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Bu tez çalışmamızda literatürde henüz yeni bir kavram olan Omni kanal 

yaklaşımının Türk perakende sektörüne etkilerini araştırdık. Omni kanal yaklaşımının 

perakendeciliğe ne tür yenilikler getirdiğini, sektörü nasıl etkilediğini keşfetmek üzere 

bu araştırmayı yaptık. Öncelikle, temel kavramlar olan, perakendecilik, e-ticaret, dijital 

pazarlama ve Omni kanal kavramlarını tanımladık. Beş farklı hipotez oluşturup, bu 

hipotezlerin sınamasını gerçekleştirmek üzere, Türkiye’de Omni kanal yaklaşımını 

benimsemiş önemli perakendecilerle derinlemesine mülakatlar yaptık. Örnek olayları 

inceledik ve bunlardan önemli bulgular elde ettik. Buna göre; günümüzde tüketiciyle 

temasa geçmek için mağaza dışında birçok farklı kanal kullanıldığını tespit ettik. Genel 

tanımıyla; dijital kanalla fiziksel kanalı bütünleştiren Omni kanal yaklaşımının, 

mağazacılıkta ve iş süreçlerinde önemli dijital altyapı yatırımları gerektirdiğini tespit 

ettik. Omni kanal yaklaşımı ile kanallar arası entegrasyon sağlandığında, 

perakendeciliğin daha verimli ve karlı hale geldiği anlaşılmıştır. Omni kanal yaklaşımı 

henüz Türkiye’de yeni olduğu için hem araştırmacılara hem de uygulayıcılara bu alanda 

çalışmalar yapmaları tavsiye edilmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Omni kanal, çoklu kanal, dijital pazarlama, e-ticaret, 

perakendecilik  
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In this thesis, we investigated the effects of Omni channel approach (which is a 

new concept in the literature) on the Turkish retail sector. We have done this research to 

discover how the Omni channel approach brings to the retail sector, what kind of 

innovations and how it affects the sector. First of all, we have defined the concepts of 

retailing, e-commerce, digital marketing and Omni channel. We created five different 

hypotheses and tested these hypotheses. We conducted in-depth interviews with key 

retailers, who adopted the Omni-channel approach in Turkey.  We analyzed case studies 

and obtained important findings from these. According to this, nowadays, we have 

found that many different channels are used to get in touch with the consumer without 

the store. With a general definition, The Omni channel approach, which integrates the 

digital channel with the physical channel, requires significant digital infrastructure 

investments in retailing and business processes. When the integration between the 

channels with Omni channel approach is achieved, retailing has become more efficient 

and profitable. Since Omni channel approach is new in our country, it is recommended 

that both researchers and practitioners should work in this field. 

 

Keywords: Omni channel, Multi channel, Digital marketing, e-trade, Retail. 
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İHKİB: İstanbul Hazır Giyim Ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 

NFC:  Near Field Communication, Yakın Alan İletişimi 

OECD: İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı 
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OGS:  Otomatik Geçiş Sistemi 

OVT:  Otomatik Veri Toplama 

PCI DSS: Ödeme Kartları Bilgi Güvenliği Standardı 

POS:  Kartla alışveriş imkanı sağlayan cihaz 

QR:  Quick Response; kelime anlamı Çabuk Tepki olan bir barkod türü 

RFID:  Radio Frequency ID, Radyo Frekanslı Tanımlama 

ROI:  Return of Investment, Yatırım Getirisi 

ROPO: Resarch Online Purchase Offline, İnternetten Araştırıp 

Mağazadan Alma 

TTZ:  Teknosa Tedarik Zinciri 

TÜİK:  Türkiye İstatistik Kurumu 
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BÖLÜM 1. GİRİŞ 

Ticaret ve perakende insanlık tarihiyle özdeş bir geçmişe sahiptir. lk olarak 

ihtiyaç fazlası ürünlerin pazarda değiş tokuşuyla başlayan ticaret, paranın icadıyla 

kolaylaşmış, yeri ve zamanı belli olan. pazar yerlerinin ortaya çıkmasıyla beraber hem 

ürün çeşitliliği artmaya hem de ticaret şekilleri farklılaşmaya başlamıştır. Ekonomik ve 

teknolojik gelişmeler de ticarette yeni yöntemlerin ortaya çıkmasına zemin 

hazırlamıştır. Sırasıyla yerleşik hayatın, kentleşmenin, yakın çağdaki art arda 

gerçekleşen icatların etkisiyle ticaret ve perakendecilik yeni boyutlar kazanmış ve bu 

sahada uygulanan pazarlama çalışmaları da bu yeniliklere göre şekillenmiştir. 

Bilişim çağı ya da dijital çağ diye adlandırılan içinde bulunduğumuz dönem 

perakendecilik açısından ve bu alanda kullanılan pazarlama teknikleri açısından kendine 

has özellikler taşımaktadır. Pazarlama bilimine dijital çağın kazandırdığı ‘Omni kanal’ 

veya ‘tüm kanallar’ kavramı hakkında çalışmaya karar verdiğimizde, henüz bu konuyla 

ilgili çok az sayıda akademik çalışmaya rastlamış olmak, çalışmayı daha da ilgi çekici 

ve önemli hale getirdi.  

Geniş bant internetin yaygınlaşması, mobil cihazların kullanımının artması,  

perakendecilik ve pazarlama alanında önemli gelişmeleri beraberinde getirdi. Pazarlama 

ve perakendecilikte dijitalleşme hakim olmaya başladı. E-ticaret  şirketleri, diğer adıyla 

dijital perakendeciler, art arda rekorlar kırdı ve yeni yatırımlarla beraber ekonomik 

değerlerini katladılar. (www.cnbc.com, 2018) Nitekim 11.11.2018 tarihinde, 

perakendecilikte bir dünya rekoru kırıldı. Rekorun sahibi alışılmışın dışında, Çinli bir e-

ticaret şirketiydi. Çinli E-ticaret devi Alibaba, 24 saat süren bir alışveriş etkinliğinde 

30,8 milyar dolarlık satış gerçekleştirerek tek gün satış rekoruna imza attı. Daha az 

yatırım gerektiren, daha düşük giderleri olan, büyüme potansiyeli konjonktürel olarak 

daha yüksek olan e-ticaret perakendeciliği her geçen gün pazardan aldığı payı artırdı. 

Gelişmiş ülkelerin ortalamasına baktığımızda, e-ticaretin 2018 yılı itibariyle toplam 

perakende içindeki payı %10’lara yaklaşmış durumda. 

Çalışmanın temelini oluşturan problem; e-ticaret ile fiziksel perakendecilik 

arasında yaşanan rekabet ve buna bağlı olarak birçok perakende mağazanın kapanması, 
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pazardan çekilmesi ve mağaza metrekarelerinin küçülmesiyle sonuçlanan pazar 

kayıplarının devam edip etmeyeceği ve fiziksel mağazacılığın bu durumu nasıl bir 

pazarlama stratejisiyle aşabileceğiydi. Dünyada ve Türkiye’de önemli perakende 

mağazalarının dijital mecraları verimli kullanmaya başlamasıyla beraber, pazar ve 

müşteri kayıplarını önlediği görüldü. Müşteriyle sadece mağazada buluşmayı beklemek 

yerine; ‘mümkün olan her yerde ve her zaman’ ona ulaşmanın yollarını aramak olan 

‘Omni kanal’ yaklaşımını incelemek, çalışmamızı daha özel bir alana 

yoğunlaştırmamızı sağladı. 

 Henüz kaynak taraması aşamasındayken, perakendecilikle ve pazarlamayla ilgili 

önemli gelişmeler yaşandı. Dünyaca ünlü perakende şirketlerinin farklı kanallarla ilgili 

attığı önemli adımlar oldu. Kimi E-ticaret şirketleri fiziksel kanalda yatırımlar yaparken, 

kimi perakendeciler de e-ticaret ile ilgili önemli yatırımlar yaptılar, bu alanda faaliyet 

gösteren şirketleri bünyesine kattılar. Henüz yeni sayılan bu tür gelişmeler araştırma 

konumuzu daha da araştırmaya değer kıldı ve önem kazandırdı.  

Pazarlama yönetimi açısından baktığımızda; önceleri sadece geleneksel alt 

dallarda, halkla ilişkiler, müşteri ilişkileri yöneticisi vb. alanlarda yöneticiler veya 

uzmanlar istihdam ediliyordu. Son zamanlarda dijital dönüşüme uygun olarak 

organizasyon şemasında bazı yenilikler yapıldığı, “dijital pazarlama uzmanı, seo 

uzmanı, sosyal medya sorumlusu, çoklu kanallar sorumlusu, Omni kanal yöneticisi” 

gibi uzmanlık gerektiren işler için yeni pozisyonlar açıldığı görülüyor. İstihdam 

portallarında bu alanlarda çok sayıda personel ilanlarına rastlamak mümkün. Bu 

gelişmeler zaten değişime açık olan bu iki kavramın; ‘perakende ve pazarlamanın’ 

yapısını tamamen teknolojiye ve dijitalleşmeye göre yeniden şekillendireceğe benziyor.  

Çalışmamız beş bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın ilk bölümü olan giriş 

bölümünde öncelikle konumuzla ilgili dünyada ve Türkiye’de diğer araştırmacıların 

yapmış olduğu bazı çalışmalar hakkında bilgilerin yer aldığı literatür taraması yer 

almaktadır. Devamında araştımamızın temel kavramları olan, perakendecilik, 

perakendecilikte kullanılan teknolojik yenilikler, dünyada ve Türkiye’de  e-ticaret, 

dijital pazarlama, yeni tüketici, dijital pazarlama mecraları ve Omni kanal yaklaşımı 

gibi kavramlar ele alınmıştır. 
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Çalışmanın ikinci bölümünde, araştırma kısmına geçilmiş, araştırmanın 

problemi, amacı, önemi, hipotezleri, araştırma soruları ve sınırılılıkları üzerinde 

durulmuştur. Üçüncü bölümde ise araştırmanın yöntemi, modeli, örneklem ve evreni ile 

verilerin toplanması ve analiz edilmesi yer almıştır. Dördüncü bölümde bulgular ve 

yorumlara yer verilmiş, hipotezlerin sınaması yapılmıştır.  

Araştırmada, Türkiye global ve ulusal şirketler arasından,  hem fiziki 

mağazacılıkta hem de internet satışında belli büyüklüğe ulaşmış, çok sayda şubesi olan, 

Omni kanal yaklaşımını benimsemiş ve uygulama sürecine adım atmış şirketlerin 

yöneticilerinden derinlemesine mülakat yoluyla veriler elde edilmiştir. Omni kanal 

uygulamalarının  söz konusu şirketlerin işleyişinde, altyapısında, mağaza teşhir 

alanlarında, dijital mecralarında ne tür değişikliklere yol açtığı, müşteri memnuniyeti ve 

gelir artışı açısından nasıl sonuçlar doğurduğu incelenmiştir. Sonuç kısmında elde 

ettiğimiz bulgulara göre vardığımız yargılar ve hipotez sonuçları değerlendirilmiş, hem 

perakende setkörüne hem de gelecek çalışmalara ışık tutması açısından öneriler 

paylaşılmıştır. 

Literatür Taraması 

Omni Kanal kullanımı ilk olarak 2011 yılında literatüre geçmiş bir kavramdır. 

Çalışmamız için kaynak taraması yaptığımız dönemde hem dünyada hem de Türkiye’de 

henüz az sayıda akademik çalışmanın olduğunu gördük. Çalışmamızı sürdürdüğümüz 

dönemde, yaklaşık bir yıl içinde çok sayıda makalenin ve ticari çalışmanın ortaya 

çıktığını da söyleyebiliriz. Yaptığımız literatür taramalarında öne çıkan yerli ve yabancı 

kaynakları aşağıda özetlemeye çalıştık.  

 Omni Kanal denildiğinde ilk akla gelen isimlerin başında “Darrell K. Rigby” 

gelir. Yapılan araştırmalarda kendisinden en çok alıntılama yapılan isimlerden olduğu 

göze çarpmaktadır. Yaptğı çalışmalara baktığımızda Omni kanaldan ilk bahseden 

isimlerden biri olduğunu anlıyoruz. Rigby, yenilikçi fikirleri mevcut işle 

bütünleştirmenin zorluğunu ilginç bir benzetmeyle anlatmaya çalışmıştır. ”Yenilikçi 

fikirleri mevcut sistemle bütünleştirmek, paydaşlarla işbirliği, uzlaşma ve ayrıntılı 

planlama gerektirir. Bu adeta bir uyduyu yörüngeye sokmak gibi bir şeydir. Çok uzağa 

gönderilirse amaçsızca uzay boşluğunda gezinecek ve çok ciddi para israfına yola 



 

4 

 

açacaktır. Çok yakına fırlatıldığında ise yerçekimi etkisinden kurtulamayarak düşüp 

parçalanacaktır. Bu nedenle, çok kanallı yenilikleri geliştirmek ve birleştirmek için bir 

organizasyonu harekete geçirmek zordur. Ancak imkansız değildir, yapılabilir.”  Rigby 

konuyla ilgili makalesinde çevrimiçi kanalın alışverişi kolaylaştıran avantajlarını ve 

fiziksel mağazaların deneyime yönelik avantajlarını hatırlatmış bu iki kanalı birbirinden 

bağımsız düşünmek yerine kanalları bütünleştirmenin gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

(Rigby, 2011) 

Gareth Jude tarafından Macquarie Universitesinde 2015 yılında çalışılan yüksek 

lisans tezinde, Omni kanal müşterisinin kim olduğunun cevabı aranmış. (Jude, 2015) 

Araştırma, istatistiksel olarak farklı üç kanallı alışverişçi grubu olduğunu ve bu 

grupların bir hiyerarşi oluşturduğunu tespit ediyor. Temel grup, “fiziksel perakende” 

çağının çok kanallı müşterisinden farklı  değildir. Tüm kanalları ayrı ayrı kullanır. 

İkinci grup, mobil gruptur ki; mobil cihazları kullanarak alışveriş yapar. Yeniliklere 

açıktır. Üçüncü grup ise, gelişmiş grup diye adlandırılır ve cihazlarını aynı anda birden 

çok kanalda alışveriş yapmakta kullanır. Gelişmiş “mobil Omni kanal” grubun, 

zamanının %31’ini sosyal ağlara erişimle geçirdiği de tespit edilmiştir. 

Diğer bir çalışma; Carnegie Mellon Üniversitesi’nden Jeremy Karp tarafından 

çalışılmış olan bir doktora tezidir. Tezin başlığı, “Omni Kanal Uygulamasında Modeller 

ve Metodlar”dır. (Karp, 2017) Karp, tez çalışmasıyla hem iş dünyasına hem de 

akademik dünyaya faydalı olmayı amaçlamıştır. 3 bölümden oluşan tezinin birinci 

bölümünde, bölgesel yakınlığa dayalı bir sevkiyat programı üzerinde çalışmış ve bunun 

maliyetleri düşürebileceğini göstermeyi amaçlamıştır. İkinci bölümde ise; iadeleri en 

aza indirmek ve mağazadan teslimat yapmayı öne çıkararak gelir artışı sağlamanın 

mümkün olup olmadığını araştırmıştır. Üçüncü bölümde ise, veri kesintilerinden 

kaynaklanan güçlüklerle nasıl mücadele edilebileceğini araştırmış ve bu konuda 

“makine öğrenmesi” yönteminden yararlanılabileceğini önermiştir.  

Literatüre önemli katkı sunan bir makale de; “Omni Kanallı Alışveriş Çağında 

Müşteri Deneyimini Anlama” başlığı altında Rioja Üniversitesi akademisyenleri Emma 

Juaneda Ayensa, Cristina Olarte Pascual, Ana Mosquera tarafından 2017 yılında 

yazılmıştır. Pazarlama ve Yönetim Bilimleri alanında çoklu disiplinli bir çalışma olan 

makale, Omni kanal anlayışını geliştirmeye ve müşterinin Omni kanal alışveriş 
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yolculuğunda ortaya çıkan tüketici davranışlarını tespit etmeye çalışmıştır. Omni kanal 

yaklaşımının altaypısını oluşturan “çoklu kanal” ve “çapraz kanal” yaklaşımlarını da ele 

alan araştırmacılar, bu üç yaklaşım arasındaki farkları bir tablo halinde ortaya 

koymuşlardır. Sonuç itibariyle; perakendeciler ve tüketiciler için tam entegrasyon 

olarak bilinen Omni kanal, tam olarak başarılması ve sürdürülmesi zor olan bir stratejik 

yaklaşımı hedeflemektedir. Omni kanalda başarılı olabilmek için perakendecilerin iki 

ana konuya odaklanmaları gerekltiği vurgulanmıştır.1) Bütünsel bir müşteri deneyimi 

oluşturmak. 2) Etkili bir teknolojik altyapı yatırımı yapmak. Makalede Omni kanallı 

perkanedeciliğin henüz başlangıç aşamasında olduğu, dinamik bir gelişim gösterdiği 

belirtilmiş ve daha birçok araştırma yapılması gerektiği dile getirilmiştir. (Mosquera, 

Olarte & Juaneda, 2017) 

Türkiye’de yapılan çalışmalara bakacak olursak; genel hatlarıyla Omni kanalı 

anlatan köşe yazılarına bolca rastlamak mümkün olsa da henüz sınırlı sayıda makale, 

birkaç yüksek lisans tezi haricinde akademik çalışmaya rastlamadığımızı söyleyebiliriz. 

