞİM: Türkiye’den başarılı startup’lar 
çıkarma konusunun bu yılın ajandasında 
bir numara olması gerektiğine inanıyorum. 
Bugün bunu erteleyelim, nasıl olsa Silikon 
Vadisi’ni çıkarmamız zor dersek biz bugünü 
kaybederiz. Google, Facebook gibi global 
şirketler Türkiye’de de faaliyet gösteriyorlar. 
En iyi mezunları onlara kaptırıyoruz. Dijital 

MURAT YANIKLAR
Turkticaret.net Genel Müdürü 

“Türkiye’de birkaç 
sene önce Türk 
Ticaret Kanunu 
değişirken 
bu dönüşümü 
sağlayabilecek ciddi 
bir fırsat kaçtı” 

 Kimdir? 

1997 yılında Anadolu 
Üniversitesi Fen Fakültesi 
Matematik Bölümü’nden 
mezun olan Yanıklar, melek 
yatırımcı desteğiyle internet 
girişimcisi oldu. 1999 yılı 
Aralık ayında Turkticaret.
net’i başlattı. 2002 yılında 
TOYP Türkiye Yarışması’nda 
girişimcilik kategorisinde 
birincilik ödülüne layık 
görüldü ve 2003 yılında 
“Dünyada Yılın en Başarılı 
Gençleri” yarışmasında 
Türkiye’yi temsil etti.

EROL DEĞİM
Armut.com Kurucu Ortağı

“Bugün yerli 
otomobil üretmekle 
uğraşıyoruz. Bizim 
hedefimiz direkt 
olarak 2023’te bir 
değil birden fazla 
‘unicorn’ çıkartmak 
olmalı”

 Kimdir? 

Bilkent Üniversitesi 
elektrik ve elektronik 
Mühendisliği mezunu 
erol Değim, Michigan 
Üniversitesi’nde MBA 
yaptı. P&G’de IT sistem 
yöneticiliği görevini 
üstlendi. ABD’de 
bulunduğu dönemde 
Boston Consulting Group 
ve UBs’de üst düzey 
yöneticilik yaptı. 2010 
yılında Koç Holding’de 
finans koordinatörlüğüne 
atandı. Daha sonra ortağı 
Başak Taşpınar Değim ile 
Armut.com’u kurdu.

ORGANİZE OLUP BİR 
‘DİJİTAL DöNÜŞÜM GöREV 
GÜCÜ’ KURMALIYIZ Burhan eliaçık
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ülkemizde ise bürokratla bile tanışamıyoruz. 
Obama o zirvede dedi ki: “Bütün dünyanın 
geleceği size bağlı. Sizin bu ülkelerde 
yapacağınız ekonomik katkılar terörizmi 
de engelleyecek, ülkeleri de kalkındıracak. 
Geleceğimizi size borçluyuz”. Böyle bir anlayışı 
kendi ülkemizden de bekliyoruz. Bugün İsveç 
başbakanı startup toplantılarından çıkmıyor. 

HASAN ASLANOBA: Devlet, bürokrat ve siyasetin 
kafasında inovasyon denildiğinde mucitler, 
icatlar anlaşılıyor. Genç mucitler bir şey 
bulacak, dünyayı ele geçirecekler falan... 
Bugün dünyada ekonomik değerin dijital iş 
modelleriyle yaratıldığını anlamıyorlar. O 
yüzden de e-ticareti küçümsüyorlar. İki genç 
bir araya gelmiş, bir e-ticaret sitesi açmış, orada 
üç-beş ürün satıyor gibi düşünüyorlar.  

NEYRAN BAHADIRLI: Sektörün büyümesinde en 
kritik faktörlerden biri inovasyonda rekabeti 
teşvik edecek şekilde regülasyonlarda 
yenileşme yapılması. Ben dünyadaki 
unicorn’lardan biri olan Uber’in temsilcisi 
olarak buradayım. Çok kısa bir sürede, çok hızlı 
bir şekilde bütün dünyaya yayılmış, bugün 
değeri 65 milyar dolara çıkmış bir şirket. 70’ten 
fazla ülkede, 400’den fazla şehirde faaliyet 

emperyalizmi bugünden yaşıyoruz zaten. Bu 
durum 10 yıl sonra daha da kötüye gidecek. 
Bizim hedefimiz direkt olarak 2023’te bir değil 
birden fazla ‘unicorn’ çıkarmak olmalı. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Unicorn tanımımız nedir? 

HASAN ASLANOBA: Halka açık olmayan, venture 
capital’ler tarafından desteklenen, 1 milyar 
dolar değerleme üzerinden yatırım almış 
startuplar kast ediliyor.

EROL DEĞİM: Cari açığa da olumlu etkisi olacaksa  
global startup çıkarmak lazım. Devlet çok iyi 
teşvik paketleri hazırlıyor. Ama bugün yerli 
otomobil üretmekle uğraşıyoruz. Üretelim 
tamam ama bugün Google 10 otomobil şirketi 
değerinde. Biz asıl olarak 10 yıl sonrasının 
startup’ını çıkarmakla uğraşmalıyız. İki 
buçuk yıl önce girişimimizi kurduğumuzda üç 
kişiydik, şimdi yaklaşık 50 kişiyiz. Bu süreçte 
devletle alışverişimiz şunlardan ibaret oldu: 
Vergi denetimleri yapıldı, iki-üç kere karakola 
çağrıldık. Bunların haricinde devletle olan 
ilk iletişimimiz ise Obama’nın bizi Global 
Entrepreneurship Summit’e davet etmesiyle 
gerçekleşti. Bizim ilk tanıştığımız devlet 
başkanı ABD’nin devlet başkanı oldu. Kendi 

“E-ticaret cesaret 
isteyen ve çok risk 

altında giden bir 
sektör” diye konuşan 

Hepsiburada.com 
CEO’su Emre Ekmekçi, 

tüm süreçlerin 
mükemmel yönetilmesi 

gerektiğini söyledi.
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gösteriyor. İstanbul da bu şehirlerden bir 
tanesi. Global bir startup’ta çalıştığım için 
Türkiye pazarını diğer pazarlarla karşılaştırıp 
best pratice’lerin neler olabileceği konusunda 
birkaç şey söylemek istiyorum. Dünyada 
akıllı ulaşım regülasyonları konusunda 
bir trend var. Türkiye’de ulaşımla ilgili 
kanunlar yıllar yıllar önce yazıldığında ne 
akıllı telefonlar ne de internet varmış. Oysa 
dünyadaki best practice’lere baktığımızda, 
örneğin Amerika’ya, ‘smart transportation 
regulations’ çok kısa bir sürede oluşturulmuş. 
Büyük startup’ların çıkması, dijital şirketlerin 
büyümesi Türkiye ekonomisine büyük 
katkı sağlar. Kamuyla olan görüşmelerde, 
müzakerelerde bu belirtilmesi gereken bir şey. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Uber’de şu anda 8 bin  
kişi çalışıyor, şirket değerlemesi 65 milyar 
dolar. World Economic Forum’da sarf   
edilen bir cümle vardı: “Organizasyonu 
büyütme, çözümü büyüt”. Yani öyle bir 
çözüm geliştir ki, Antarktika’dan  
Singapur’a kadar herkes kullansın...

HASAN ASLANOBA: Uber’e Suudi’lerin devlet fonu 
3 buçuk milyar dolar yatırım yapıyor. Arapları 
biraz küçümseriz ama vizyona bakın.  

SONER CESUR: E-ticaretin büyümesiyle ilgili 
iki nokta önemli: Mevzuatın iyileştirilmesi 
ve tüketici davranışlarının değişmesi. 
Tüketici tarafında e-ticaretle ilgili 
güvensizlik var. TÜİK’in bu konuda yaptığı 
araştırmalar somut olarak şunu söylüyor: 
Tüketicideki güvensizliğin nedenlerinin en 
başında teslimatların hatalı olması geliyor. 
Belirtilenden yavaş olması, iade ve şikayet 
noktalarında çeşitli zorluklar yaşanması 
da diğer maddeler. Bunu bir başlık olarak 
not edip üzerinde düşünmemiz gerekiyor. 
Türkiye’de 45 milyon smart phone kullanıcısı 
var. Ama onu kullanılabilir hale getirmemiz 
için mobil geniş bant erişiminin artması 
gerekiyor. Dünya ülkelerinde mobil geniş 
bant erişiminin yüzde 10’lardan yüzde 
55’lere çıkması, pazarın en az iki buçuk kat 
genişlemesiyle sonuçlandı. İkincisi cihazlar 
ve internet paketleri üzerindeki son derece 
fahiş vergilendirme  ortadan kalkmalı. Uzun 
yıllar Sony Ericsson Türkiye’nin de genel 
müdürlüğünü yaptım. Türkiye’de vergi öncesi 
fiyatı 100 dolar olan bir ürünün rafa çıkıncaya 
kadar fiyatı vergiler nedeniyle 300 dolara 
kadar ulaşıyor. Dolayısıyla e-ticaretin yüzde 2 
olan payı, sadece mobil geniş bant erişiminin 
artırılması ve vergilendimede yapılacak 
değişikliklerle yüzde 4.5’lere çok rahat çıkar.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Türkiye’nin genişbant 
stratejisi yok mu?

SONER CESUR: Var ama kağıt üstündeki 
bu strateji hayata ne kadar geçiriliyor, bir 
tartışma konusu.

HASAN ASLANOBA: Avrupa’da geniş bant 
erişiminin belli bir süre sonunda bedava hale 
getirilmesi yönünde karar alındı.
 
SONER CESUR: Türkiye’de temsilciliğini 
yaptığım Bertelsmann Grubu, bir buçuk 
yıl içinde online eğitime önemli yatırımlar 
yaptı. Dolayısıyla grup vasıtasıyla eğitim 
sektörünün de içine girdim. Artık geleceğin 
eğitim sistemi olarak Massive Online Open 
Courses geçerli... Üniversite dereceniz veya 
diplomanız olmasına gerek yok, spesifik bir 
nişte kendinizi geliştirerek ve iş garantisi 
alarak ilerleyebiliyorsunuz. Çok radikal 
bir şey bu. Şu anki eğitim sistemimizi 
göz önünde bulundurarak hızla bu trende 
ayak uydurmamız gerektiğini ifade 
etmek istiyorum. Altyapı perspektifinden 
baktığımızda ise Türkiye’de e-ticaret 
pazarının büyümesinde lojistiğin en zayıf 
halka olduğunu görüyoruz. Maalesef yıllar 
geçtikçe Türkiye’nin lojistik performans 
skorları sürekli geriye gidiyor. Türkiye’de 
B2C (işletmeden tüketiciye) lojistiği bilen 
doğru düzgün firma yok. Ben Bertelsmann’a, 
Türkiye’de bu alanda yatırım yapmalıyız 
dediğimde hemen onayını aldım. “Hadi 
yatırım yap” dediler, satın almak için grubun 
aradığı büyüklükte şirket bulamadık. Bir 
diğer konu da Türkiye’de startup’ların 
finansman bulma zorluğu. Teşvik 
paketlerinin hepsinin üzerinden geçmiş biri 
olarak söylüyorum, maalesef büyük paket 
diye anlatılanların arasında startup’ların 
kullanabileceği kolaylıkta teşviklere 
rastlayamıyorsunuz. Çünkü teşvikler, 
startup’lara değil kurumsal firmalara destek 
verme perspektifiyle kurgulanmış. Özetle 
demek istediğim şu: E-ticaret pazarını 
büyütmek için mevcut yoldan çıkıp 
bambaşka bir yoldan ilerlemek gerekiyor. 