Bunun en önemli sebeplerinden biri Türkiye’de henüz Omni kanal uygulayıcısı olan 

perakendecilerin sayısının sınırlı olması olabilir. 

Türkiye’de bu alanda yapılmış önemli araştırmalardan biri, Tüketici ve Tüketim 

Araştırmaları Dergisi’nde 2017 yılında Mehmet Marangoz ve Ali Emre Aydın’ın 

imzasıyla yayınlanmış olan; “Tüketicilerin Değişen Alışveriş Alışkanlıkları ve 

Perakendecilikte Bütünleşik Dağıtım Kanalı Yaklaşımı” başlıklı makaledir. Bu 

çalışmada hem tüketici hem de perakendecileri etkileyecek önemli bir gelişme olarak 

bütünleşik dağıtım kanalı konusu ele alınmıştır. Bu bağlamda “bütünleşik dağıtım 

kanalı ile ilgili olarak ön plana çıkan en önemli unsurlardan ilki, hem tanımı hem de 

kapsamı itibariyle eşgüdüme verdiği önemdir. Bu durum işletmeler açısından kullanılan 

teknoloji, veri işleme becerisi, stok yönetimi ve personel ihtiyacı gibi konularda ve 

yalnızca bu alanlarla da sınırlı kalmayacak şekilde birçok karar alma mekanizmasında 

etkili olabilecektir. Ayrıca tüketicinin alışveriş deneyimini eksiksiz bir şekilde 

sürdürebilmesi ve işletme ile temas ettiği noktalarda kanallar arasında sorunsuz bir geçiş 

yaşayabilmesi için bütünleşik kanal stratejisinin doğru işlemesi önemlidir. Çünkü bu 

stratejilerde yaşanacak aksaklıklar, bir satın almaya ilişkin değil markaya ve işletmeye 

atfedilerek değerlendirilecektir. Bu stratejiler, tüketicilerin bir işletmeyi tercih etmesini, 
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uzun vadeli ilişkiler kurmasını, marka sadakatini ve marka bağlılığını olumlu ya da 

olumsuz etkileyebilecektir.” Şeklinde tavsiyelere ve görüşlere yer verilmiştir. 

(Marangoz & Aydın, 2017) 

Türkiye’de yapılmış önemli “Omni kanal” çalışmalarından biri de Işık Özge 

Yumurtacı Hüseyinoğlu tarafından, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi’nde “Bütüncül Kanal (Omnı-Channel) Stratejisinin İncelenmesi: Gıda 

Perakendecisinden Bulgular” başlığı altında yayınlanmış olan makaledir. Araştırma; 

Omni kanal stratejisinin uygulanabilmesi ve yönetilebilmesi için büyük veri, lojistik, 

tedarik zinciri yönetimi ve en-iyileme çalışmalarının gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Uygulayıcılara tavsiye olarak; “bütüncül kanal (Omni kanal) stratejisine geçiş 

sağlanmadan önce, perakendeciler müşteri bölümlendirmesini gözden geçirmeli, 

müşterilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerini analiz etmeli ve ikincil kaynaklardan elde 

edilen verileri incelemeli, teknolojik altyapı çalışmaları gerçekleştirmeli ve süreçlerin 

verimliliğini artıracak lojistik planlama, uygulama ve kontrolü sağlamaları 

gerekmektedir”, denilmiştir. (Hüseyinoğlu, 2017) 

Bir diğer önemli çalışma da; “Perakendecilikte Omni-Kanal Uygulamaları: 

Lojistik Faaliyetlere İlişkin Zorluklar Ve Engeller” başlığıyla Ege Üniversitesi!nin 

yayını olan Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi’nde yayınlanan, İpek 

Kazançoğlu, Keti Ventura ve  Çağlar Aktepe tarafından yayınlanan makaledir. 

Araştırmada elde edilen bulgular ve değerlendirmeler şu şekilde aktarılmıştır: Yenilikçi 

bir model olarak Omni-kanal yaklaşımının katma değer üretecek bir sistem olduğu 

anlaşılmakta, ancak henüz yeterli altyapıya ve yetkinliğe sahip az sayıda işletme 

tarafından uygulanabildiği görülmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri lojistik 

uygulamalarında gerçekleşmesi gereken dönüşümün yarattığı zorluklardır. Omni kanal 

yaklaşımının henüz ekonomi içerisindeki bütün endüstriler tarafından desteklenemediği, 

özellikle 3PL’den  (dışarıdan sağlanan lojistik hizmet kuruluşları) kaynaklanan 

aksamalar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte kanun yapıcılar tarafından Omni-

kanalın dinamizmini ve sürdürülebilirliğini sağlayabilmek adına tüm kanalların ödeme, 

iade vs. süreçlerinde tekelleştirilebilmesine yönelik yasal düzenlemelerin gerekliliği de 

ön plana çıkan konular arasındadır. İnsan unsurunu da merkezine alan bu yaklaşım, 

Omni kanalda insan unsurunun sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve müşteri hizmet 
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düzeyini arttırabilmesi açısından sürekli öğrenen ve yeniliğe açık çalışanlara 

dönüşümünü gerektirmektedir. 

 Perakendecilik Kavramı 

Perakendecilik neredeyse insanlık tarihiyle özdeştir. Daha ilkçağlardan itibaren 

takas yolu ile ticaretin başladığı bilinmektedir. Takasla alışveriş esasen ilk 

perakendecilik faaliyeti sayılabilir. İlk mal takası faaliyetleri ise pazar yerlerini 

doğurdu. Topluluk bünyesindeki uzmanlık becerileri ortaya çıktı. Sözgelimi taş 

işlerinde beceri sahibi bir üretici bilinçli olarak fazla üretim yapabiliyor ve bu fazla 

malları alanlarındaki uzmanlardan aldığı yiyecek ve giysiyle değiş tokuş edebiliyordu 

(Hammond, 2012:167) Paranın bulunması ve bir mübadele (değişim) aracı olarak 

kullanılmaya başlamasından sonra ise alışveriş daha farklı bir anlam kazanmaya 

başlamıştır. Artık alışverişlerde para kullanılmaya başlamıştır. (www.megep.meb.gov.t, 

2011) 

Perakendecilik pazarlama karmasının içinde, tutundurma faaliyetlerine bağlı 

olarak satış faaliyetleri şeklinde, dağıtım kanalları altında da mağazacılık ve satış yerleri 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Mal veya hizmetlerin tüketiciye ulaştırılmasındaki 

zincirin son halkası perakende satış noktasıdır. Perakendecilik Esasen üreticilerin 

ürettikleri malları tüketici ile buluşturmak üzere çıkmış bir satış faaliyetidir. İlk 

perakendecilik faaliyetlerinde iki farklı satıcı tipi görülmektedir; bunlar dağıtıcılar ve 

üreticiler. Dağıtıcılar genellikle belli bir karla satabilecekleri ne inandıkları herhangi bir 

malı satın alan rastgele bir topluluktur. Doğrudan satış yapmaya devam eden üreticiler 

sadece kendi ürettikleri malları satmakla ilgileniyorlardı, bu durum günümüze kadar 

gelmiştir (Hammond, 2012:167)  

Günümüzde perakendecilik ekonomik ve ticari olarak, gerek kapsamı gerekse 

fonksiyonları itibariyle çok büyük bir yapıya dönüşmüştür. Bu durum perakendeciliği 

bir bilim dalı olarak da oldukça geniş ele almayı gerektirmiş, akademik anlamda çok 

detaylı bir disipline dönüşmüştür. İnternet üzerinden ticaretin yaygınlaşması ve yeni 

ticaret modellerinin ortaya çıkmasıyla birlikte önceleri mağazacılık ve fiziksel dükkan 

işletmeciliği olarak görülen perakendecilik, yeni bir çığır açarak online mağazasız 

perakendecilik veya sanal mağazacılık olarak yeni bir çağa adım atmıştır. 
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Perakendecilik, dünyadaki birçok ekonominin temel taşlarından biridir. Özellikle gıda 

perakendecileri, küresel boyutta Amerika’dan Çin’e dünyanın dört bir yanına yayılmış 

durumdadır. (Varinli & Oyman, 2013:4) Sanal mağazacılık ve elektronik ticaret de 

bugün dünya genelinde hizmet vermeye başlamış devasa yapılara dönüşmüştür. 

1..1.1. Perakendeciliğin Tanımı ve Türleri  

Perakendecilik birçok farklı yaklaşıma göre ele alınıp tanımları yapılmıştır. Öne 

çıkan tanımlar daha çok, fonksiyonel ve dağıtım kanalı açısından yapılmış olan 

tanımlardır. Bunlardan birkaçı şu şekildedir: Perakendecilerin hedef kitlesi, nihai 

tüketicilerdir. Nihai tüketiciler ise, satın aldıkları mal veya hizmetleri ya kendisinin ya 

da ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın alırlar. Burada dikkate alınması 

gereken nokta, mal veya hizmetin hangi amaçla satın alındığıdır. Tüketicinin ürünü 

satın alma amacının, tüketim veya kullanım olması gerekir. Pazarlama sürecinin en son 

aşaması olan perakendecilik nihai tüketicinin kişisel ve ailevi ihtiyaçlarını karşılamak 

üzere tüketici veya kullanıcıya mal ve hizmetlerin satışına ilişkin faaliyetlerin 

bütünüdür (Varinli & Oyman, 2013:4).   

Diğer bir tanıma göre perakendecilik: Mal ve hizmetlerin doğrudan doğruya 

nihai tüketiciye pazarlanması ile ilgili faaliyetler bütünüdür. (Tek, 1984:1). İlk tarımda 

Sadece mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması veya satışı sürecinden bahsedilirken 

ikinci tanımda ise daha kapsamlı bir faaliyetten, satış öncesi ve satış sonrası süreçleri de 

içine alan bir pazarlama sürecinden söz edilmektedir. Tüketicilerin, ihtiyaçlarını 

karşılayacak mal ve hizmetleri satın alması ve işletmelerin bu ihtiyaçlara cevap 

vermeleri perakendeciliğin temelini oluşturmaktadır. Perakende satış, nihai tüketiciyle 

ilgilidir. Tüketicinin ihtiyaç duyduğu veya ihtiyaç duyabileceği ürünleri tespit edip, satış 

öncesi pazarlama çalışmalarının yapılması, (ürün tasarımı, ambalaj tasarımı, teşhir 

alanlarının hazırlanması) satış noktasında teşhiri, satışa dönük tutundurma 

çalışmalarının yapılması, satışın gerçekleştirilmesi, sevkiyatın yapılması, satış sonrası 

hizmetleri de kapsayan geniş bir pazarlama alanından oluşan sürecin tamamı 

perakendeciliğin konusunu oluşturur. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda perakende satışın tanımı da şu şekilde yer almaktadır: 

Satışı yapılan madde veya malzemenin aynen veya işlendikten sonra satışı yapan kimse 

dışındakilere satılmasıdır. Burada kast edilen kişi müşteridir. (www.megep.meb.gov.t, 



 

9 

 

2011).Perakendeciliğin odağında müşteri vardır. Günümüzde birçok farklı türde 

perakendecilik ortaya çıkmış bulunuyor. Farklı ölçeklerde mağazalar, uzmanlık 

alanlarına göre ayrılmış sektöre dayalı mağazalar, satış stratejisine göre konumlanmış 

mağazalar ile tele pazarlama adıyla ünlenen medya üzerinden satış yapan kanallar, 

internet mağazacılığı vb. mağazasız perakendecilik türleri müşteriye birçok farklı 

kanaldan ulaşabilmek üzere tasarlanmış yapılardır.   

Her ülkenin veya toplumun alışveriş alışkanlıkları, tercihleri ülkelerin 

gelişmişlik düzeyine, nüfus yapısına, yerleşim biçimine, kültürel yapısına göre farklılık 

gösterdiğinden, perakendeciliğin de türleri, uygulama biçimleri ülkeden ülkeye farklılık 

gösterebilmektedir. Genel itibariyle perakendecilik sistemi aşağıdaki esaslara göre 

sınıflandırılabilir. (Varinli, 2012:9,10,11) 

1..1.1.1. Büyüklük Esasına Göre Perakende Mağazalar 

Perakende işletmeleri büyüklük esasına göre sınıflandırma da çeşitli kriterler 

kullanılabilir. Bunlar: 

a) Mağazanın satış alanı  

b) Mağazadaki kasa sayısı (Süpermarket ve Hipermarketler için)  

c) Mağazada çalışan personel sayısı 

d) Mağazanın yıllık satışları  

e) Mağazanın hukuki yapısı  

f) Mağazanın kuruluş sermayesi 

1..1.1.2. Satılan Mal Türüne Göre Perakende Mağazalar 

a) Genel mallar satan perakende mağazalar  

b) Sınırlı malları satan perakende mağazalar  

c) Özellikli mallar satan perakende mağazalar  

d) Departmanlı (bölümlü) mağazalar 

1..1.1.3. Mülkiyet Durumuna Göre Perakende Mağazalar 

a) Bağımsız mağazalar 

b) Üreticinin satış mağazaları  

c) Zincirleme mağazalar  



 

10 

 

d) Toptancı desteğindeki perakendeciler  

e) Perakendecilerin kurduğu gönüllü Kooperatifler  

f) Tüketici kooperatifleri 

1..1.1.4. Örgütsel Yapı ve Uyguladıkları Yöntemlere Göre Perakende 

Mağazalar 

a) Klasik geleneksel perakende mağazalar 

b) Modern perakende mağazalar 

1..1.1.5. Satış Yöntemlerine ve İşleve Göre Perakende Mağazalar 

a) Geleneksel satış 

b) Servis (hizmet) satış 

c) Gezici satış, katalogdan satış 

d) Süpermarketler 

e) Hipermarketler 

f) Posta yoluyla satış 

g) Peşin öde götür (Cash & Carry) 

h) Self servis yöntemi ile satış 

i) Otomatik makinelerle satış 

j) İndirimli satış mağazaları 

k) İnternetten satış (e-ticaret mağazaları) 

Rom J. Markin tarafından yapılan Ömer Baybars Tek’in aktardığı 

sınıflandırmada yerleşim yerine göre de perakendecilik aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır. 

1..1.1.6. Yerleşme Yerine Göre Perakende Mağazalar 

a) Mahalleler 

b) İkincil ticaret merkezleri 

c) Ticaret merkezlerindeki mağazalar 

d) Alışveriş merkezlerindeki mağazalar 

e) Kent ana ticaret merkezindeki mağazalar 

f) Semt pazarlarındaki tezgâhlı satıcılar 

g) Karayolları kenarlarındaki, mola yerlerindeki satıcılar 



 

11 

 

h) Köy ve kasabalardaki dükkânlar 

i) Seyyar-gezgin satıcılar, işportacılar (araçlı-araçsız) 

j) Kamyonlu (araçlı) satıcılar 

Bir diğer ayrım da perakendecilikte mağazacılığın kullanılıp kullanılmamasına 

göre yapılmaktadır. Buna göre de iki şekilde perakendeciliğe rastlamak mümkündür; 

a) Mağazalı perakendecilik  

b) Mağazasız perakendecilik 

Bu gruplandırmalarda bir perakendeci türü farklı gruplandırmalar içinde yer 

alabilmektedir. Yani bir mağaza niteliğine, büyüklüğüne, konumuna ve satış şekline 

göre; mağazalı perakendeciler sınıfında, küçük ölçekli, modern departman (bölüm ) 

mağazası iken hem de alışveriş merkezi mağazası olarak sınıflandırılabilir.  

1.1.2. Perakendeciliğin Tarihçesi ve Gelişim Aşamaları 

Perakende ticaret paradan eskidir. Para öncelikle perakendecilerin borçlarını 

istikrarlı bir şekilde kayda geçirme ihtiyacından doğmuştur. (Hammond, 2012:167) 

Perakendeciliğin tarihi her ne kadar ilk çağlara kadar dayanıyor olsa da perakendecilikte 

en büyük gelişmelerin yaşandığı ve bir inceleme, bilim sahası olarak görülmeye 

başlandığı tarih 19.yüzyılın sonu ile 20.yüzyılın başları olarak kabul edilmektedir. 

Perakendenin ilk satış noktaları pazarlardır diyebiliriz. Pazarlar, ilk mal 

takaslarının yapıldığı yerlerdir. Toplumsallaşma insanlarda farklı becerilerin ve 

zanaatların ortaya çıkmasını sağlamış ve üretim, bir iş bölümü şeklinde toplumsal 

ihtiyaçları karşılar hale gelmişti. Hayvancılıkla uğraşan kişi fazla hayvanlarını pazara 

götürür kesip etini satar, karşılığında kıyafet, odun, ev eşyası vb. alır ihtiyacını 

giderirken, tarımla uğraşan kişiler de fazla mamullerini pazara götürüp karşılığında 

başka ihtiyaçlarını karşılıyordu.  