MURAT YANIKLAR: Cumhurbaşkanı, Güvenlik 
Konseyi’ndeki konuşmasında “dünya beşten 
büyüktür” dedi. O beş içerisindeki ülkeleri 
incelediğimizde ABD’deki ilk 10 firmanın 
10’u da Amerikan firması, Rusya’daki 10 
firmanın sadece biri yabancı, Çin’deki 10 
firmanın tamamı Çin firması. İngiltere 
ve Fransa’yı biraz geri kalmışlığın bir 
göstergesi olarak emperyalist firmaların 

EMRE EKMEKÇİ
Hepsiburada.com CCO’su

“Türkiye’de 
internetten 
satışı yasak 
ürünler diye bir 
konsept var. 
Ve her bakanlık 
neye göre 
karar veriyor, 
belli değil”

 Kimdir? 

1978 Adana doğumlu 
emre ekmekçi, 
University of southern 
California’da endüstri 
Mühendisliği bölümünü 
bitirdi. Columbia 
Business school’da  
MBA’ini tamamladı. 
2010’da european 
Founders Fund ve 
Rocket Internet grubu 
ile CityDeal çatısı 
altında sehirfirsati.
com’u kurdu. 
Girişimin Groupon.
com bünyesine 
katılmasından 
sonra Türkiye genel 
müdürlüğünü ve 
Doğu Avrupa bölge 
müdürlüğünü üstlendi.
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penetre ettiğini görebiliyoruz. Türkiye’de 
özellikle 15 Temmuz’dan sonra millileşme 
kavramını ön plana çıkarmaya başladık. 
Millileşme kavramını bu sektörün de en temel 
noktasına koymamız gerekiyor. Şu anda 
masada yabancı firmaların da temsilcileri 
var ama, kusura bakmasınlar özellikle yasal 
mevzuatları hazırlarken hiçbirinin masaya 
oturtulmaması gerekiyor. Çünkü örneğin, 
kişisel verilerin korunmasıyla ilgili bir kanun 
çıktı. Bu kanunun hazırlanmasında global 
firmaların yürüttüğü lobi faaliyetlerinin büyük 
etkisi oldu. Son bir şey daha söyleyeceğim... 
Türkiye’de birkaç sene önce Türk Ticaret 
Kanunu değişirken dijital dönüşümü 
sağlayabilecek ciddi bir fırsat kaçtı. Her 
şirkete web sitesi kurma zorunluluğu 
neredeyse sadece 2 bin 500 halka açık şirketle 
sınırlandırıldı. Türkiye’de devlet Google arama 
motoruna neden destek veriyor? Bu devletin 
bizim sektörümüze bakış açısını gösteriyor. 

BURHAN ELİAÇIK: Google’a devlet desteği 
vermenin nesi sakıncalı? Bir yandan Dubai’ye 
mal satmak istiyoruz ya... 

MURAT YANIKLAR: Öncelikler nedeniyle sakıncalı. 
Google’a verene kadar desteklenmesi gereken 
o kadar çok şey var ki. Google Türkiye 
pazarında da gelirinin yüzde 80’ini küçük 
işletmelerden elde ediyor. Bunların hiçbiri 
medya raporları, reklam harcamalarında 
görünen rakamlar değil. 

HASAN ASLANOBA: Ben bir sürü e-ticaret 
şirketine yatırım yaptım. Hepsinin kâr-zarar 
tablolarını görüyorum. Google’a, biraz da 
Facebook’a o kadar büyük bir para ödeniyor 
ki. Fakat çaresiz bir sorunu konuşuyoruz. 
Çare ne? Bilmiyorum. İşini büyütmek için 
bunu ödemeye mecbursun. Google’a reklam 
vermeyi kesmesi durumunda Modanisa’nın 
büyümesi durur. Dijital emperyalizm gelmiş 
zaten, biz arkasından dua okuyoruz sadece. 
Çok daha büyük dalgalar da gelecek ve her 
şeyi kaybetmemek adına bizim bir an evvel 
akıllanmamız lazım.

NAZIM SALUR: Hasan Aslanoba’nın 
söylediklerine aynen katılıyorum. Kaçan 
trenler kaçtı. Fakat ben kaçmamış trenlerden 
bahsedeyim biraz... İnternetin 20 senelik bir 
mazisi var. Fakat mobil son yedi-sekiz senenin 
işi. Bugün bir sürü iş ağırlıklı olarak mobile 
kaydı. Bu toplantıda “Türkiye’den orijinal 
hiçbir şey çıkmıyor” denildiğinde müdahale 
etme sebebim Getir’in dünyada olmayan 
bir iş fikriyle çıkmış olması. BiTaksi modeli 

FEVZİ GÜNGöR
Ödeal CEO’su

“Dünya artık 
e-ticarete doğru 
evrildi. Biz bugün 
bu yapıları kurmayı 
başaramazsak 
yarın göz ardı 
edilen toplumlardan 
olacağız. Tehlike bu” 

 Kimdir? 

İTÜ İnşaat Mü hendisliği 
mezunu Güngör, IT Proje 
Yönetimi yü ksek lisansını 
tamamladıktan sonra 
Boğaziçi Üniversitesi’nde 
MBA yaptı. Öde.al’ı 
kurmadan önce 2006-11 
arasında Turkcell’in Mobilnet 
firmasında kurucu ve genel 
mü dü r olarak görev aldı. 
Ardından 3pay.com’u kurdu. 
Şirket Mediterra isimli 
private equity’ye satıldıktan 
sonra Güngör, 2013 yılında 
Pozitif724 isimli firmaya 
yatırımcı olarak ortak oldu.

BARBAROS öZBUGUTU
İyzico CEO’su

“3D ödeme 
ekranları tasarımını 
yurtdışında ödeme 
sistemleri şirketleri 
kendileri yapabiliyor, 
Türkiye’de buna izin 
verilmiyor”

 Kimdir? 

2013 yılında ortağı Tahsin 
Isin ile İyzico’yu kuran 
Özbugutu, Firstdata’da, 
Telecash bünyesinde 
KOBİ piyasasından 
sorumlu olarak çalıştı. 
Daha sonra Avrupa’nın 
lider alternatif ödeme 
şirketlerinden Klarna’da 
görev aldı. Bu dönemde 
Nürnberg, Köln ve Berlin’de 
üç ofis açılmasını ve 70 
kişilik bir ekipten oluşan 
satış organizasyonunun 
kurulmasını sağladı.

DÜNYADA AKILLI ULAŞIM
REGÜLASYONLARI TRENDİ
GİDEREK YAYILIYOR. Neyran Bahadırlı
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HAKAN KAPLAN
Doğuş Müşteri Sistemleri  
(DMS) CEO’su

“Inditex gibi gruplar 
artık Türkiye’de 
e-ticarete girmeye 
başlıyor. Pazarın 
büyümesine bu 
şirketlerin de  
katkısı olacaktır”

 Kimdir? 

2014 ekim ayından bu 
yana Doğuş Grubu’na 
bağlı Doğuş Müşteri 
sistemleri’nin CeO’luğunu 
yapan Kaplan, daha önce 
Avea’da CMO olarak, Yapı 
Kredi Bankası’nda ise 
pazarlama yöneticisi olarak 
sorumluluklar üstlendi. 
Korn Ferry International’da 
partner olarak görev 
aldı. Bankalararası Kart 
Merkezi’nde yönetim 
kurulu üyeliği ve pazarlama 
komitesi başkanlığı üstlendi.

EMİR TÜMEN
Dekopasaj Kurucusu 

“Startup’ların 
teknolojiyle yaratılan 
başarı hikayelerinin, 
paranın haricinde 
büyük katma 
değerlerin paylaşılıp 
ekiplerin motive 
edilmesi gerekiyor”

 Kimdir? 

University of 
Pennsylvania’da elektrik 
mühendisliği eğitimi 
alan Tümen, daha sonra 
stanford Üniversitesi’nde 
MBA yaptı. Grundig’de 
mühendis olarak görev 
aldıktan sonra Apple’a 
katılarak iPhone4’ün 
donanım mühendisliği proje 
müdürlüğünü üstlendi. 
Ardından İsviçre’de   
yönetim danışmanlığı 
şirketi Bain’de danışmanlık 
yaptı. 2014’ten bu yana 
İstanbul’da girişimci olarak 
iş hayatına devam ediyor.

dünyada başlamıştı, onu ilk biz düşünüp 
yapmadık. Aslında Uber bile o alanda ilk 
değildir. Avrupa’da başka girişimler başlamıştı. 
Ama en hızlı büyüyen, onu en iyi çeviren şirket 
oldu. Akıllı telefonların çıkmasıyla birlikte 
pıtrak gibi bir sürü ülkede şehir içi ulaşımla 
ilgili app’ler çıktı. Ama işte orada liderliği 
Uber aldı götürdü. Fakat öbür taraftan Çin’de 
bu segmentte Didi ve Kuaidi diye iki şirket 
vardı. Önce rakiptiler, sonra birleştiler ve 
bir güç oluşturup orayı Uber’e bırakmadılar. 
Uber birkaç ay evvel oradaki business’ını 
Didi Chuxing’e joint venture gibi devretti. 
Çin işi Uber’e kalmadı. Çin Baidu ile arama 
motoru işini Google’a da bırakmadı. Rusya 
da Yandex’le bırakmadı, ayrıca Facebook 
benzeri bir sosyal ağları da var. Bu ülkeler 
dijital emperyalizmi gördü ve dediler ki “bir 
dakika bu böyle olmasın”. Türkiye kendi 
iç meseleleriyle uğraşırken böyle şeylere 
vakit ayıramadı tabii. Biz Getir’in önce milli 
sonra enternasyonal bir şirket olmasını 
istiyoruz. Millileşme hedefiyle yabancıları 
burada yasaklarsak, onlara olmadık engeller 
koyarsak, burada üçüncü sınıf teknolojiye 
mahkum kalırız. 80 milyonluk ülke burası. 
Türkiye endüstri dönemini kaçırdı.  
Matbaa geç geldi. Otomobil üretemedik.  
Tank üretemedik. II. Dünya Savaşı’nda  
tanklar var. Biz hala milli tankı yapacağız.  
Milli tankı yapmak Türkiye’yi ileri taşımayacak. 
Bir Spotify 8 milyonluk İsveç’ten çıkıyor, 
Türkiye 80 milyon ama çıkmıyor. 
 