Günümüzde modern perakende satış noktaları, tarih boyunca birçok farklı 

evrelerden geçerek bugünkü şekillerini almıştır. Üreticiler ve pazarcılar satılıkları 

ürünleri müşteriye ulaştırmak için çeşitli pazar yerleri ve satış şekilleri bulmuşlar ve bu 

Pazar yerleri ihtiyaca göre geliştirilerek bugünkü hallerini almıştır. Günümüzden dört 

bin yıl önce Kuzey Mezopotamya’da yaşayan Asurlu tüccarlar ‘Karum’  adı verilen ilk 
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ticaret merkezini kurdular. Bu yapılar bugünün ticaret ve alışveriş merkezlerinin 

dünyadaki bilinen ilk örneği oldu. Karum,  Kültepe höyüğünün aşağı şehir denilen, yerli 

ve yabancı tüccarların bir arada yaşadığı ve ticari faaliyetlerde bulunduğu yere verilen 

isimdir. (Öztürk, 2013:18)  

Doğu kültüründe ticaretin merkezini oluşturan hanlı pazarlar, kapalı çarşılar 

günümüz alışveriş merkezlerinin ilk örnekleri sayılırken batıda ise Roma döneminde 

perakendeciliğinin günümüze bir yansıması sayılabilecek ihtisas pazarları ve bunların 

çatı kuruluşu sayılabilecek forumlar yer alıyordu. ‘Roma döneminde Forum, şehrin 

merkezi olduğu kadar beyni de sayılırdı. Burası hukukun, eğlencenin, siyasetin, sporun 

ve her şeyin merkeziydi. Ancak en çok da ticaretin merkeziydi. Roma’da dünyanın 

çeşitli bölgelerinden gelen mallar, ‘forum’larda müşterilerin hizmetine sunulurdu. 

Forum alanlarının önemli bir kısmı zaten ticarete ayrılmıştı. Ancak devlet otoritesini her 

yerde geçerli kılan tapınaklar, zafer kemerleri ve amfi tiyatrolar, dükkânlar, zamanla 

kentin içine göçmüş ve işin cinsine göre gruplanmıştı. Böylece sığır, içecek, sebze ve 

balık pazarı gibi ihtisas alanları doğdu’(Öztürk:2013.s:22). Günümüzde de insanların 

günlük ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde kültürel, sosyal ihtiyaçları da karşılamaya 

yönelik olarak tasarlanan alışveriş merkezleri, bünyesinde barındırdığı sinemalar, 

tiyatrolar, kongre merkezleri, çocuk oyun alanları, sergi salonları vb. ile yine “forum” 

adı kullanılarak hizmet vermeye devam etmektedir. 

Richard Hammond’a göre perakendeciliğin dört büyük icadı vardır. 

-M.Ö 200, ilk mağazalar zincirinin kurulması (Çin) 

-17.yüzyıl, katolog üzerinden postayla sipariş (Avrupa) 

-1852, İlk gerçek ‘reyonlu’ mağaza (Fransa) 

-1915-1916, self servis mağazacılığın başlangıcı (ABD) 

Bunlara son olarak interneti ve e-ticareti ilave etmemiz gerekir. Ama 

Hammond’a göre internet posta yoluyla siparişin yeni versiyonu sayıldığından, kendisi 

internetten satışı yeni bir icat olarak kabul etmez. Oysaki İnternetten satış, gelinen 

noktada başlı başına incelenmesi gereken bir perakendecilik türü ve çok önemli bir icat 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu beş icat perakendecilik açısından oldukça önemlidir. 
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Alışveriş ve perakendecilik sosyal gelişimin doğal seyri içinde, insanların yoğun 

olarak yaşadığı şehir merkezlerinde yer almıştır. İlgi alanlarına göre belli merkezler 

belli ürün gruplarına ve pazarlara ayrılmıştır. Balıkçılar çarşısı, baharatçılar çarşısı, 

kilimciler çarşısı vb. gibi. Köylerde ise pazarlar kurulur haftanın belli günlerinde ahali 

elindeki malları pazara götürüp satar, kendi ihtiyaçlarını da buradan karşılamaktadır. 

Şehir merkezlerindeki kapalı alışveriş mekânları modern bir girişim gibi gözükse 

de aslında tarihleri çok eskilere dayanmaktadır. Büyük bölümü kapalı olan 10 kilometre 

uzunluğundaki İsfahan Büyük Çarşısı’nın tarihi bir hayli eskidir. (Hammond: 2012 

s.171) 

10.-11.Yüzyıllarda Selçuklu döneminde görülen işlek yol güzergâhlarına yapılan 

kervansaraylar ve şehir merkezlerine yapılan bedestenler ticaretin kolaylaşması ve 

sosyalleşmesi açısından oldukça önemlidir. 14.-15.yüzyıllara gelindiğinde Türk-İslam 

medeniyetinin en parlak dönemine denk gelen bu yıllar, ticaret ve perakende açısından 

da aynı parlaklığı ve yenilikçiliği sergilemektedir.  Perakendecilik konusunda çalışma 

yapan uzmanlar ve araştırmacılara göre de dünyada modern anlamda alış veriş merkezi 

olarak kabul edilebilecek olan ilk yapı Kapalı Çarşı’dır. Bu tespit haliyle modern 

perakendeciliğin başlangıç tarihini de hayli geriye çekmektedir.  1461 yılında Sultan 

2.Mehmed (Fatih) tarafından yaklaşık 31 hektar alan üzerine kurulu olarak, her türlü 

değişik ihtiyaç maddelerinin, günümüzde denilen butik tarzdaki yüzlerce hatta binlerce 

dükkânda satışa sunulduğu bu muhteşem eser kişilik ve kimliğini yitirse de günümüze 

kadar ayakta kalabilmeyi başarmıştır. (Kuru, 2013)  

New Vision Studios Yönetim Kurulu Başkanı Josef Weishar’ın, Türkiye’de 

yaptığı bir sunumda Kapalıçarşı’yı dünyadan AVM örnekleriyle karşılaştırması ve 

burası hakkında söyledikleri hayli dikkat çekicidir. (Öztürk, 2013:50) "Dünyada 

perakendenin başlangıç noktası Kapalıçarşı'dır. Buradaki sunum gibi başarılı bir sunum 

hiçbir yerde görmedim. Bu kadar zengin, renkli olması hem kültürün çeşitliliğinden 

hem de esnafın yaratıcılığından kaynaklanıyor. Vitrinle büyülendikten sonra dükkândan 

içeri giriyorsunuz ve ilk soru ‘Bir şey içmek ister misiniz?’ oluyor. Sonra, ‘Gelin ürün 

kalitesinden bahsedelim' diyorlar. Müşteriye müşteri olduğunu unutturup müşteriyi 

dükkânın bir parçası haline getiriyorlar.”  
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   Modern perakendeciliğin en önemli açılımlarından biri de şüphesiz departman 

mağazacılığı olan eski adıyla ihtisas mağazacılığıdır. Sadece belirli bir sektöre hizmet 

veren ve belirli ürün gruplarını satan ihtisas mağazacılığı da günümüzde çok önemli 

örneklere sahip olmasına rağmen, yine bu türün de tarihi oldukça eskilere 

dayanmaktadır. Kapalı çarşı ile aynı dönemde faaliyete geçen ve dünyanın değişik 

yerlerinden ziyaretçilere ev sahipliği yapan birçok entelektüel ve sanatçının da ilgi 

odağı olan ‘sahaflar çarşısı’ bu perakendecilik türüne örnek gösterilebilir. Yine 1660 

yılında açılan ‘Mısır Çarşısı’ da ihtisas mağazacılığının ilk örnekleri olarak kabul 

edilebilir. (Kuru, 2013) 

 Çin’de Milattan önce kurulduğu bilinen zincir mağazalar ilk ilkel mağazalar 

zinciri olarak kabul edilir, ancak bu mağazalara ait detaylı bilgiye sahip değiliz. Bunu 

takip eden en önemli örnek ise; 1670 yılında Kanada’ da Hudson’s Bay Company 

tarafından kurulan mağazalar zinciri olmuştur. Bu şirket aslen Kanada topraklarını işgal 

etmek ve burada ticarete hâkim olmak üzere İngiltere Kralı 2.Charles’ın kuzeni 

tarafından kurulan şirkettir. Günümüzde de perakendecilik eko-politik dengeleri 

değiştiren ve dünya siyasetine de yön veren etkilere sahiptir. 

Yunanca " Listelemek " anlamına gelen  katalogosundan türetilen katalog ilk 

olarak 15. yüzyıl Avrupa'sında yayınlandı. Kitap ve bahçe malzemelerinin tanıtımı için 

kullanıldı. (https://www.adage.com, 2003). Perakendecilikte 17. yüzyılın buluşlarından 

olan ‘katalogdan satış’ veya ‘posta yoluyla satış’ tekniğinin ilk örneği kabul edilen ve 

Amerika’nın ilk posta satış kataloğu 1744’de Benjamin Franklin tarafından üretildi 

(http://www.econhist.econproph.net, 2014). Bu satış yöntemi Avrupa’da ise eş zamanlı 

olarak Londra’da yayınlanan haftalık gazetelerde çıkan ilanlar ile başlamıştır. Daha 

sonra gazetelerin beraberinde dağıtılan kataloglarla ilk ‘posta yoluyla perakende satış’ 

denemeleri gerçekleşmeye başlamıştır. Perakendeciliğin bu gün de halen kullanılan iki 

önemli icadı olan ‘katalog’ ve uzaktan ödeme yöntemi ‘posta çeki ile ödeme’ veya 

(sanal mağazacılığın olmazsa olmazı) sanal pos sisteminin ilk temelleri böylece 

atılmıştır diyebiliriz. 

Geleneksel mağazacılığa baktığımızda, 18.yüzyıldan itibaren küçük dükkânlar 

döneminin kapanmaya başladığı, bunun yerine ise daha çok çeşide sahip ve belli 

konularda uzmanlaşmış çeşit mağazacılığının popüler olduğu görülmektedir. ‘Bu 
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devirlerde yaşayan insanların dükkân-mağaza gezmek gibi bir ihtiyaçları ve 

alışkanlıkları yoktu; ta ki Astride Boucicuat ve karısının Paris’teki kumaşçı dükkânını 

genişletip ev eşyaları ve yatak örtüleri de satmaya başlamasına kadar. Bu mağaza 

dünyadaki ilk reyonlu mağaza örneğidir denilebilir.’ (Hammond: 2012 s.171)  

İlk indirim marketçiliğine örnek sayılabilecek olan Woolworth günümüzde hala 

varlığını sürdüren 1001 çeşit ürün satışı diye tabir edilen veya 1Euro, 1USD 

mağazalarının fikir babasıdır. ‘Temeli 2 Şubat 1879 günü New York'ta atıldı. Frank 

Winfield Woolworth adlı bir girişimci bir mağaza açtı ve "Ne alırsan 5 sent" sloganıyla 

müşterilerini beklemeye başladı, beklenen ilgiyi göremedi. Bazı günlerde ancak 2.5 

dolarlık satış yapabiliyordu. Bunun üzerine Haziran ayında Lancaster'a taşınmaya karar 

verdi. Parolası yine aynıydı. Dükkânında çok çeşitli, fakat ucuz mallar bulunduruyordu 

ve ne alınırsa alınsın, fiyat 5 sentti. Lancaster denemesi, Woolworth için gerçek bir 

zafer oldu. Bunun üzerine dükkânlarının sayısını hızla artırdı ve çok geçmeden Doğu 

Sahilleri'ndeki hemen tüm kent ve kasabalarda birer şube açtı.’ 

(http://www.bilgikutbu.blogspot.com)  

Aynı dönemde özel tasarlanmış binasında faaliyete başlayan Bon Marche o 

günkü şartlarda büyüleyici bir tasarım ve ambiyansa sahiptir. Gerek mağaza düzeni 

gerekse mağaza içinde gerçekleştirdiği farklı kampanyalar, aktiviteler ile bugünkü 

perakendeciliğin ilham kaynaklarından olmuştur. Bon Marche’nin en büyük dezavantajı 

ise ürünlerin camekânların arkasında ya da ulaşılması çok kolay olmayan alanlarda 

teşhir edilmesi idi. İşte bu aşamada Self servis dönemi başlamalıydı ki öyle oldu. ‘1915 

yılında Albert Gerrard’ın Los Angeles’ta ilk self servis mağazası Groceteria’yı 

açmasıyla perakendecilikte kendi kendine alışveriş, self servis dönemi başlamış 

oldu.20.Yüzyılın başlarında Amerika’da her tür malın satıldığı genel mağaza 

perakendeciliğinde olağanüstü bir rekabet dönemi yaşandı. (Hammond: 2012 s.174) 

19.yüzyıldan itibaren perakendecilik, modern anlamda kuralları, hukuku ve 

teknik yanlarıyla yeni bir çağa adım atmış oldu. Günümüzde halen varlığını sürdüren 

birçok küresel perakende zincirinin de kuruluş yıllarını içine alan 1950-1965 yıları arası 

perakendeciliğin küresel gelişmelere de sahne olduğu yılların başladığı dönemdir. 

Avrupa da doğup dünyaya yayılan hipermarket kültürü Amerikalılar tarafından kültürel 

olarak pek kabul görmese de daha küçük ölçekli süpermarketler Amerika’da da 
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popülerlik kazanmıştır. Amerikan tüketim alışkanlıkları daha çok her ürünü kendi satış 

noktasından alma ve sektörel ihtisaslaşmayı destekleyen bir yapıya sahip olması 

dolayısıyla burada daha ziyade departman mağazacılığı yaygınlaşmış ve zincirleşme 

sürecine girmiştir. 

İlk self servis mağazalar zinciri, Clarence Saunders tarafından kurulan Piggly 

Wiggly’dir. Saunders, bu fikri ilk kendisi bulmamasına rağmen patent ile bağlamayı 

düşündü ve Şekil1’de görülen mağaza tasarımıyla bu satış-sunum modelini patent altına 

aldı.  

Şekil 1: İlk Self Servis Mağaza Tasarım Tescil Başvuru Çizimi 

Bu yıllar ilk süpermarketlerin de kurulduğu yıllardır. A & P adıyla tanınan 

Büyük Atlantik ve Pasifik Çay Şirketi ilk Amerikan Süpermarket zinciri olarak kabul 

edilir. 1876’da 67 şubesi olan şirket, 1915’de ise 1000 şubeye ulaşmıştır. 1920-30’lu 

yıllarda Amerikan perakende pazarının neredeyse tamamına hakim olan şirket, 16bin 

mağaza sayısına ulaşmıştır. 1930’larda havası sönen şirket bugün hala varlığını sürdürse 

de az sayıda mağaza sayısına sahiptir ve Amerika’nın en büyüğü olmanın hayli 

uzağındadır. (Hammond, 2012:172) 

Bir diğer örnek yine 1930’lu yıllarda kurulmuş olan İngiliz perakende şirketi 

Tesco’dur. Tesco, çay ithalatı yapan Jack Cohen ve arkadaşı T. E. Stockwell tarafından, 
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birinin baş harfi diğerinin son hecesinin birleştirilmesiyle 1932 yılında 45 metrekarelik 

bir bakkal olarak dünyaya geldi. 1950’ye gelindiğinde Tesco self servis formatında kırık 

dökük 150 tane dükkândan oluşan bir zincir şeklindeydi. 1956’da ilk süpermarketini 

açtı. Tesco, bu arada büyümenin motoru olabilecek birçok ilke de imza attı. Sabit satış 

fiyatlarına savaş açtı, indirim kuponları dağıttı. Kendine özel markalı ‘Private label’ 

ürünlerle ucuzluk imajını pekiştirdi. Tesco rakiplerine göre geriden gelmesine karşın, iş 

başındaki yeni ekibin kurumsallaşması, mağaza ortamlarının yenilenmesi, müşteriye 

sıcak gelecek, sağlıklı gıda, çevre güvenliği sağlaması ve yeşil inisiyatiflere destek 

vermesi gibi konularda öne çıkmaya başladı. Daha sonraki yıllarda müşterilere daha çok 

sosyal vaatlerde bulunarak ve bunları gerçekleştirerek de müşterilerin takdirini 

kazanmayı bildi. Tesco İngiltere’de rakipleriyle savaşarak elde ettiği pazar liderliğinden 

sonra bugün 14 ülkede 492 bin çalışanıyla Carrefour’un ardından Avrupa pazarının 

ikinci büyük markası olmayı başarmış durumda.’ (Öztürk, 2013:82) 

Avrupa’da perakendecilik konusunda gerek hacim gerekse yenilikçilik 

bakımından önde gelen iki ülke İngiltere ve Almanya’dır. İngiltere süpermarketçilik ve 

departman mağazacılığı konusunda Tesco, Dixons Grup gibi yaygın örneklere sahipken 

Almanya ise hipermarketçilik konusunda dünya geneline yayılmış Metro, Real 

Mediamarkt, Rewe, Aldi, Lidl gibi birçok büyük markaya sahiptir. Yine Almanya’da ilk 

örnekleri denenmiş ve daha sonra diğer ülkeler tarafından da model alınmış olan teşhir 

ve personel maliyetleri düşürülmüş indirim mağazacılığı da öne çıkan bir diğer 

perakendecilik türüdür. 

Şüphesiz perakendecilik denildiğinde ilk akla gelen şirketlerden biri de 

Dünyanın en büyüğü, Amerikan Wal-Mart’tır. Ülkesi için önemli bir güç olan bu 

perakende devi, bir çok ülkede de perakende sektöründe hakim pozisyona ulaşmıştır. 

Tabi kimi Avrupa ülkelerinde ve Asya ülkelerinde de hezimetle sonuçlanan pazar 

denemeleri yaşamıştır. 

Kurucusu Sam Walton, ilk olarak Arkansas şehrinde küçük bir dükkan açarak 

işe koyuldu. 1962 yılında Arkansas’ın şehir merkezinde ilk mağazasını açtı. Bu 

mağazayı açtıktan on yıl sonra, hızlı büyüyebilmek için 1972 yılında borsaya girdi. 

1987 yılında eskisinden çok daha büyük bir mağaza ile büyümesine hız verdi. 1991 

yılında Meksika pazarına girdi ve bu pazarın hâkimi oldu. Wal-Mart şirketi halka 
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açıldıktan sonra cirosunda büyük bir patlama yaşandı. (Öztürk, 2013:88) Bu başarıyı 

sürdürülebilir hale getiren Walmart, 2017 yılı itibariyle 482 milyar dolar yıllık cirosu ile 

dünyanın bir numarası ünvanını koruyor. Fortune Dergisi’nin, dünyanın en çok gelir 

elde eden 500 şirketini sıraladığı listenin ilk sırasında da Wal Mart var. Öyle ki takipçisi 

State Grid ile arasında 150 milyar dolar fark var.  

2000’li yıllara gelindiğinde artık birçok perakende zinciri dünya çapında hizmet 

vermeye başladı ve çok uluslu şirketler dönemi başladı. Birçok Avrupalı ve Amerikalı 

perakende şirketi Asya, Ortadoğu, Güney Amerika ve Afrika ülkelerinde şubeler 

açmaya, yaygınlaşmaya başladı. Global oyuncuların yerel pazarlara girmesiyle beraber, 

ulusal-yerel perakendecilik de standartlarını hızla yükselterek pazar paylarını koruma 

veya artırma çabası içine girdiler. Bu durum bölgesel yeni perakende devlerinin ortaya 

çıkmasını da sağladı. Başta yerel olarak faaliyet gösteren daha sonra ulusal ölçekte var 

olan ve daha sonra da uluslararası olmayı başaran marketler ortaya çıktı. 

Diğer yandan, perakende sektöründe en büyük oyuncular olan küresel şirketlerin 

sektörde oluşturdukları tekelleşme sonucunda, pazarı yönlendirme, küçüklere yaşam 

hakkı tanımayan bir haksız rekabet ortamı oluşturması da toplumsal tepkilere neden 

olmaya başladı. İngiltere menşeili Tesco, Alman Metro Grup,  Fransız Carrefour, 

Amerikalı perakende devi Wall Mart gibi firmalar girdikleri pazarlarda agresif 

pazarlama stratejileriyle yerel ve ulusal marketleri, perakendecileri önce ekonomik 

olarak zayıf düşürüp sonrasında da ya satın alıp ya da karsızlık nedeniyle kapanmasını 

sağlayıp yok etmeyi kendi yaşam döngüleri için kaçınılmaz görmekteler. Bu acımasız 

rekabetin toplumsal karşılığı da bazen ciddi boyutlara ulaşmakta ve bu sektör 

temsilcilerini geri adım atmaya zorlamaktadır.  İngiltere’nin en saygın gazetelerinden 

The Guardian’ın 22 Şubat 2006 tarihli haberine göre, Tosco’nun mağaza sayısını 

artırma girişimlerini protesto eden kitle ülke çapında destek gördü ve Tosco’nun kısmen 

geri adım atması sağlandı. Tesco bu dönemde pazarın %30’luk kısmına tek başına 

sahipti. 

Günümüzde perakendecilik açısından en önemli gelişme internet çağına girilmiş 

olmasıdır. Şüphesiz, dünyada perakendecilik yeni bir devrim yaşıyor. Bu devrim 

elektronik ticaret veya sanal mağazacılık devrimi diye adlandırılabilir. Geniş bant 

internetin yaygınlaşması, ağ altyapılarının güçlenmesi, değişen tüketici alışkanlıkları vb. 
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etkenlerle tüketici artık fiziki mağazalara ulaşmadan da alışverişini yapabiliyor, 

ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Bu durum, yeni perakende devlerinin ortaya 

çıkmasına, perakendeciliğin kurallarının yeniden yazılmasına sebep oldu. Birçok e-

ticaret sitesi pazar paylarını artırarak fiziki mağazalara sahip olan rakiplerini ekonomik 

zorluklara sürükledi. 2000li yılların simgesi haline gelen AVM’ler ve hipermarketler 

popülaritesini yitirirken, küresel ölçekte e-ticaret yapan dev şirketler günlük 

kampanyalarla rekor cirolara ulaşmaktadır.  Gelinen nokta çalışmamıza temel teşkil 

eden bir sorunsalı ortaya çıkarmıştır. Geleneksel mağazacılık ve e-ticaret arasında hem 

bir bütünleşme hem de kıyasıya bir rekabet söz konusu olmuştur. Bu durum 

perakendeciliğin birçok yeniliklere gebe olduğunu açıkça göstermektedir. 

1..1.3. Türkiye’de Perakendeciliğin Gelişim Aşamaları 

Göçebe topluluklar halinde yaşarken daha çok tarım ve hayvancılıkla uğraşan 

Türk beylikleri, ürettikleri tarım ürünleri ve hayvansal mamulleri pazarlara götürerek 

satıp yine aynı pazarlardan ihtiyacı olan başka ürünler satın alırlardı. Türkler tarih 

boyunca kurduğu medeniyetlerin temelinde insanı yüceltmeyi, toplum düzenini ve 

hoşgörüyü esas alan bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Ticaret ve alışverişte de topluma 

hizmet ve yardımlaşma esaslı bir anlayış benimsendiği için ticaretin gelişimi de bu 

yönde olmuştur.  

İslamiyet sonrası Türk devletlerinin temel felsefesini ‘İnsanı yaşat ki, devlet 

yaşasın' ilkesi oluşturdu. Toplumda, yine maneviyat esaslı bir bakış açısı olan 

'Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü' anlayışıyla, hangi din, ırk ya da mezhepten olursa 

olsun, yardıma muhtaç olan herkese el uzatmayı gerektiren bir kültür hâkimdi. Ticari 

kurumlar ve perakendecilik de bu çerçevede gelişim göstermiş ve kanaatkâr dükkânlar, 

hizmet esaslı kervansaraylar, sosyalleşme ve toplum faydası gözetilen kapalı çarşılar 

Türk perakendeciliğinin temel taşları olmuşlardır. 

1..1.3.1.  Cumhuriyet Öncesi Türk Perakendeciliği 

Anadolu coğrafyasında kurulan devletler, Avrupa Asya geçiş güzergâhı, ticaret 

yolları üzerinde olduğu için ticaret yollarının güvenliğine kanuni düzenlemelere ve 

ticaret ahlakına büyük önem verilmişti. Bu anlamda Selçuklular zamanında, ticaret 

yolları üzerinde yüze yakın kervansaray inşa edilerek, ticari hayatın canlanması 
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sağlanmıştır. Anadolu’da Antalya ve Alanya’dan başlayıp, Isparta, Konya, Aksaray, 

Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum gibi büyük yerleşim merkezlerinden geçerek İran ve 

Türkistan’a ulaşan doğu-batı istikametindeki yol üzerinde birçok kervansaray inşa 

edilmiştir. Güneyden kuzeye, Konya, Akşehir istikametinden İstanbul’a ve batı Anadolu 

vadilerine ulaşan yol üzerinde; Konya, Ankara, Çankırı, Karadeniz güzergâhında ise 

Kastamonu Durağan, Sinop istikametindeki ve Sivas, Tokat Amasya, Merzifon, Samsun 

hattıyla Sinop’a ulaşan yollar üzerinde birçok kervansaraya rastlamak mümkündür. 

Güney-doğu hattında, Elbistan, Malatya, Diyarbakır üzerinden Irak’a giden yollar 

üzerinde yapılan kervansaraylar; Türkistan, Harzem, İran, Azerbaycan, Horasan, 

Maveraünnehir, Irak, Bağdat, Suriye’de yapılanlarla birlikte Anadolu adeta ulusal ve 

uluslararası bir ticaret üssü haline dönüşmüştür. (Öztürk, 2013: 26) 

Günümüzde modern dinlenme tesislerinin de esin kaynağı olan ancak çalışma 

prensibi bugünkünden oldukça farklı olan, daha çok ticari değil sosyal faydayı esas alan 

bir diğer kurum da ‘Darüzziyafe’ olarak bilinen lokantacılık ve dinlenme hizmetleriydi. 

Müslim-Gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın yolcuların, tüccarların her türlü ihtiyacını 

karşılamak üzere Selçuklu sultanları tarafından vakıf olarak yaptırılan bu muhteşem 

yapı ve organizasyonlarda, zengin-fakir kim olursa olsun tüm ihtiyaçlarını ücretsiz 

olarak görebilirdi. (Öztürk, 2013: 27). Bu kurumların inşasında belli şartlar ve kurallar 

gözetilmiş ve aralarındaki mesafe O günün şartlarına göre yolculuk süresi esas alınarak 

yaklaşık 30-40km arlıklarla yapılmıştır.  Bu mesafe bir devenin yaklaşık olarak 9saatte 

kat edebileceği yol anlamına geliyordu.  

Osmanlı dönemine gelindiğinde Ümit burnunun kullanılmasıyla beraber 

Selçuklu döneminde kullanılan ticaret yollarının güzergâhında bazı değişikler olmuştur. 

Baharat yolu ve ipek yolu eski önemini kaybetmeye başlamış ve bu yolların yerini yeni 

alternatif olan, Atlas okyanusu üzerinden ümit burnu kullanılarak kat edilen deniz 

güzergâhı almaya başlamıştır. Bu durum uluslararası ticareti etkilese de iç pazarlar 

gelişimini sürdürmüştür. Bu dönemde ticaret halen pazarlarda ve küçük tezgâhlarda icra 

edilmekteydi. Ancak ihtisas çarşıları ve pazarları oluşmaya başlamıştı. 14.yüzyıldan 

itibaren fetihlere de bağlı olarak sayıları artış gösteren ‘kapalı çarşılar’ ticaretin 

canlanması ve perakendeciliğin gelişmesine katkı sunmuştur. Farklı kategorilerde 

Osmanlı coğrafyasının birçok merkezinde bu çarşılar dönemin en güzel örneklerini 
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sergilemişlerdir. Bu durum günümüz pazarlama guruları tarafından da tescil ve takdir 

edilmiştir.  Apple Macintosh Pazarlama CEO’su Guy Kawasaki 2008 yılında bir 

toplantı için geldiği İstanbul’da Kapalı Çarşı’dan övgüyle söz etmiş ve "İstanbul 

perakendenin başladığı yer, siz Türkler ne kadar şanslı olduğunuzu bilmiyorsunuz'' 

ifadesini kullanmıştır.  

Mal ve hizmetleri belli dallara göre ayıran çarşı örneklerini de bu dönemde 

görmek mümkündür. Binek hayvanlarının bakımının yapıldığı, hizmet satışı yapılan 

‘nal çakma pazarları’, eğer ve semer hizmetleri verilen ‘semerciler çarşıları’ adeta 

günümüz oto sanayi sitelerini andırmaktadır. Diğer yandan hayvan satışı ve kesim 

hizmeti yapılan ‘hayvan pazarları’, ev eşyaları üretimi ve bakım hizmetleri verilen 

bakırcılar çarşıları, dokuma halı ve kilimlerin satışının yapıldığı kilimciler çarşıları gibi 

küçük çaplı ihtisas çarşıları da bu dönede oluşmaya başlamıştır.  

İhtisaslaşma ihtiyacıyla oluşan bir diğer ticaret ve perakende merkezi türü de 

‘bedestenler’dir.  Bedesten; aslen Farsça bir kelimedir.  Kelime anlamı olarak; kıymetli 

kumaşların, mücevherlerin satıldığı çarşıya verilen isimdir. Bedestenlerin üstü kubbe 

şeklinde kapalıdır. Kapalı çarşıların bir türü olan bu çarşıların ilk örneklerine 13.yy’da 

Anadolu’da rastlanmıştır. Bedestenler; kalın duvarlı, şehrin merkezinde kale gibi 

yükselen yapılardır. Bedestenlerin içerisine çatısında yer alan küçük camlardan gün ışığı 

girer. Girişlerinde mutlaka büyük, heybetli kapılar bulunur. Bu kapılarda ahşap 

süslemeler yapılmıştır. Hanların üst katlarına çıkabilmek için giriş kısımlarında bulunan 

sağlı sollu merdivenler kullanılmaktadır. Üst katta yer alan dükkânların ön katlarında 

revak bulunur. Buradaki mağazalar genelde 2-3 odalıdır. Bedestenler bugünkü ticaret 

merkezlerinin temelini oluşturan, o dönemin alışveriş merkezleri olarak 

değerlendirilebilir. Çalışma prensipleri ve uygulanan hukuki altyapısı incelendiğinde 

görüyoruz ki,  günümüzdeki AVM’lerin kuruluş ve çalışma usullerinin çok daha 

ilerisindedirler. Tarihçi yazar Halil İnalcık bedestenler için şu ifadeyi kullanır; 

‘Bedestenli şehir aynı zamanda uluslararası bir ticaret merkezidir’. 

(http://www.emlakansiklopedisi.com, 2013) 

Osmanlı döneminde başta hicaz bölgesine olmak üzere İslam coğrafyasına açılan 

güzergâhlarda birçok kervansaraylar ve kapalı çarşılar inşa etmişler ve alışverişin 

canlanmasına katkı sağlamışlardır. Özellikle Mekke Medine yolu üzerinde hacılara 
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hizmet vermek üzere birçok dinlenme ve alışveriş mekânları kurulmuş ve hacıların rahat 

ve güvenli bir ortamda seyahat etmeleri sağlanmıştır  

Günümüzde Osmanlı coğrafyasına baktığımızda halen birçok kapalı çarşı 

örneğine rastlamak mümkündür. Suriye’de meşhur Emevi Cami’sinin önünden başlayıp 

şehrin içlerine kadar ilerleyen Hamidiye Çarşısı, Saray Bosna’nın merkezinde yer alan 

‘Baş Çarşı’  bunlara örnek gösterilebilir. Öyle ki; 17. yüzyılın başında inşa edilen Baş 

Çarşı ve benzeri mimari eserler sayesinde, Saraybosna, canlı bir zanaatçı cemiyeti, 

önemli bir ticaret merkezi ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki en önemli 

şehirlerinden biri haline gelmiştir. Halen de aktif olarak hizmet veren bir perakende 

satış noktasıdır. ( (https://www.sarajevo.travel/tr, 2019) 

Prof. Dr. Zafer Toprak, Osmanlı tüketim tarzındaki değişikliğin 19. yüzyıl 

ortalarında Kırım Savaşı ile başladığını belirtiyor. Cepheye giden binlerce yabancı asker 

Karadeniz’e çıkmadan önce İstanbul’da konaklayacak ve bu kısa zamanda 

İstanbullulara batılı normlarda bir hayat sergileyecekti. Çok katlı mağazaların 

İstanbul’da hizmete girmesi de Kırım Savaşı'ndan sonra, payitaht ekonomisinin Avrupa 

ile bütünleşmesi neticesinde doğacaktı. (Toprak, 1995 :25) 

Bir diğer perakendecilik organizasyonu da kooperatiflerdir. Osmanlının son 

döneminde kurulan az sayıda kooperatif, kısıtlı ölçüde perakendecilik faaliyetleri 

yürütmüş olsalar da dönemin şartları gereği, uzun soluklu bir iş modeline dönüşmeyi 

başaramamışlardır. Kurulan kooperatifler genellikle küçük zirai ve tarım amaçlı 

işbirliklerinden ibaretti. Ahmet Cevat kooperatifçilik konusunu açıklarken herkes 

tarafından iyi anlaşılması için, örnekler vererek anlatmaktadır. Kooperatifçiliği 

tanımlarken vermiş olduğu bir örnekte teavünü, birkaç kişinin toptan bir ceviz ağacını 

alarak toplayıp aralarında taksim etmesiyle, bu taksimden çarşıda satılan fiyattan yarı 

yarıya yararlanılması şeklinde açıklamaktadır. (Kocabaş, 2006) 

1..1.3.2. Cumhuriyet Sonrası 1930-1960 Yılları Arası Perakendecilik  

Cumhuriyetin ilk yıllarında gerek devletin ekonomiye düzen vermek üzere 

uyguladığı devletçilik ilkesi gerekse savaş sonrası ekonomik koşullar, hür teşebbüsün 

sınırlı kalmasına neden olmuştu. Dolayısıyla ticaret bu dönemde ya devlet eliyle 

kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri eliyle veya küçük girişimciler eliyle yürütülüyordu.  
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1930’lu yıllara gelindiğinde daha güçlü, uygulamaya dönük ve daha sert bir devletçilik 

uygulamaya konulmuştur. (Ünal, 2009)  

1933 yılında açıklanan bizzat M.Kemal Atatürk’ün benimsediği devletçilik 

rejimi ticaretin canlanması ve belli bir düzene girmesi için devlet eliyle girişimde 

bulunmayı da gerektiren hususlar içeriyordu. Özel sektörün yatırım yapmaya cesaret 

edemediği ve güç yetiremediği sektörlerde kamu teşebbüsleriyle piyasa koşullarının 

normalleştirilmesi hedefleniyordu. Kamunun karlı gördüğü her işte yatırımcı olarak 

bulunması sektöre girecek özel yatırımcıları ürkütmüş olsa da daha sonraları bir 

esneklik sağlanmış ve hür teşebbüsün önü açılmıştır. Özel teşebbüslerin kendini 

ispatladığı sektörlerde devlet o sektörden elini çekip o sahayı özel sektöre devretmeye 

başlamıştır. Ancak bu durumda da desteklenen özel sektör temsilcilerinin tekelleşmesi 

söz konusu olmuş rekabetten uzak bir piyasa dönemi yaşanmıştır. Bütün bu 

olumsuzluklara rağmen piyasa düzeni ve ekonomik canlanma için bu destekler 

kaçınılmaz olmuştur. 