EMİR TÜMEN: Benim girişimim buradaki 
herkesin şirketine göre hem büyüklük hem 
de süre olarak henüz çok erken bir aşamada. 
Hızın çok önemli olduğu bir ortamda biz 
girişimimizde yapmak istediğimiz her şeyi 
bir kenara bırakıp mevzuatta gol yemeyelim, 
ceza almayalım diye bütün kaynakları 
mevzuata uyumlu hale getirmek için 
zamanımızı epey harcadık. Kısıtlı kaynaklarla 
bir şeyler yapmaya çalışırken hiçbir vergi 
yükümlülüğünden muaf olamamak gibi 
koşullar söz konusu. Alıp alamayacağınızın 
garantisi bile yok iken TÜBİTAK’a teşvik 
için başvurmak, dokümanları hazırlamak, 
akademisyenlerin önüne çıkmak aylar 
alıyor. Büyüme ve teknoloji yaratma üzerine 
odaklanmalıyız. Türkiye’de sadece başarı 
hikayelerinin değil, başarısız olabilmenin 
de bir değeri olması lazım -ki girişimciler 
başarısız olmaktan korkmasınlar.
 
ALP TİRYAKİ: Şimdilerde “ben de yanlış yaptım” 
demek moda ya... Reel sektörde 25 yıl çalışmış 
biri olarak biz de yanlış yaptık. Çünkü bizler 

DÜNYADA BİR SÜRÜ İŞ 
MOBİLE KAYDI. GELECEK 
ARTIK MOBİL ALANDA Nazım salur
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de o zaman e-ticaret firmalarını hep bir 
close-up stok eritme merkezi gibi gördük. 
Marjlar gitgide daraldı, çok ciddi bir rekabet 
var. Şu anda offline’daki perakendeciler de 
aynı stratejiyi götürüyor. Offline / online 
bütünleşmesi Türkiye’de daha yeni anlaşılıyor. 
Markalaşmanın zor olduğu bir dönemde 
Avrupa’ya veya dünyanın farklı ülkelerine 
açılmanın avantajını da anlamış değiliz. 
Bugün geleneksel ihracatımızın menzili 
bildiğim kadarıyla 2 bin 800-3 bin kilometre. 
Pazarımız Avrupa ülkeleri. Satılan ürünler de 
otomotiv, elektronik gibi lojistik olarak daha 
uzağa götürmenin masraflı olduğu segmentler. 
Örneğin Türkiye’nin e-ticaret menzili 5 
bin kilometre. Hepimiz burada iç piyasayı 
konuşuyoruz. Bir cepten çıkıyor, diğer cebe 
giriyor. İhracat anlamında daha uzak pazarlara 
açılma imkanını anlatmamız lazım. Ayrıca 
daha önceki dernek çalışmalarımızdan ve 
hazırgiyim sektöründeki tecrübelerimden yola 
çıkarak söylemek isterim ki, hükümetin önüne 
spesifik hedefler koymak gerekiyor. “2017’de 
200 küsur milyar dolarlık, 2023’te 500 milyar 
dolarlık ihracatının yüzde 3’ünü veya yüzde 
5’ini bu sistem içinde yapacağım. Sektör olarak 
net bir hedefle gidildiğinde hükümetin de bu 
sektöre destek vereceğini düşünüyorum.  

HAKAN ORHUN: Bankalar ve ödeme sistemleri 
konusunda bir noktaya daha değinmek 
istiyorum. Bizim entegrasyonlarımızdaki 
adresin banka tarafından bize gönderilmesi 
e-ticaretin yaygınlaşması adına çok 
önemli. 3D ödeme ekranları hala bankalar 
tarafından standardize edilmedi. 1982 model 
tasarımlarla ödeme alıyoruz. 

BARBAROS ÖZBUGUTU: 3D ödeme ekranları 
tasarımını yurtdışında ödeme sistemleri 
kendileri yapabiliyor, Türkiye’de yapamıyorlar. 
Banka izin vermiyor ne yazık ki. 

HAKAN ORHUN: İyi bir lojistik altyapımız var, 
hızımız iyi ama alternatiflerimiz çok kısıtlı. 
İade kutuları, teslimat kutuları, gece teslimat 
gibi uygulamalar yaygınlaşmalı. E-ticaret 
şirketleri anneler gününde teslimat yapamıyor, 
çünkü kargo şirketleri pazar günü çalışmıyor. 
Yılın tek günü o pazar günü çalışsalar çok 
ciddi ciro elde edebilirler. Bununla ilgili 
Dernek olarak çok uğraşmamıza rağmen 
maalesef yol kat edemedik. ‘Fake ürünler’ 
vakası çok olmuyor. Bizim sektörümüz çok 
temiz bir sektör. Bizler çok heyecanlıyız, 
hepimiz belli işler kurduk, olmayan işleri 
kurduk. Sektör çok hızlı büyümesin ama en 
azından hijyenik kalsın. 