Türkiye’de geleneksel perakendenin bir diğer kanalı da bu yıllarda belli günler 

ve haftalarda kurulan panayırlardır. Mal ve hizmetlere ulaşmanın güç olduğu bu 

dönemde panayırlar büyük bir ihtiyacı gideriyor ve alıcıyla satıcıyı kısa bir süre için de 

olsa bir araya getiriyordu. Cumhuriyet döneminde ilçe ve köy panayırları, özellikle 

1930’lardan sonra kırsal alanlarda mal ve ürün dağıtımının alternatifsiz araçları olarak 

ülkenin ücra kesimlerine kadar bir dağıtım ağı meydana getirmiştir. Ancak, gerek 

alışveriş olanaklarının artması, düzenli perakende satış noktalarının ortaya çıkması, 

eğlence alışkanlıklarının değişmesi gibi nedenlerle panayırlara olan ilgi giderek 

azalmıştır. (Çalışkan, 2018) Günümüzün fuar ve festivallerini andıran panayırlar, bir 

dönem Türkiye’nin alışveriş ve eğlence kültürünün ayrılmaz bir parçasıydı. Özellikle 

1960-1970 yılları arasında en popüler dönemini yaşamış olan bu perakende ve eğlence 

merkezleri 1980li yıllarda eski cazibesini kaybetmiştir. Bazılarının yerini halen devam 

eden festivaller alırken (Ayancık Keten ve Kenevir Festivali gibi…) birçoğu 

kaybolmaya yüz tutmuştur. 

1930-1950 yılları arasında Türkiye’de perakendecilik ancak küçük bakkaliyeler, 

semt pazarları, belli başlı çarşılar üzerinden yürümekteydi. Savaş sonrası ekonomik 

durumun bir sonucu olarak, mal ve hizmet tedarikinde yaşanan güçlükler, güçlü 
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girişimcilerin olmayışı, temel ihtiyaçların henüz karşılanmaya başlanması gibi 

nedenlerle mahalle bakkalları, fırınlar, kasaplar gibi küçük esnaf dediğimiz perakendeci 

sınıfı henüz kendini göstermeye başlamıştı. 

Bakkallar özellikle gıda ve temizlik maddeleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin 

satışını yapan küçük dükkânlardır. Bu dükkânlar genellikle bireysel girişimlerle veya 

aile işletmesi olarak kurulmuş ve mahalle kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak 

varlığını sürdürmüştür. Bakkalların müşteriyle yüz yüze ve samimi iletişimi, aynı 

zamanda kanaatkâr ve dayanışma odaklı bir alışveriş kültürünün doğmasını da 

sağlamıştır. Bilhassa ekonomik sıkıntıların olduğu dönemlerde, veresiye sistemiyle 

çalışabilen bakkallar müşterisine ödeme kolaylığı sağlayarak hem sosyal bir fayda 

sağlıyor hem de müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati konusunda doğal bir pazarlama 

yönetimi uygulamış oluyorlardı. O yıllarda bakkallık girişimci olmak ve ticaret 

tecrübesi edinmek isteyenlerin aklına ilk gelen mesleklerden biriydi. İnsanlarımızın 

girişimci olma zevkini tatmak istedikleri bir basamak teşkil ediyordu. 

(http://www.gorgondergisi.org, 2017)  

Türkiye’de organize perakendecilik diyebileceğimiz ‘mağazacılık sistemi’ 

1950’den itibaren küresel gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. İthal 

ikameci ekonomi modelinin benimsendiği 1960-1980 döneminde ancak devlet 

teşvikiyle kurulan veya devletin bizatihi kuruluşunda yer alan birkaç perakende kuruluş 

faaliyete geçmiş ve Avrupa standartlarına, modern perakende prensiplerine yaklaşmaya 

çalışmıştır.  

Yerli sermaye ile kurulan ilk zincir mağaza devlet eliyle kurulan ve tekstil 

alanında faaliyet gösteren “Sümerbank” mağazalarıdır. Diğer bir örnek gıda 

perakendeciliğinde öncü kuruluşlardan biri olan Migros’tur. Esasen İsviçre menşeili bir 

kooperatif birliği olan Migros 1954 yılında ülkeye yatırım yapması için davet edilmiş ve 

mağaza açması teşvik edilmiştir. Perakendecilikte modern yöntemlere ve self servis 

mağazacılığa geçmiş olan bu önemli oyuncunun pazara girmesini teşvik etmekteki 

amaç, sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeden faydalanmak, rekabet ortamını ve 

pazarı geliştirmekti. Migros’un ülkeye gelişi her ne kadar devlet teşvikiyle ve davetiyle 

olsa da özel teşebbüs tarafından Migros-Türk A.Ş. olarak kurulmuş ve faaliyete 

başlamıştır. 
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Migros’un pazara girmesiyle beraber Türkiye’de perakende tedarik zincirinde de 

önemli değişiklikler yaşandığı söylenebilir. Gerek dağıtım modelinde gerekse ürün 

çeşitliliğinde bir dönüşüm yaşadığı görülmektedir. Ürün grubunda eksik olan bazı 

mamullerin üretimine de önayak olan Migros bir anlamda tedarikçiye de yol gösterip, 

çağın gereklerine göre mal ve hizmet üretmesini sağlamıştır. Migros-Türk Türkiye’yi 

paketlenmiş mamul, alışveriş poşetleri ve fiş ile tanıştırmıştır. (Yazıcı, 2011) 

Türkiye’de perakendecilik konusunda atılan önemli adımlardan biri de 1956 

yılında devlet teşvikiyle ve kamu özel sektör işbirliğiyle kurulan “Gima süpermarket 

zinciridir”. Gima, ilk şubesini kuruluşundan bir yıl sonra dönemin Cumhurbaşkanı ve 

Başbakanının da katıldığı bir törenle Ankara’da Açmıştır. İlk olmanın sağladığı 

avantajla perakendecilikte birçok yeniliği Türkiye’ye Gima kazandırmıştır. İlk kez 

kendi kredi kartı olan ‘Süpercard’ı kullanmış ve taksitle alışveriş imkanının tüketiciyle 

buluşturmuştur. Gima’nın başlattığı diğer bir yenilik de sanal mağazacılığın ilk 

denemelerinden olan ‘Sen-Al Market” e-ticaret girişimidir. 

(https://www.perakendekulis.com, 2017) 2000’li yıllarda Avrupa pazarına da açılan 

Gima, daha sonra başka bir küresel market zinciri tarafından satın alınarak ismi 

değiştirilmiş ve ticari hayatı sonlandırılmıştır. 

1960’lı yıllarda gıda perakendeciliğinde Migros ve Gima örnekleri yaşanırken 

tekstil, konfeksiyon alanında da belli başlı markalar ortaya çıkmaya başlamış, katlı 

departman mağazalarının ilk örnekleri görülmeye başlamıştır. Bunlardan bazılar, 

Karamürsel, Vakko, Beymen gibi halen de varlığını sürdüren önemli perakendecilerdir. 

1..1.3.3. 1969-1980 Döneminde Perakendecilik  

Kısmen özel girişimlerle mağazalar açılmaya başlansa da bu dönemin en 

belirgin perakende girişimi kooperatiflerdir. Satın alma ve tedarik kabiliyetini artırmak 

üzere kurulan kooperatifler, tüketicilerin bir araya gelerek üreticiden toptan alım 

yaptıkları ve depolama, dağıtım vb giderlerini en aza indirerek ucuza tedarik 

sağladıkları bir girişim olmuştur. Kooperatifler ilk olarak, belediyeler tarafından 

vatandaşa uygun fiyata gıda ihtiyacı sağlamaya yarayan “tanzim satış noktaları” ile işçi 

sayısı fazla olan bazı kurumlar bünyesinde “tüketici dayanışması” için kurulmuş 

kooperatiflerden oluşmaktadır. Hükümetlerce desteklenen kooperatifçilik, 1980’lere 

kadar perakende ticarette önemini korumuştur. Tüketim kooperatifleri Türkiye’de bir 



 

26 

 

ölçüde büyük ve self-servis mağazacılık alışkanlığının yerleşmesine yardımcı olmuştur. 

Ancak, bu dönemde halkın tüketim mallarına talebi artmış, arz yetersiz kalmıştır 

1973’te çıkarılan bir kararnameyle büyük mağazacılığın gelişimi desteklenmeye 

çalışılmıştır. (Yazıcı, 2011). 

1..1.3.4.  1980 Sonrası Dönem 

Liberal politikalara geçişle beraber 1980 sonrası dönemde perakendecilikte yeni 

bir döneme girilmiştir. Bu dönemde özelleştirmeler, özel sektöre sağlanan teşvikler ve 

yabancı yatırımcı için sağlanan kolaylıklar perakendeciliğe yatırım yapılmasını 

kolaylaştırmıştır. Hükümetler modern alışveriş merkezlerinin açılmasını desteklemiş ve 

bu yönde teşvikler sağlamıştır. Nitekim 1988 yılında ilk alışveriş merkezi Galeria 

İstanbul Ataköy’de açılmıştır. Yine aynı yıllarda Ankarada da Atakule AVM faaliyete 

geçmiştir. 1990lı yıllar perakendeciliğin parladığı dönem olmuştur. Stokçuluk yaparak 

fiyat artışına sebep olan tüccarlar ve aracılar bu dönemde yerini kurumsal bayi ve 

toptancı ağlarına bırakmak zorunda kalmış, kurumsal gıda toptancıları da kendi 

seçtikleri dağıtıcılar ile perakendecilere ulaşma yoluna gitmişlerdir.  Bir diğer etken 

olan; bakkal ve küçük marketlerin yeni tüketim alışkanlıklarına ayak uyduramaması da 

pazar arayışında olan uluslararası perakendeciler için Türkiye’yi yatırım cenneti haline 

getirmiştir.  

Bu dönemde sadece İstanbul, Ankara menşeili değil Anadolu’dan da önemli 

perakendecilerin başarılı çalışmalarının olduğunu görmekteyiz. Buna en güzel örnek 

Beğendik Mağazalarıdır. Beğendik ilk mağazasını 1986 yılında Kayseri'de ve en 

popüler mağazası olan Ankara Kocatepe mağazasını 1993 yılında açmış, halen de 

varlığını devam ettiren bir örnektir. Beğendik mağazaları ilk ‘öz markalı’ ürün satışı 

yapan, ilk sadakat kart çıkaran ve barkotlu satış sistemini ilk kullanan yerli firmalardan 

biridir.  

Yine 1985 yılında tekstil mağazacılığıyla perakendeciliğe başlayan ve şuan 

hipermarketleri de bulunan Çetinkaya mağazaları da bu dönemde kurulmuş olan yerli 

girişimler arasında sayılabilir. Çetinkaya mağazaları tekstille çıktıkları perakende 

yolculuğuna daha sonra gıda perakendeciliğini de eklemiş ve farklı bir mağazacılık 

konsepti geliştirmişlerdir. 
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Perakendeciliğe tekstille başlayıp restoran ve gıda marketleriyle devam eden bir 

diğer yerli oyuncu da Özdilek’tir.  1970’li yıllarda Hüzeyin Özdilek tarafından kurulan, 

5 adet dokuma tezgahıyla havlu üretmeye başlayan Özdilek, 1982 yılında tam entegre 

bir havlu dokuma fabrikasına sahip oldu. Aynı yıllarda bayilikler aracılığıyla satışa 

başlayan şirket, kendi adıyla ilk mağazasını Türkiye’nin ilk AVM’si olan Galeria’da 

açmış oldu. Bu dönemde restorna ve gıda marketleri sektörüne de adım atan Özdilek 

Bursa bölgesi başta olmak üzere Ege bölgesinde ve son olarak İstanbul’da açtığı alış 

veriş mağazaları ve marketlerle halen faaliyetine devam eden başarılı yerli 

perakendecilerden biridir. 

Ege bölgesinde bir belediye girişimi olarak 1970’li yıllarda kurulan Tansaş da 

bölgesel büyük perakendecilerden biriydi. Yakın zamana kadar faaliyetini sürdüren 

Tansaş, küresel sermayenin bünyesine kattığı ve sonrasında ismini devam ettirmediği 

yerli perakendecilerden biri olmuştur. Benzer bir kaderi de Kipa yaşamıştır. Yerli bir 

kooperatif usulü girişim olan Kipa da belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra daha önce 

özelleştirmelerle küresel sermayeye satılan Migros tarafından satın alınıp Migros’a 

dönüştürülmüştür.  

1990’lı yılların ortalarında, kentleşmeyle beraber, orta gelir düzeyine sahip 

nüfusun artması alışveriş kültürünü de değiştirmeye başlamış ve modern alışveriş 

noktalarına duyulan ilgiyi de artırmıştır. Özellikle gelişmiş semtlerde yaşayanlar 

çoğunluğu ağırlıkla hipermarket ve süpermarket türünde hizmet veren büyük 

mağazalarla ve büyük alan kaplayan dev alışveriş merkezleriyle tanışmıştır. (Kompil & 

Çelik, 2009) Tüm ihtiyaçların bir çatı altında karşılanabiliyor olması, güvenlikli olması, 

çocuklar için eğlence imkânlarının olması, iklim şartlarından bağımsız olarak alışveriş 

imkânı sunması, kampanyalar ve etkinliklerle alışverişi eğlenceli hale getirmesi, 

otoparka sahip olması gibi özellikler nedeniyle alışveriş merkezleri şehir insanının 

hayatını kolaylaştıran bir alışkanlığa dönüştü. 1993 yılında Üsküdar Altunizade’de 

Capitol, Bakırköy’de Carousel alışveriş merkezi faaliyete geçti ve gördükleri ilgi, 

pazarın daha da hızlı büyümesini sağladı.  

Liberal politikalarla yabancı yatırımlara sağlanan vergi avantajları, personel 

sigorta primleri vb. teşvikler ile önemli perakendeciler Türkiye’de büyüme kararı almış 

ve önemli yatırımlara imza atmışlardır. Alman perakende devi Metro Grup, 1990 
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yılında ilk mağazasını İstanbul Güneşli’de açarak sektöre giriş yapmış oldu. Metro grup,  

Al ve götür (Cash&Carry) mağazacılık tarzıyla özellikle üyelik sistemiyle çalışması, 

toptan satış mantığıyla hareket etmesi, koli bazlı satışlar yapması ve sade tasarımı ile 

Türkiye için bu türün ilk modern örneği olmuştur.  

Türk toplumunun yeniliklere açık olması ve çabuk uyum sağlaması bu tür 

yabancı yatırımların hızlanmasında önemli etken olmuştur. Fransız Carrefour 

hipermarketler zinciri, ilk mağazasını 1993 yılında İçerenköy İstanbul’da açarken, açılış 

öncesi otoparkın büyüklüğü ve mağazanın büyüklüğünü görenler, burası neden bu kadar 

büyük ve bu kocaman otoparkı kim kullanacak diye düşünürken açılış sonrası gördüğü 

ilgi, insanları bir kez daha şaşırtmıştı. Öyle ki, otoparkta yer bulmak sorun olabiliyordu. 

Bir diğer Fransız, Promodes grubunun Continent Hipermarketleri Doğuş Holding’le 

birlikte 1993 yılında Türkiye’de ofis açarak ilk mağazalarını 1995’te Haramidere – 

Beylikdüzü’nde açtılar. 1998 yılında Bilkent alışveriş merkezinde ilk mağazasını açan 

Alman Metro Gruba ait Real hipermarket zinciri de bu dönemde Türkiye’ye gelen 

yabancı yatırımcılar arasındadır. 

2000’li yıllara gelindiğinde, teknolojik gelişmelere de bağlı olarak 

perakendecilikte birçok yenilik ve çeşitlilik görüldü. Önceleri gıda perakendeciliği 

odaklı bir pazar söz konusu iken, bu dönemde her sektörde kendine has mağazacılık 

modellerine rastlamak mümkündür. Önceleri bayilik sistemiyle çalışan birçok sektör 

zamanla organize perakende mağazalara dönüşmeye ve daha az aracı ile tüketiciye 

ulaşmaya başladılar. Dağıtım kanalları, lojistik hizmetleri ve inşaat sektörünün 

gelişimine paralel olarak mağazacılık ve perakendecilik de daha modern ve 

uzmanlaşmış bir sektöre dönüştü. Bu yıllar başta teknoloji mağazacılığı, indirim 

mağazacılığı, özellikli ürünlerin satıldığı kozmetik mağazacılığı, katlı taksitli züccaciye 

mağazacılığı başta olmak üzere birçok farklı alanda ihtisaslaşmanın yaşandığı bir 

dönemdir 

Elektronik sektöründe gerçekleşen birçok yeni buluş, beraberinde bu sektörde 

yüzlerce metrekareyi doldurmaya yetecek ürün çeşitliliğini sağladı. Böylece teknoloji 

marketleriyle tanıştık. Öncelikle Avrupa ve Amerika’da ilk örnekleri ortaya çıkan 

teknoloji marketlerinin temsilcileri, Türkiye’deki potansiyelin büyüklüğünü göz önünde 

bulundurarak bu yıllarda yatırım yapmaya başladılar. Bu dönemde birçok Avrupa 
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ülkesinde dahi görülmemiş çeşitlilik ve rekabete sahne olan teknoloji perakendeciliği, 

yerli oyunculara da cesaret verdi ve yerli yatırımcılar da hızlı bir büyüme sürecine 

girdiler.  

Avrupanın önemli teknoloji perakendecisi Alman Electronic Partner sektörde 

lklerden biri olurken onu takiben İngiliz Electroworld, Fransız Darty ve yine Alman 

Media Saturn hem Mediamarkt hem de Saturn markalarıyla sektörde yer alıp hızlı bir 

büyüme sürecine girdiler. Bu sektörde Amerikanın önemli teknoloji perakendecisi 

Bestbuy da yaklaşık iki yıl süren pazar araştırması, ofis çalışmalarının ardından İzmir ve 

Ankara’da birkaç mağaza açarak sektöre girmiş oldu.  

Aynı zamanda daha önce bayilik sistemiyle küçük bilgisayar dükkanları şeklinde 

faaliyet gösteren Bimeks ve Vatan Bilgisayar da büyük ölçekli hiperstore denilebilecek 

mağazalar açarak organize perakendeciliğe adım atmış oldular. Gıda perakendeciliği ve 

bayilik sisteminde önemli tecrübelere sahip olan Sabancı Grup’a ait Teknosa mağazaları 

da hem beyaz eşya hem de tüketici elektroniği konusunda hızla büyüyen şirketlerin 

başında yer aldı. Yine bu dönemde kayıt dışı pazarlarda; Yazıcıoğlu İşhanı vb. yerlerde 

faaliyet gösteren bazı şirketler de bu furyaya katılarak büyük ölçekli mağazalar açmaya 

başladılar. Tabi bu kadar çeşitlilik ve rekabet sektör açısından büyük kayıpların da 

yaşanmasını kaçınılmaz kıldı.  

Başta Electronic Partner olmak üzere Bestbuy, Electroworld ve Darty pazara 

veda etmek zorunda kaldı. Yerli teknoloji mağazalarından Bimeks ise zor durumdaki 

Electroworld ve Darty mağazalarını satın alarak büyük bir risk aldı ve kendisi de 

pazardan çekilmek zorunda kaldı. Gerek gümrük ve ithalat süreçlerinin dinamik hareket 

etmeyi zorlaştırması gerekse Türk markalarıyla rekabetin zorlaşması, yabancı 

perakendecilerin Türk pazarından çıkmasıyla sonuçlandı. Hollandalı giyim zinciri 

C&A, İngiliz River Island ve Top Shop, Alman kozmetik zinciri Douglas, Kanadalı iç 

giyim markası La Senza Türkiye yatırımlarını sonlandırdı. Son olarak İngiliz 

Debenhams da Türkiye’den çıkma kararı aldı. (https://home.kpmg/tr/tr/home.html, 

2018) 

Teknoloji perakendeciliğinde yukarıda bahsettiğimiz hızlı yükseliş ve 

yaygınlaşma yaşanırken diğer sektörlerde de benzer gelişmeler oldu.  Birçok indirim 
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mağazası Türkiye’de şube sayısını artırarak ülke geneline yayılmak ve pazara hâkim 

olmak için çalışmalar yürüttü. Başta İspanyol yatırımcı Dia marketleri ve yerli girişimci 

Bim mağazaları bu ekolün ilk temsilcileri oldular. Daha sonra Migros’un girişimi olarak 

yaygınlaşan Şok mağazaları, yerel çapta varlık gösteren PM, Mercek, Hakmar gibi yerel 

discount-indirim mağazaları sektörün büyümesinde pay sahibi oldu. Bu alanda en 

başarılı girişim BİM mağazaları oldu ve ülke dışına da açılarak uluslararası bir marka 

olmayı başardı. Bim’in başarısında payı olan bir grup girişimci yeni bir marka olan 

A101 mağazalarını kurdu ve yatırımcı desteği ile bu marka da indirim mağazacılığı 

alanında Bimden sonra ciro bazında ikinci sırayı mağaza sayısından da birinci sırayı 

aldı.  

Güncel satın almalar, şirket birleşmeleri ve yeni yatırımlardan sonra 

Türkiye’deki en önemli 10 perakende markası aşağıdaki tablodaki gibi sıralanmıştır. 

(https://home.kpmg/tr/tr/home.html, 2018) 

 

Tablo 1: Satış Hacmine Göre Türkiye'nin En Büyük Perakendecileri 

2000’li yıllarda Türkiye perakendecilik açısından bir cazibe merkezi oldu. 2003 

yılından itibaren ülkede başlayan kalkınma ve yatırım hamlesi özellikle bayındırlık ve 

iskân alanında önemli yatırımların yapılmasını sağladı. Bu yatırımlar öncelikle 

şehirleşmeyi ve devamında da perakendeciliği önemli noktalara taşıdı. Başta İstanbul, 

Ankara, İzmir olmak üzere büyük şehirlerde ve Anadolu’da birçok AVM faaliyete geçti. 

Bu dönemde sadece AVM mağazacılığı değil aynı zamanda cadde mağazacılığı da 

gelişim gösterdi ve yeni kurulan şehirlerde, sitelerde ve yerleşim yerlerinde mağazacılık 

şehir hayatının merkezine yerleştirildi.  
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Yerel ve ulusal perakendeciler de bu dönemde dernekleşme ve dayanışma 

örgütleriyle güç birliği yaparak küresel markalar karşısında varlığını sürdürmeyi 

başardılar. Perakendecilikte çağı yakalayamayan, büyüme sürecini doğru 

kurgulayamayan bazı yerel marketler de belli büyüklüğe geldiğinde ya yönetimsel 

faktörler veya ekonomik nedenlerle, kapatmak veya devretmek zorunda kaldılar. 

Perakendeciliğin öteden beri hep tartışılan ama bir türlü gerçekleşemeyen kanuni 

altyapısı da halen perakendeciler açısından önemli bir sorun olarak varlığını devam 

ettiriyor.  Türkiye’de 1995 yılında 12 olan AVM sayısı, 2016 yılına gelindiğinde 387’ye 

yükseldi. 2017 Eylül ayı itibariyle 415 olan AVM sayısının ise yılsonunda 443’e, 

2018’de 463’e, 2019’da 465’e yükselmesi bekleniyor. Bu gelişme, 1990’lı ve 2000’li 

yıllarda yaşanan hızlı büyüme ivmesinin, 2020’ye doğru yerini daha istikrarlı bir 

çizgiye bırakacağını ortaya koyuyor. Herhangi bir fizibiliteye dayanmadığı anlaşılan ve 

mantar gibi türeyen AVM’lerde doluluk oranları oldukça düşük kaldığı görülüyor. 

2017’de yeni açılan AVM’lerde doluluk oranları ancak yüzde 50 düzeyinde kaldı. Son 3 

yıllık analizlere göre 2017 ve 2018 yıllarında adet bazında yıllık ortalama yüzde 15 olan 

büyüme oranı, 2019’da sadece yüzde 1 düzeyinde olacak.  

AVM’lerin ne kadar arayla açılması gerektiği, hangi mağazaların nerelerde 

açılabileceği, bir mağaza zincirinin en fazla ne kadar mağazaya sahip olabileceği gibi 

önemli konularda bir bağlayıcılık olmadığı için şehir merkezlerinde plansız ve art arda 

açılmış mağazalar, marketler ve AVM’ler sektör açısından uzun vadede sağlıksız bir 

görünüm arz etmektedir. 

Organize perakendecilik alanında yapılan yatırımlar ve bölgesel yaygınlaşmaya 

rağmen halen Türkiye’de perakendeciliğin önemli bir bölümünün geleneksel kanalda 

sürdüğü görülmekte. Yapılan araştırmalara göre perakende pazarının yaklaşık yüzde 

67’sini geleneksel perakende, yüzde 33’ünü ise organize perakende oluşturuyor. 

Organize perakende pazarı özellikle son 20 yılda büyük bir sıçrama göstermiş olmasına 

rağmen, esnaflık geleneği binlerce yıla dayanan Türkiye’de geleneksel perakende hala 

önemini koruyor. (https://home.kpmg/tr/tr/home.html, 2018)  

Türkiye perakende pazarında “dijital perakendecilik” veya e-ticaret kanalının 

durumuna bakacak olursak; her yıl bir önceki yıla göre önemli oranda artan bir 
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büyümeyle karşılaşıyoruz. Kuruluşları 2000’li yıllara dayanan e-ticaret şirketleri 

perakende pazarındaki paylarını artırarak perakendenin önemli oyuncuları arasına 

girmiş durumdalar. Hepsiburada.com, Gittigidiyor.com, Trendyol.com ve N11.com gibi 

pazaryeri ve doğrudan satış sitelerinin öncülüğünde, gerek yerli yatırımlar gerekse 

yabancı yatırımcılar tarafından atılan adımlar ile e-ticaret pazarı gelişimini sürdürmekte. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Mart 2018’de yayınlanan verilerine göre, 

2018 yılı ocak ayı perakende satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre %22,1 artarken, 

dijital kanalları üzerinden yapılan satışlar ise %29,2 oranında artış göstermiştir. Bu 

verilere göre, Türkiye’de dijital kanallardan yapılan satışların toplam perakende satış 

hacmindeki payının giderek arttığı görülmektedir. 2013-2016 yılları arasında ortalama 

%34 büyüyen perakende e-ticaret hacmi, 2016 yılı itibarıyla TÜBİSAD ve ETİD'in 

hazırladığı çalışmaya göre 17.5 milyar TL'lik bir hacme ulaşmıştır. Yakalanan ivmeye 

rağmen, e-ticaretin toplam perakendeden aldığı pay 2016 itibarıyla %3.51 seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Dünya ortalaması olan %8.5 ile kıyaslandığında Türkiye için hala kat 

edilmesi gereken bir yol bulunmaktadır. (Kantarcı & diğerleri., 2017) 

Türk perakende sektöründe son 10 yıla bakıldığında e-ticaret kanalının ilk 

başlarda mevcut geleneksel kanallardan ayrı ve ek bir kanal olarak kurgulandığı 

görülmektedir. Türkiye’de şu anda birçok perakende şirketi geleneksel ve dijital 

kanallar arasındaki duvarları yıkarak, çoklu kanal inisiyatiflerini hayata geçirmeye 

çalışıyor. (Göl, Canlı & Özyavaş, 2018) 

1..1.4. Modern Perakendeciliğin Tanımı ve Unsurları 

Modern perakendeciliğin tanımını doğru yapabilmek ve bu kavramı doğru 

anlamak için önce geleneksel perakendeciliği tanımak ve tarif etmek gerekir. 

Geleneksel perakende adı üstünde, ticaretin eski usullerle yapılmasıdır. Geleneksel 

perakende şu dört ana unsurda kendini modern perakendeden ayırır. Fiyatlandırma, 

etiketleme belli bir standarda göre yapılmaz, ürün seçimi, çeşitliliği ve ürün 

yönetiminde belli standartlar yoktur. Dağıtım kanalları itibariyle toptancı ve dağıtıcılara 

bağımlıdırlar. Pazarlama faaliyetlerinde güncel teknikleri kullanmaktan uzaktırlar.  
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Ömer Baybars Tek’e göre Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde  

 yapılan araştırma ve gözlemlere dayanarak bu ülkelerde uygulanan geleneksel 

perakendeciliğin temel özellikleri şunlardır.  

-Küçük çaplı pazarlarda düşük rekabet koşulları altında çalışan çok sayıda klasik 

perakendeci vardır. 

-Perakendeci başına nüfus giderek azalma eğilimindedir. 

-Perakendeciliğe giriş koşulları kolaydır. Bir mağaza açmak ve satışa başlamak 

çok büyük yatırımlar gerektirmez. 

-Perakendecilerin büyük bir bölümünün mesleki eğitimi yoktur.  

-Perakendeciler meskûn semtlere dek yayılmışlardır. Mahalle aralarında, 

sokaklarda rastlamak mümkündür. 

-Mağaza satış alanları küçüktür. 

-Tek veya sınırlı sayıda mamul üzerinde uzmanlaşmışlardır. Ürün çeşitliliği 

sınırlıdır. 

-Perakendeciler geniş ölçüde toptancılara bağımlıdırlar. Toptancılar açısından bu 

tür satıcılar birer bayii niteliğindedir. 

-Satış fiyatları ve kar marjları yüksektir. Sirkülasyonları düşük olduğundan az ve 

karlı satmak durumundadırlar. 

-Müşteri başına satışları stok devir hızları ve pazar payları düşüktür.  

-Modern stok kontrol sistemleri uygulamaktadırlar. Stok takip programı, yazılım 

vs. kullanmadıkları için ya yok satar veya aşırı stok yükü taşırlar. 

-Self servis yerine tezgâhtar servisi vardır. Müşteri almak istediği mamulü tarif 

eder, tezgâhtar da kendisine takdim eder. 

-Kullanılan ambalaj malzemesi ilkeldir. Satılan ürünler ya kese kâğıdı gibi 

alelade ambalajlara konulur veya standardı olmayan plastik poşetler kullanırlar. 
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 -Etiket kuralına uymamaktadır,  pazarlık yöntemi yaygındır, birçok üründe 

etiket yoktur.  

-Çalışma saatlerine riayet edilmez, günde 16.17 saat çalışılmaktadır. 

-Satılan ürünlerin bozulma ve fire oranları yüksektir. Satış devir hızı düşük 

olduğundan son kullanma tarihi geçmiş veya yaklaşmış ürünlere fazlaca rastlamak 

mümkündür.  

-Modern satış tahmin yöntemleri uygulamadıkları için çoğu kez fazla ya da eksik 

mal satın almaları yaygındır. 

-Perakendeciler dağıtım kanallarında geriye ve ileriye doğru yeterli bilgi 

iletilememektedir. 

-Sağlık ve Temizlik koşullarına pek uymamaktadır. 

 -Perakendeciler arası birleşmeler yoktur veya çok azdır. Meslek dernekleri 

yetersiz kalmaktadır. 

-Perakendecilik ile ilgili sağlıklı istatistikler yoktur. Düzenli ve sistematik veri 

toplama alışkanlıkları olmadığı için, haliyle verileri yorumlama ve belli istatistiki 

sonuçlara ulaşmak da mümkün değildir. 

-Küçük perakendecilerin finansal çözümleri de sınırlıdır. Kredibilitesi düşüktür. 

-Ömürleri kısadır, ölümlülük oranları yüksektir. 

-Çeşitli nedenlerle rekabete karşı direnmektedirler. Rekabet etmekten kaçınırlar 

veya rekabetle yüzleşmek istemezler.  

-Perakendeci sayısı aşırı olduğundan kamu kontrolleri yapılamamaktadır. 

Geleneksel perakendeciliğin yukarıda bahsedilen olumsuzluklarını bertaraf 

etmek için modern perakendeciliğe geçmek, öngörülü ve hayatını devam ettirmek 

isteyen perakendeciler için çıkış noktası olmuştur. Sadece ticari nedenler değil sosyo-

kültürel ve sosyo-ekonomik nedenlerden dolayı da modern perakendeciliğin 

yaygınlaşması kaçınılmaz olmuştur.  
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Elbette geleneksel perakendeciler de modern perakendeciliğe geçiş 

yapabilirler.Ancak bu geçişin başarılı olabilmesi belli şartlara bağlıdır. Sağlıklı bir 

modernleşme için gereken unsurlar şunlardır. (Azabağaoğlu & İnan, 2000). 