GENİŞ BANT ERİŞİMİNİN
ARTMASI, E-TİCARETİN
PAYINI DA BÜYÜTÜR  soner Cesur

SAMİ GÜZEL
Modanisa Kurucu Ortağı

“Alibaba’dan sipariş 
verdiğiniz 1 dolarlık 
ürün bize ücretsiz 
kargoyla geliyor. 
Ama Paris’e bir 
şişe suyu buradan 
kargoyla 24 
saatte 10 euro’ya 
gönderebiliyorum” 

 Kimdir? 

Tesettür giyim konusunda 
faaliyet gösteren e-ticaret 
sitesi Modanisa.com’ın 
ortağı ve genel müdürü 
sami Güzel, daha önce 
online perakendede 
danışman olarak görev yaptı. 
Kurduğu e-ticaret çözümleri 
şirketi Herisim’i Modanisa’ya 
satıktan sonra 2012’de 
şirketin yönetim kuruluna 
katıldı. Online perakende, 
e-ticaret girişimciliği ve 
dijital pazarlamada yedi yıılık 
tecrübeye sahip.

SEYHUN öZKARA
Ideasoft Yönetim Kurulu Başkanı 

“Türkiye’de yılda en 
az 25 bin TL’lik işlem 
yapan toplam 12 bin 
e-ticaret sitesi var” 

 Kimdir? 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
ekonomi mezunu olan 
seyhun Özkara, yüksek 
lisans öğrenimini yönetim 
bilişim sistemleri üzerine 
tamamladı. Ideasoft’un 
kurucu ortakları arasında 
yer aldı. KOBİ’lerin 
elektronik ticaret pazarına 
kazandırılması eğitim 
süreçlerinin içinde aktif 
olarak yer alıyor. Aynı 
zamanda elektronik Altyapı 
sağlayıcıları Derneği 
(eDeR) kurucuları arasında 
ve yönetim kurulu üyesi.
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Ülkemizde e-ticaret, 2015 
yılında 20 milyar TL’ye 
yaklaşan hacmiyle önemli 
bir kırılım. Ancak toplam 
perakende içindeki hacim 
henüz yüzde 2’lerde ve 
bu oran, gelişmekte olan 
ülkelerde bunun 2-3, 
gelişmiş ülkelerde ise 4-5 
katı. E-ticaret, ekonominin 
kayıt altına alınmasında 
önemli bir katalizör, bunun 
yanı sıra kişilerin modern 
hayat biçimine atılıp 
alışverişte harcadığı zamanı 
hobilerine ya da ailesine 
ayırması için çok önemli. 
E-ticareti elektrik, yakıt gibi 
konular düşünüldüğünde 
çevreci bir sektör olarak  
değerlendirmek de 
mümkün. Ayrıca ihracat 
açısından da büyük önem 
taşıyor. Tüm bu nedenlere 
bakıldığında e-ticaretin 
Türkiye’yi daha iyi bir 
geleceğe götüreceği aşikar. 
Devlet tarafında e-ticaretin 

E-ticarEt  
nasıl bEklEnEn 
sEviyEyE çıkar?
E-ticareti diğer sektörlerden 
ayrıştıran en önemli unsur, 
sektörün dinamik ve genç olduğu 
kadar global metrikleri henüz 
yakalayamamış olmasıdır. Bu da 
ihtiyaçların karşılanmasında hız 
ihtiyacını beraberinde getiriyor.

yasalarda adının konulmuş 
olması çok önemli ve 
güzel bir gelişme. Buna 
yönetmeliklerin sektörü 
büyütmesi ve global 
standartlarda olması da 
eklenirse, sektöre büyük 
katkı sağlayacaktır. 
E-ticaret, markalaşmanın 
çok önemli olduğu ancak 
kısmen daha kolay olduğu 
bir alan. Bu da Türkiye’den 
e-ticaret markası çıkarmaya 
odaklanılmasının olumlu 
sonuçlar doğuracağı 
ihtimalini kuvvetlendiriyor. 
Öncelikle başarılı yerel 
markalar, akabinde bugüne 
kadar birkaç örnekte 
görüldüğü gibi global ya 
da bölgesel oyuncular 
yaratmak gayet mümkün. 
Sektör, lojistik şirketler, 
ajanslar, çağrı merkezleri, 
tedarikçiler gibi tüm 
ekosistem düşünüldüğünde 
100 bin kişiyi aşkın bir 
nüfusa istihdam sağlıyor ve 

gelecekte bunun daha da 
katlanacağı öngörülebilir. 
Ülkemizin eğitim 
planlaması yapılırken bu 
sektörün de gözetilmesi, 
sektöre önemli bir ive 
katacaktır. Örneğin, 
ülkemizde yazılımcı sayısı 
açısından büyük bir açık 
bulunmaktadır. Halihazırda 
ülkemizde günde 1-2 
siparişten fazla hacme sahip 
e-ticaret sitesi sayısı 1000’e 
ulaşmamışken, ABD’de 
bu sayı 100 bine yakındır. 
E-ticaret şirketi sayısı 