-Personel Eğitimi: 

 Modern perakendeciliğin en önemli özelliği, ürünle birlikte hizmetin de 

sunulmasıdır. Dolayısıyla perakendeciliğin yarısı doğru ürün, doğru satış noktası, doğru 

pazarlama çalışmaları ise diğer yarısı da doğru hizmet sunmaktır. Hizmet konusunda da 

etkili unsur, perakendecinin insan kaynağı, yöneticileri ve personelidir. Türkiye’de 

modern perakendeciliğin yeni başladığı 90’lı yıllarda faaliyete başlayan Fransız 

Perakendeci Carrefour’un personel eğitimi konusunda yaptığı çalışmalar o dönem için 

perakendecilikte eşine az rastlanan uygulamalardı. Eğitim, geri dönüşü uzun zaman 

gerektiren bir yatırım olduğundan, birçok geleneksel perakendeci için lüks sayılan bir 

yatırımdı. İlerleyen yıllarda görüldü ki, Carrefour vb. küresel perakendeciler adeta bir 

meslek akademisi gibi personel yetiştiren okullar oldular ve sektörde birçok önemli 

perakende yöneticisi bu kurumlarda çalışmış, eğitim almış kişiler oldular.  

Aynı yıllarda bin bir zorluk ve milyonlarca lira yatırımla faaliyete başlayan 

birçok yerel ve ulusal zincir market yönetimsel nedenlerden ve personel eğitimine 

yeterince önem vermediklerinden dolayı varlıklarını sürdüremediler. Günümüzde halen 

faaliyetlerine devam eden başarılı perakendecilere baktığımızda ise, personel eğitiminin 

önemini kavramış, hatta kendi eğitim kurumlarını, akademilerini oluşturmuş 

kurumlardır. Bunlara örnek vermek gerekirse, Teknosa tarafından kurulan Teknosa 

Akademi ve Vatan Bilgisayar’ın uyguladığı personel eğitim programları uygulanmış 

başarılı örneklerdir. 

-Hizmet Kalitesi: 

Modern perakendeciliğin hizmet unsuruna daha önce de değinmiş ve öneminden 

bahsetmiştik. Eşit şartlarda iş yapan iki perakendeci arasında müşteri memnuniyetine 

etki eden en önemli etkenlerin başında ‘hizmet kalitesi’ gelir. Hizmet standartları 

olmayan ve hizmet kalitesine önem vermeyen perakendecilerin uzun vadede müşteri 

beklentilerini karşılaması söz konusu olamaz ve pazardan çekilmeye mahkum olurlar. 
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-Tüketici Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi ve Etkin Ulaşım: 

Günümüz modern pazarlama yaklaşımlarının temel felsefesi, ‘tüketiciyi tanımak 

ve anlamak’ üzeredir. Bu konuda birçok yeni kavram da pazarlama literatürüne girmiş 

ve tüketici odaklı pazarlama stratejileri popülerlik kazanmıştır. ‘Öğrenen pazarlama’ 

‘yapay zeka tabanlı pazarlama’ gibi kavramlar pazarlamanın önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Öğrenen pazarlama yaklaşımının temelinde bilginin yer alması ve bu bilginin 

tüm işletme eylemlerine yön verecek olması, özünde geleceği tüketiciyle/müşteriyle 

birlikte belirleme düşüncesi bulunan veri tabanlı pazarlama stratejisiyle birlikte uyumlu 

çalışmasını sağlamaktadır. (Taşkın, 2003:132) Bu iki unsur birleştiğinde yapay zeka 

tabanlı pazarlama kavramı ortaya çıkmaktadır. Yapay zeka sayesinde perakendeciler, 

tüketici hakkında elde edilen verilere dayanarak onu tanıma, anlama, tercihleri hakkında 

analizler yapma ve tahminde bulunma gibi müşteriyi neredeyse kendisinden daha iyi 

tanımaya yarayan altyapılar kullanmaktadırlar. 

-Maliyet Kontrolü: 

İşletmecilikte maliyet yönetimi, işletmenin ticari yönetimine doğrudan etki 

etmektedir. Gerek rekabet açısından gerekse işletmenin karlılığını koruyabilmesi 

açısından doğru bir maliyet kontrolü yapabilmesi önem arz etmektedir. Aksi taktirde 

büyüdüğünü, kar ettiğini düşünen ama aslında sermayesi eriyen bir şirkete dönüştüğünü 

fark ettiğinde iş işten geçmiş olacaktır. Şube sayısı artan ama sürekli zarar eden ve 

kontrolsüz büyüyen birçok zincir marketin durumu buna örnektir. 

-Alışveriş Merkezi Mağazacılığı: 

Perakendeciler için lokasyon/kuruluş yeri son derece önemlidir. Alışveriş 

merkezleri de bünyesinde birçok avantaj barındıran ticari merkezler olarak 

perakendeciler için prestijli satış noktalarıdır. Bu nedenle modern perakendeciliğe adım 

atan bir işletmenin AVM kültürünü ve AVM mağazacılığını yakından takip etmesi 

gerekir. Stratejik olarak AVM dışında büyümeyi hedefleyen ve başarılı olan birçok 

perakendeci de mevcuttur. Ancak Alışveriş merkezleri çağımızın bir gerçeğidir ve 

perakendecilerin en azından bu standartları sağlayabilir olması modern perakendeciliğe 

geçiş açısından önemlidir. 
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-Kurumsallaşma: 

Yukarıda bahsi geçen, müşteri memnuniyeti, tüketiciyi anlama, personel eğitimi 

vb. unsurların bir sisteme dönüştürülmesinin yolu kurumsallaşmadan geçmektedir. 

Kişiye ve duruma göre değişen yönetim anlayışıyla profesyonelleşme ve müşteri 

memnuniyeti sağlamak oldukça zordur. Kurumsallaşma, şirketin iş yapış kültürünü 

itibarını ve imajını yansıtan bir kavramdır. Kurumsal bir yapı içinde personel görev 

tanımını bilir ve yönetimde bir ahenk sağlanır. Kârlılık açısından bakıldığında ise; 

pozitif çalışan, müşteriyi memnun edecek ve kârlılığa zemin hazırlayacaktır. En az hata 

ise, kârlılığın diğer bir göstergesidir. Sağlıklı süreç yönetimi hem zamandan hem de 

maliyetten tasarruf etme anlamına gelir ki bu da kârlılığın ve verimliliğin sonucudur. 

Değer sunan perakendeci müşterinin nezdinde daha cazip olacak ve müşteri sadakatini 

arttırarak kârlılığa zemin hazırlayacaktır. Marka değeri ise, kârlılığın en güzel 

göstergelerinden bir tanesidir. Çağın hızını yakalayan dijitalleşen, yönetim ve teknik 

alanda kendini yenileyen kurumun kâr etmesi kaçınılmazdır. Sonuç olarak 

kurumsallaşma; hem müşteri memnuniyeti için hem de kârlılık için başat nitelik 

taşımaktadır. (Sönmez, 2018) 

-Veri tabanı oluşturma: 

Veri tabanı kavramı, yaygın olarak dijitalleşmeyle beraber hayatımıza girmiştir. 

Geleneksel perakendecilikte de ilkel yöntemlerle de olsa veri toplama ve bu verileri 

daha sonra işlemek üzere tasnifleme gibi çalışmalar yapılmış olsa da günümüzde 

kullanılan veri tabanı kavramı tam anlamıyla bir bilgi bankası anlamına gelmektedir. 

Perakendeciler günümüzde veri tabanını hem yönetim süreçlerinde hem de pazarlama 

faaliyetlerinde etkin olarak kullanabilmektedirler. Bu bakımdan, modern 

perakendeciliğin olmazsa olmaz unsurlarından biri de veri tabanıdır. 

-Kategori Yönetimi: 

Kategori yönetimi; ürün gruplarını bağımsız birer işkolu gibi ele alarak, mağaza 

veya mağaza kümeleri bazında, müşterileri tatmin etmek için gerekli düzenlemeleri 

yapan dairesel bir süreçtir. Bir başka deyişle üretici perakendeci işbirliği ile birlikte 

müşteriye fiyat, çeşitlilik, tutundurma ve stok konularında maksimum değeri yaratmak 

üzere kategorilerin düzenlenmesi sürecidir. Kategori yönetimi, ürün kategorilerini ayrı 
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iş birimi olarak gören ve müşteri ihtiyaçlarını tatmin edebilmek için onları her 

mağazaya uygun bir biçimde uyarlamayı esas alan bir süreçtir. (Aydın, 2007) Kategori 

yönetimi perakendeciye her ürüne ve her ürün grubuna ayrı ayrı odaklanma imkanı 

sağlar. Hangi ürüne veya ürün gruplarına ağırlık verileceği, hangi ürünlerin ne kadar yer 

işgal etmesi gerektiği, ürü çeşitliliği ve benzeri konularda doğru sonuçlara ulaşabilmeyi 

kolaylaştırır. Yönetim açısından da uzmanlaşmayı sağlayan kategori yönetimi, her ürün 

grubu ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olan ekiplerce doğru ürün seçimi, 

fiyatlandırma ve konumlandırma yapılmasını sağlar. 

-Etkin satın alma yönetimi 

Ticari geleneğimizde ‘mal alırken kazanılır’ diye yerinde söylenmiş manalı bir 

özdeyişimiz vardır. Dünyanın en iyi satış kadrosuna sahip olsanız, en iyi yerde dükkân 

açsanız ve en iyi sunumu sağlasanız, doğru alım yapılmadığı takdirde satış kadronuz 

istenilen verime ulaşamayacak, satış süreci müşteri memnuniyetiyle 

sonuçlanmayacaktır. Dolayısıyla modern perakendecilikte mal alımı da rastgele ve 

gelişigüzel yapılamaz. Her bir metrekarenin verimliliği düşünülerek, doğru ürünü, 

doğru fiyata, doğru zamanda doğru tedarikçiden satın almak perakendeciyi avantajlı 

hale getirecektir. Satın almacılar, uzmanlar kullanmak suretiyle ürünler için daha fazla 

bilgi ve kontrolü geliştirebilir ve devam ettirebilirler. Başarılı bir satın almacı aşağıdaki 

özelliklere sahip olmalıdır;  

-Müşteriler kendi ihtiyaçlarının farkında olmasa bile, onların ihtiyaçlarını 

görebilmeli. 

- Ürünleri çok iyi bilmeli ve dengeli bir stok çeşitlendirmesini izleyebilmeli 

Kalite konusunda doğru yargılara sahip olabilmeli. 

- Ürünün satılabilirliği konusunda doğru yargıya sahip olabilmeli Güncel 

bilgilere sahip olmalı ve yeni (moda vb.) ve karlı ürün hatlarını hemen 

bulundurabilmeli. 

- Tedarikçiler ve mağaza yöneticileri, pazarlama, reklâm, satış tutundurma gibi 

departmanlarla iyi ilişkilere sahip olmalı. 

- Matematiksel kavramları çok iyi bilmeli ve kullanabilmeli (Aydın, 2007) 
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-Stok yönetimi: 

Perakendeci doğru stok yönetimine sahip değilse bu durum müşteri 

memnuniyetini doğrudan etkileyecek ve sonucunda da satışların düşmesine neden 

olacaktır. Örneğin müzik aletleri satan bir dükkan, gitar satışı yaparken gitar kılıfı veya 

taşıma çantası satmıyorsa, stoğunda gitar sayısına yetecek miktarda taşıma çantası 

bulundurmuyorsa gitar alan müşteriler bu durumdan memnuniyetsizlik yaşayacak ve bir 

sonraki alışverişlerinde bu mağaza hakkında olumsuz intibaya sahip olacaklardır. 

Dolayısıyla tamamlayıcı ürünler, ana ürünler veya aksesuarların stok durumlarının ne 

seviyede olması gerektiği doğru yönetilmesi gereken bir husustur. Perakendeci ürün 

miktarı kararlarını optimum maliyette ve en uygun kârı sağlayacak şekilde vermesi 

beklenir. Gerekli miktara karar verme mağaza düzeyinde, bölge düzeyinde ve tüm 

organizasyon düzeyinde olabilir. Perakende ürün yöneticisinin temel karar 

problemlerinden bir diğeri ise ne zaman sipariş verileceğinin belirlenmesidir. Sipariş 

zamanı kararının olması gerekenden önce veya sonra verilmesinin maliyet artışı ve satış 

kaybı ile sonuçlanması muhtemeldir. Perakende stok yönetiminde sipariş zamanı kararı 

günlük, haftalık, aylık, sezonluk veya tüm yılı kapsayacak şekilde verilebilir. 

(Ustaahmetoğlu, 2013) 

Stok yönetimi günümüzde yapay zeka aracıığıla da yapılabilmektedir. Geçmiş 

dönem satışlarını ve mevcut stoğu kontrol ederek yılın aynı döneminde hangi üründen 

ne kadar satıldığına bakıp, gelecekte planlanan kampanyalara bakıp, ona göre ihtiyaç 

kadar ürünün rafta yer almasını sağlayan ve sipariş aşamasına kadar süreci yöneten 

yapay zeka uygulamaları geliştirilmiştir. Ancak bunun bazı sakıncaları da söz 

konusudur. Mesela geçen yıl tedarikçinin elinde stoğu olmayan bir üründen 

perakendecinin stoğunda az miktarda ürün varsa ve bundan dolayı satışlar da düşük 

gözüküyorsa yapay zeka bunu ancak satış/stok karşılaştırması yaparak analiz 

edebilecektir. Oysaki burada satın alma personeli kendi kişisel yorumunu işe yansıtmalı 

ve satılabilecek ürünlerden yapay zekanın önerdiği adetten daha fazla sipariş vermelidir. 

-Teknoloji kullanımı:  

Günümüzde teknolojiyi kullanmayan veya ondan yeterince istifade etmeyen 

perakendeciler rekabetin gerisinde kalmaya mahkûmdurlar. Perakendecilerin teknolojik 
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gelişmeleri yakından takip etmesi, yeni çıkan perakendecilik ürünlerini ve hizmetlerini 

uygulama konusunda cesaretli ve girişimci olması gerekmektedir. 

1..1.5. Perakendeciliği Etkileyen Çevresel Faktörler 

1960’lı yıllarda firmalar özellikle yeni ürünlere odaklanırken, 1990’lı yıllardan 

günümüze dek toplam kalite yönetimi kavramı ön plana çıktı. Günümüzde ise ilişki 

pazarlama ve ağ toplumu kavramı ön plana çıkmaktadır. (Azabağaoğlu & İnan, 2000) 
Çağımızın önemli sosyal bilimcilerinden Manuel Castells’e göre “20. Yüzyılın son 

çeyreğinde yeni bir tür ekonomi ortaya çıkmıştır ve bu ekonomi bilgi odaklı, küresel ve 

ağ örgütlenmesine dayalıdır. Yeni ekonomi modeli bilgi odaklıdır, çünkü bu ekonomide 

birimlerin (şirketler, bölgeler ya da ülkeler) üretkenliği, rekabet gücü temelde verimli 

bir biçimde bilgiye dayalı değer üretme, işleme ve uygulama kapasitelerine dayalıdır.” 

Endüstri sonrası ağ toplumuna geçişin temellerini de oluşturan unsurlar; teknoloji 

kullanımının artması, internete bağlanma oranın artması, aile yapısındaki değişim ve 

kadınların işgücüne katılımının artması, bilgi kaynaklarının artması ve bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması gibi etmenler tüketim ve perakende konularında köklü değişimleri de 

beraberinde getirmiştir.  

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde modern perakendeciliğin hızlı büyümesi; 

tüketici profili ve demografik yapıdaki değişim, teknoloji ve ulaşım alanlarındaki 

yenilikler, kentsel nüfus ve tüketim talebinde yaşanan artış, uydu kentlerin 

yaygınlaşması gibi çevresel faktörlere bağlı olarak gerçekleşmiştir 

(https://home.kpmg/tr/tr/home.html, 2018). Bütün bu değişimler modern alışveriş 

merkezleri, süpermarketler, hipermarketler, yapı-hobi marketleri, katlı ev eşyası 

mağazaları, kozmetik zincirleri, gıda ve gıda dışı indirim mağazaları, e-ticaret siteleri, 

pazaryeri siteleri, sosyal medya ve mobil kanallı satış gibi yeni perakendecilik türlerinin 

ortaya çıkışını ve yaygınlaşmasını beraberinde getirmiştir.  