önümüzdeki dönemde 10 
binlere ulaşacak ve yazılımcı 
açığı daha da artacaktır. 
Sektöre yazılımcı yetiştiren 
kurumların (yükseköğrenim 
ve ortaöğrenim) 
planlanmasında bu yönde 
bir vizyon geliştirilmesi, 
sektör için çok önemlidir. 
Bunun yanı sıra sektörel 
düzenlemelerde, e-ticaretin, 
fiziksel perakende sektörüne 
göre dezavantajlarının 
olmaması da çok önemli bir 
konu. Ülkemizde e-ticaret 
girişimci sayısı çok düşük. 
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Mevcut girişimcilerin 
birçoğu da yeterince 
sabır göstermemektedir. 
E-ticaret sitesi sayısının en 
az 10 kat artması, sektörün 
yaygınlaşması açısından çok 
önemlidir. Sayının artması, 
mevcut iş modellerinin 
ve ürün kategorilerinin 
klonlanması yerine inovatif 
girişimlerle olmalıdır. 
Müşteriye değer katmayan 
girişimlerin başarıya 
ulaşması çok zordur ve 
sektöre katkısı da çok pozitif 
olmamaktadır. 

Bankaların ve ödeme 
kurumlarının e-ticaret 
sektöründe rolü çok 
önemlidir. Bu kurumların 
e-ticarete daha fazla önem 
vermesi ve desteklerini 
artırması, sektör açısından 
çok olumlu olacaktır. 
Girişimlerin sayısının 
artması için mevcut POS 
sözleşmelerinde yapılacak 
iyileştirmeler, fraud 
kontrol sistemlerinde 
ödeme kurumlarının 
daha fazla aksiyon 
alması, gelişmiş ülkelerde 

görülen adres doğrulama 
sistemlerinin ülkemizde 
de kullanılması, 3D ödeme 
sayfalarının tasarımlarının 
iyileştirilmesi, sektöre 
önemli ivmeler 
kazandıracaktır. 
Ülkemizin büyük bir 
kısmına ürünleri ertesi gün 
ulaştırabilmekte olan lojistik 
firmaları, daha fazla inovatif 
çözümler sunduğunda 
müşteri memnuniyeti 
artacaktır. Buna örnek 
olarak şehir merkezlerinde 
iade kutularının ve teslimat 
kutularının oluşturulması 
verilebilir. Aynı şekilde 
özel günlerde lojistik ağının 
pazar günleri de çalışması 
çok önemlidir. Anneler 
günü, babalar günü gibi 
hediye gönderiminin arttığı 
dönemlerde, gönderimlerin 
son kullanıcının eline pazar 
günü geçmesi çok önemli bir 
motivasyondur. Tedarikçiler 
açısından önemli gelişim 
söz konusu ve ülkemizdeki 
üretici ya da ithalatçı tüm 
firmaların, süreçlerini 
e-ticareti de düşünerek 
optimize etmeleri giderek 
daha da fazla önem 
kazanıyor. Gerçek zamanlı 
ve yüzde 100 doğru stok 
bilgisi çok önemli. Bunu 
sağlayamayan firmaların 
e-ticaret hacimlerini 
artırması çok da mümkün 
değildir. 
E-ticaret şirketlerine düşen 
ödevler de bulunmaktadır. 
E-ticaret, mükemmel 
süreçlerle yönetilmesi 
gereken bir işkoludur. 
Burada son müşteri ile 
e-ticaret şirketi sadece 
online araçlarla bir araya 
gelmektedir. Bu da işin 
mükemmel yapılmasını 
gerekli kılmaktadır. Bir 
e-ticaret şirketi ya iyidir 
ya kötüdür. Grinin çok 
olmadığı bu sektörde kalıcı 
olarak yer almak için 
çok iyi bir iş planı ile işe 
başlanması ve bu planın çok 

iyi bir şekilde yönetilmesi 
gerekmektedir. Markalaş(a)
mayan e-ticaret şirketleri 
başarılı olamamaktadır 
ve bu noktada başarılı 
e-ticaret şirketleri için 
önemli marka yatırımları 
düşünülmelidir. Yatırımları 
optimize edebilmek için de 
analizler derinleştirilmeli, 
inovasyonlarla verimlilik 
artırılmalıdır. Sektörel 
dernekler, sektördeki 
oyuncular tarafından 
desteklenmelidir. Elektronik 
Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) sektörün 
sözcüsü olma görevini 
üstlenmektedir. Sektörün 
tüm bileşenleri sürekli 
gelişim içinde olmalıdır. 
devlete sektörü anlatmak, 
ihtiyaçları konsolide 
etmek, Türkiye’yi daha 
iyi bir e-ticaret dünyasına 
götürmek için çok 
önemlidir. Sektör içindeki 
tüm firmaların bu çatıda 
buluşması, ihtiyaçların 
konsolidasyonu ve 
aksiyonların hızlanmasında 
ivme kazandıracaktır.
Sektör, yılda 60 milyonu 
aşkın siparişi müşterilere 
ulaştırmaktadır. Sektörde 
yaklaşık 15 milyona yakın 
bir müşteri kitlesinin 
olduğu düşünüldüğünde, 
ortalama olarak bir 
müşteri üç ayda bir, 
e-ticareti kullanmaktadır. 
Bu frekansı artırmak 
için müşteri tarafında 
bilinçlendirme çalışmaları 
çok önemlidir. Motorlu 
taşıtlar vergisinin online 
ödenmesi gibi düzenlemeler 
bir kişiyi e-ticaret dünyasına 
kazandırmaktadır. Bu 
nedenle e-devlet projelerinin 
yaygınlaşması, sektöre 
önemli katkı yapmaktadır.
Umarız kısa zamanda bu 
konularda önemli gelişmeler 
olur ve e-ticaret sektörü 
önümüzdeki 5 sene içinde 
4 kat büyüyerek Türkiye’nin 
hak ettiği konuma gelir.

HAKAN ORHUN
ETİD Yönetim 
Kurulu Başkanı
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E-T İCA R ET SE KTÖRÜ N Ü N 
G E L İ ŞM E Sİ İÇ İ N G E R E K E N 10 ŞA RT

Madde 1 - Sektörün kamudaki muhatap 
sayısını azaltmak 

e-ticaret kanununun çıkarılması olumlu bir gelişme olarak 
değerlendiriliyor ancak yönetmeliklerin iyi hazırlanması 
için sektörün dinamiklerinin devlet, bürokrasi ve siyasi 
karar vericiler nezdinde doğru anlaşılması ve kamudan 
daha çok çaba gösterilmesi talep ediliyor. Dünyadaki best 
practice’lerin örnek alınması gerekiyor.

Madde 2 - Standartdışı KDV uygulamalarına 
eşdenetlilik getirmek

Online alışverişi tüketici için cazip kılacak şekilde ürünlerin 
vergi oranlarında indirimler yapılması, konvansiyonel 
perakendedeki vergi avantajları vb.’de eşdenetlilik olması 
zorunlu. İnternetten satışı ve reklamı yasak ürünler 
konusundaki yönetmeliklerin sektörün ve tüketicinin 
ihtiyaçları iyi analiz edilerek yeniden düzenlenmesi gerekiyor. 
ABD’deki vergi indirimlerinin model alınması öneriliyor.

Madde 3 - E-ticaretin kullanımını 
yaygınlaştıracak yenilikçi örnekleri 
çoğaltmak

Toplumda herkesin internette işlem yapmayı benimsemesini 
sağlayacak örnek uygulamaların sayısını artırmak e-ticareti 
günlük hayatın günlük hayatın içine daha fazla entegre 
edecektir. Motorlu taşıtlar vergisi ödeme işlemlerine benzer 
teşvik edici enstrümanlar geliştirilmeli. 

Madde 4 - Mevzuatı sadeleştirmek, 
kanunları rekabeti güçlendirecek şekilde 
güncel hale getirmek

e-ticaret şirketlerinin yasalardaki kısıtlayıcı hükümler 
nedeniyle verimlilik kaybı yaşadığı ifade ediliyor. Bürokratik 
prosedürlerin şirketlerin kaynaklarını ve zamanını tüketecek 
şekilde işlememesi gerekiyor. 

Madde 5 - Tüketiciyi koruma kanunlarında 
sektörün gelişmesini engelleyici kararların 
önüne geçmek

Ürün teslimatlarında tüketici itirazları ve geri ödeme talepleri 
hakkında sektörün tüm bileşenlerinin talep ve sorunlarını 
dikkate alan regülasyonlara ihtiyaç bulunuyor. 

Madde 6 - Yeni girişimlerin filizlenip 
büyüyebilmesi için teşvik sistemini yeniden 
yapılandırmak 

TÜBİTAK vb. kurumların genç işletmelere sağlayacağı 
teşviklerde prosedürlerin karmaşık ve zaman alan bir  
yapıda olması ortak bir şikayet konusu. startupların vergi 
ve sGK primleri konusunda devletten daha fazla indirim ve 
avantaj elde etmesi, yurtdışı tanıtım desteklerine ihracat 
yapan e-ticaret firmalarının da dahil edilmesi zorunlu.

Madde 7 - Yazılımcı açığını gidermek 
amacıyla alternatif mesleki eğitim kanalları 
oluşturmak

Kodlama eğitimi milli bir dava olarak görülmeli, üniversite 
öncesi eğitim seviyesine çekilmeli. Bu alanda daha 
fazla mezun verilmesini sağlayacak eğitim programları 
geliştirilmelidir.

Madde 8 - Lojistikte B2C uygulamalarını 
zenginleştirecek aksiyonlar hayata  
geçirmek

Lojistik firmalarının e-ticaret ekosisteminin önemli bir  
halkası olduğu unutulmamalı, günün ihtiyaçlarına yönelik 
olarak iade kutuları, teslimat kutuları, gece teslimat gibi 
uygulamalar yaygınlaşmalı. 

Madde 9 - KOBİ’leri e-ticarete girmeye 
cesaretlendirecek bilgilendirme çalışmaları 
yürütmek

e-ticaretin sınırları aşan olanaklarının işletmeler tarafından  
iyi anlaşılabilmesi için Anadolu’da yerel üniversitelerle 
işbirlikleri yürütülmeli. KOBİ’lerin e-ticarete yönelik attıkları 
adımlarda cesaret verici bilgilendirme çalışmaları yapılmalı.

Madde 10 - Sektörün düzenli ve güncel 
verilerle izlenebilmesi için kurumlar arasında 
eşgüdüm sağlamak

TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Araştırması sonuçlarının  
güncel şekilde yayınlanması, sektörün ortak talepleri 
arasında yer alıyor. Bankalararası Kart Merkezi verilerinin  
harcama eğilimlerini izleme konusunda sektöre daha fazla 
rapor sunması talep ediliyor. 