M.Castellse göre  ‘ağ toplumu’ sadece siyasi yapıları değil ticari ve ekonomik 

yapıları da etkileyecektir. Castellse değişim ve dönüşümün devam edeceğine işaret 

ederek şu tespitlerde bulunmuştur; “Küresel ekonominin etkileşiminin kalbinde ve 

enformasyonel üretimin esnekliğinde, yeni bir ekonomik örgütlenme 

şekli, ağ girişimciliği yatar”. “Ağ girişimciliği” ve “yatay şirketler”, dikey olarak 

örgütlenmiş şirketlerin, Taylorist iş ilişkilerinin, standart malların kitlesel üretimi ve 
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tüketimini azaltacaktır. Böylece, hızlı ve yeni iş projelerine, esnek üretim süreçleri ve 

kişiselleşmiş tüketime doğru bir yöneliş söz konusu olacaktır. Hedef kitlesi nihai 

tüketici olan ‘perakendeciler’ için üretimden tüketime, bütün süreçleri etkileyecek bu 

dönüşüm hassas bir şekilde ele alınıp yönetilmelidir. 

Perakendecilik, pazarlama bilimi içerisinde, pazarlama unsurlarına bağlı olarak 

planlanıp uygulanan bir yönetim bilimidir. Fiyatlama, yer seçimi, dağıtım ve satış 

kanallarının seçimi, tanzim teşhir, tutundurma, satış gücü ve benzeri pazarlama 

unsurları doğru ve etkin kullanılarak verimlilik ve hizmet kalitesinin artırılması 

mümkündür. Ancak bütün bu unsurları harekete geçirirken çevresel faktörlerden 

bağımsız adım atmak mümkün değildir.  

Perakendeciliğe etki eden belli başlı çevresel faktörler vardır. Varinli ve Oyman 

2013 yılında yayınlanan ‘Perakendeciliğe Giriş’ adlı eserinde bu faktörleri detaylı 

olarak ele almışlardır. Bu faktörler sırasıyla; demografik Faktörler, ekonomik faktörler, 

sosyo-kültürel ve psikolojik faktörler, rekabet, teknolojideki ve iletişim araçlarındaki 

gelişmeler, yasal ve uluslararası çevredir. (Varinli & Oyman, 2013:42) Biz bu faktörleri 

modern perakendeciliği nasıl etkilediklerine bir kısım örneklerle ele alıp 

değerlendireceğiz. 

1..1.5.1. Demografik Faktörler  

Perakendecilik sosyal yaşamla, nüfusun demografik yapısıyla, yerleşim 

yerlerinin nüfus yoğunluğuyla doğrudan ilişkili olduğundan demografik faktörler 

perakendeciliğin şekillenmesinde ve gelişiminde oldukça etkilidir. Modern 

perakendecilerin bu alandaki değişimleri yakından takip etmesi, gözlemlemesi ve 

tüketici alışkanlıklarına etkisini ölçümlemesi gerekmektedir. Mesela, kentleşmenin ve 

şehir nüfusunun artmasıyla beraber kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, 

toplumun yeme içme alışkanlıklarından, çocuk edinme, aile ilişkileri, alışveriş 

alışkanlıklarına kadar birçok şeyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. 

Perakendecilik ise bu alışkanlıklar ve davranışlara göre ortaya çıkan yeni durumlara 

adapte olabilmelidir. 
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1..1.5.1.1. Nüfusun Artış Hızı 

Nüfusun artması demek, genç nüfusun, çocuk nüfusunun da artması demektir. 

Bu aynı zamanda yeni müşteriler demek, müşteri çeşitliliği demektir. Müşteri sayısının 

artması doğal olarak perakendeciliğin de büyümesini sağlayacaktır. Perakendeciler 

nüfus artış hızını veya göç hareketlerini yakından takip etmelidir. Satış noktası 

seçiminde de nüfus yoğunluğu perakendecilik için önemli bir etkendir. Yıl içinde 

değişen nüfus yoğunluğu dahi, takip edildiğinde yeni pazar fırsatları sağlayabilmektedir.  

Son yıllarda yaz nüfusu artan bölgelerde yazlık, sezonluk mağazalar açan 

perakendecilere rastlamaktayız. Tatil öncesi açılan mağazalar sezon sonunda faaliyetine 

son vermektedir. Böylece yoğun olan sezonda yüksek satış rakamlarına ulaşıp karlılığını 

artırırken, yılın geri kalan durgun dönemlerinde mağazayı açık tutmayarak kira, 

personel, aydınlatma vb. sabit giderleri de düşürmüş oluyorlar. 

Türkiye’de TÜİK verilerine göre son yıllarda nüfus artış hızı ve çocuk sayısı 

ortalamasının düştüğü görülmektedir. Ancak coğrafyamızda yaşanan siyasi olaylar, 

komşu ülkelerde meydana gelen iç karışıklıklar, uzun süren savaşlar ve belirsizlikler 

Avrupa ile de komşu olan Türkiye’yi bir göç yolu haline getirmektedir. Komşu 

ülkelerden gelen sığınmacılar dolayısıyla ülke nüfusunda önemli değişiklikler meydana 

geldiği görülmektedir. Türkiye’deki dış kaynaklı bu nüfus hareketleri ticareti ve 

ekonomiyi de etkilemektedir. Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı merkezlerde, 

perakendecilerin bu duruma adapte olmak için, Arapça, İngilizce tabelalar, yemek 

menüleri, ilanlar vb. pazarlama materyalleri kullanmaya başladıkları görülmektedir. 

Hatta bazı noktalarda mültecilerin damak tadına ve alışveriş alışkanlıklarına uygun 

marketler, bakkallar açıldığını da görmekteyiz. Bu durum, perakendecilik ve 

demografik yapı arasındaki sıkı ilişkiyi göstermektedir. 

1..1.5.1.2. Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 

Perakende pazarını nüfus açısından etkileyen bir diğer faktör de nüfusun yaş 

gruplarına göre dağılımıdır. Genç nüfusun yoğun olduğu pazarlarda talep görecek 

ürünler ve hizmet modeli ile yaş ortalaması yüksek veya yaşlı nüfusun yaşadığı 

bölgelerdeki ürün ve hizmet beklentileri farklı olacaktır. Bazı perakendeciler, pazara 

göre ürün çeşitliliğini geliştirmekte, diğer pazarlarda satmadıkları ürün gruplarını bu 

pazarda satışa sunmaktadırlar. Mesela U.S.Polo ve U.C..Benetton markaları daha çok 
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birer yetişkin markaları olmalarına rağmen, Türkiye’deki genç ve çocuk nüfusunu göz 

önünde bulundurarak birçok mağazasında çocuk reyonlarına yer vermekte ve bu 

pazardan önemli ölçüde pay almaya çalışmaktadırlar. Yine bir giyim markası olan 

LCWaikiki markası da Türkiye’de tekstil sektöründe yetişkin markaları arasındaki 

rekabetin yoğunluğunu göz önünde bulundurarak hem de çocuk nüfusunun 

büyüklüğünü göz önünde bulundurarak doğru bir pazar stratejisi ile çocuk giyimi 

konusunda ürün çeşitliliğini artırmış ve pazarda önemli başarılar elde etmiştir. 

Bir perakende haber sitesinin 27 Haziran 2018 günkü haberi; nüfusun yaş 

gruplarına göre dağılımı ile perakendecilik arasındaki önemli ilişkiye güzel bir örnektir. 

‘Genç nüfusuyla bebek çocuk sektöründe faaliyet gösteren uluslararası firmaların 

iştahını kabartan Türkiye; kaliteli, uygun fiyatlı ve hızlı teslimat sağlayan yerli 

üreticileri ile pazardaki payını ve rekabet gücünü her geçen gün artırıyor. 2016 yılında 

bebek giyim ihracatı yüzde 16 artışla 270,3 milyon dolara yükselirken, 2017 yılının ilk 

5 ayında 104,1 milyon ihracat gerçekleşti. İHKİB’e göre Türkiye’de, bebek çocuk hazır 

giyiminde faaliyet gösteren 150’yi aşkın firma bulunuyor ve bu firmaların 3’te 1’i kendi 

markaları ile üretim yapıyor.’ (https://www.perakende.org, 2018) 

1..1.5.1.3. Nüfusun Cinsiyete Göre Dağılımı 

Nüfusun cinsiyete dağılımı da perakendecileri etkileyen demografik faktörlerden 

biridir. Çünkü erkek ve kadının satın alma davranışı farklılık göstermektedir. Cinsiyet 

temelli pazarlama nispeten yeni bir kavramdır. (Varinli & Oyman, 2013:47) 

Günümüzde cinsiyet, pazarlama ve satış stratejilerini belirleyen önemli bir etkendir. 

Örneğin, sağlık ve güzellik ile ilgili ihtiyaçlarda erkek ve kadının toplumsal rolleri ve 

toplum içindeki tanımı devreye girmektedir. (Tekvar, 2016).  Günümüzde 

perakendecilerin bir kısmı pazarlama stratejilerini cinsiyet temelli planlayıp bu yönde 

uygulamalar icra etmektedirler. Bu bağlamda kadınlara özel veya erkeklere özel satış 

noktalarına, kadınlara veya erkeklere özel tasarlanmış ürünlere rastlamak mümkündür. 

2018 yılında İstanbul Zeytinburnu’nda kadınlar için özel olarak tasarlanmış bir alışveriş 

merkezi faaliyete geçti ve oldukça ilgi gördü.  

Kadınların müşteri memnuniyeti ve marka sadakati konusunda erkeklerden 

farklı özellikler taşıdığı söylenebilir. Kadınların erkeklere göre farklılık gösterdiği 

tüketim alışkanlıklarından birkaçı aşağıda sıralanmıştır. (Varinli & Oyman, 2013) 
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- Kadın tüketicilerde mağaza veya marka sadakati erkek tüketicilere göre daha 

yüksektir. Buna göre kadın tüketiciler, belirli bir mağazayı veya markayı tercih 

ettiklerinde, sonraki alışverişlerinde yine aynı satış noktası veya markayı tercih 

edebilmektedirler. 

- Kadın tüketicilerin bir diğer farkı da; ağızdan ağıza iletişim kadın tüketiciler 

arasında daha fazladır. 

- Kadın tüketicilerin alışveriş yaptığı satış noktasını veya satın aldığı markayı 

yakınlarına, arkadaşlarına tavsiye etme ihtimali erkeklere göre daha yüksek 

olabilmektedir.  

- Kadınlar, erkeklere göre daha fazla ikna olabilmekte ve daha kolay 

etkilenebilmektedir. 

- Kadın ve erkek tüketiciler karşılaştırıldığında, doğru hedefleme yapılır ve 

kaliteli hizmet sunulabilirse, kadın tüketiciler daha yüksek müşteri tatminine sahiptirler. 

Ancak kadın tüketicilerin beklentileri erkeklere göre daha yüksektir. Bu durumda kadın 

tüketicilerin beklentilerinin karşılandığı durumda, erkek tüketicilerin beklentileri aşılmış 

olacaktır.  

- Kadın tüketicilere yönelik yapılan pazarlama çalışmaları verimli yapılırsa daha 

yüksek cirolara ulaşmak mümkündür, bu da yüksek kazanç demektir. Erkekleri 

ilgilendiren pazarlarda talep doyuma yaklaşmışken, kadın tüketicilere yönelik ürün 

gruplarında halen rekabete açık bir durum söz konusudur.  

Türkiye’de kadınlara yönelik yapılan bir araştırmada; günlük alışverişlerin 

genellikle kadınlar tarafından yapıldığı,  kadınların yaşı ilerledikçe alışveriş yapma 

isteklerinin azaldığı, çevresinde veya reklamlarda, medyada gördüğü ürün veya kıyafete 

sahip olma isteğinin azaldığı görülmüştür. Kadınların yaklaşık yüzde 60’ına yakının 

ödeme yöntemlerinde nakit ödeme tercih ettiği, kredi kartı kullanımının orta yaş 

kadınlarda daha fazla olduğu, AB gelir grubunda yer alanların çoğunluğunun kredi kartı 

ile ödeme yaptığı, DE sosyo ekonomik grubunda yer alanların ise çoğunlukla nakit 

ödeme tercih ettiği anlaşılmaktadır. (Varinli & Oyman, 2013:47). Bir perakendeci için 

bu bilgiler son derece önemlidir.  
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TÜİK verilerine göre Türkiye’de 31 Aralık 2018 tarihli adrese dayalı nüfus kayıt 

sonuçlarına göre; Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişi olurken, kadın nüfus 40 

milyon 863 bin 902 kişi oldu. Buna göre toplam nüfusun %50,2'sini erkekler, %49,8'ini 

ise kadınlar oluşturmaktadır. Kadınların sosyal hayattaki etkinliğinin arttığı 

düşünüldüğünde, pazarlamacıların kadınlara yönelik stratejilere ağırlık vermeleri 

gerektiği görülmektedir. 

1..1.5.1.4. Kentleşme Oranı 

Kentleşme oranı da perakendeciliği etkileyen demografik faktörlerdendir. 

Modern perakendeciliğin yaygınlaşması kentleşmeyle doğru orantılıdır. Kentlerde 

yaşayan nüfusun artması, tüketim alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Nitekim 

Türkiye’de artan kentleşme oranıyla beraber organize perakendecilik hızlı bir büyüme 

süreci yaşamıştır. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2018 yılında yayınladığı adrese dayalı nüfus 

kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye’de nüfus artışı bir önceki yıla göre daha yüksek 

bir seyir izledi ve yıllık nüfus artış hızı 2017 yılında ‰12,4 iken, 2018 yılında ‰14,7 

oldu. Türkiye nüfusu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 82 milyon 3 bin 882 kişi oldu. 

Türkiye'de ikamet eden nüfus 2018 yılında, bir önceki yıla göre 1 milyon 193 bin 357 

kişi arttı.  

Aynı TÜİK verilerine göre Türkiye’de nüfusun ekseriyetinin il ve ilçe 

merkezlerinde yaşadığı görülmektedir. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 

%92,3 olarak kaydedilmiştir. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,7 olarak 

gerçekleşti. Bu durum Dünya’daki gelişime paralel olarak Türkiye’de de kentleşme 

oranının oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Perakendecilerin yerleşim yerlerinin özelliklerini ve nüfusun kentleşme oranını 

dikkate alması gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Köy ve kasabalarda yaşayan insanlar 

birçok gıda maddesi ihtiyacını kendi üretimiyle karşılayabilmektedir. Özellikle et ve süt 

ürünleri başta olmak üzere, hububat, sebze ve meyve konusunda da kendi ürettikleri 

mamulleri tüketmekte ve hatta şehirdeki akrabalarına da belli başlı ürünler tedarik 

etmektedir. Son yıllarda köyden kente göç eden nüfusun artmasıyla kentlerdeki tüketim 

alışkanlıkları da farklılaşma eğilimi göstermeye başlamıştır. Köy hayatı yıllarında belli 
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tüketim alışkanlıklarına sahip olan tüketiciler şehirde de bu alışkanlıklarını 

sürdürmektedir. Mesela, turşu ve konserve tüketme alışkanlığına sahip ve bu 

ihtiyaçlarını da kendi yaptığı mamüllerle karşılayan tüketici kitlesini keşfeden marketler 

hazır turşu yapma karışımları, turşu kapları, konserve kapları ve benzeri ürün 

çeşitliliğiyle tüketicinin talebini karşılamaya çalışmaktadır. Yaz mevsiminin sonuna 

doğru bu ürün gruplarında oldukça yüksek satış adetlerine ulaşıldığı da gözlenmektedir.  

Sadece ürün çeşitliliği açısından değil, satış noktası seçiminde de kentleşmenin 

izlediği seyir önem arz etmektedir. Nüfus hareketlerine bağlı olarak perakendecilerin 

satış noktası tespitinde de tüketici taleplerini göz önünde bulundurmaları önemli bir 

diğer ölçüdür. Kentleşmenin yoğun olduğu bölgelerde nüfus ve yerleşim çevreye doğru 

taşmaktadır. Bunu tespit eden perakendeciler yepyeni ve rekabetten uzak bir pazarda 

karlı ve yüksek satışlara ulaşabilmektedir. Mesela İstanbul Anadolu yakasında yeni 

şehirleşen, kenar semtlerde mağazalar açan ve bu bölgelerde yaygınlaşan Hakmar 

marketleri bu stratejisi sayesinde, global ve ulusal ölçekli marketlerin girmediği bir 

alanı tespit edip büyümeyi başarmıştır. Daha sonra da hem İstanbul’un gelişmiş 

semtlerinde hem de İzmit ve Sakarya gibi komşu illerde mağazalar açarak market 

zincirine yeni halkalar eklemiştir. 

1..1.5.1.5. Hane Halkı Sayısı ve Büyüklüğü 

Hane halkının yapısı, sayısı ve tüketim alışkanlıkları da perakendecilik için 

önemli etkenlerdendir. Hane halkının yaş ortalaması, büyüklüğü, doğal olarak harcama 

kalemlerini de etkilemektedir. Aynı çatı altında yaşayan kişi sayısı hane halkının 

büyüklüğünü belirler. Bekâr yaşayan, yeni evli, tek çocuklu, iki çocuklu ve benzeri 

dağılımlarla hane halkının durumu kategorilere ayrılır ve buna göre de tüketim 

alışkanlıkları hakkında filtreleme yapılır. Böylece perakendeciler kime, nerede, nasıl ve 

ne şekilde ulaşacakları konusunda veriye sahip olurlar. 

Türkiye’de geçmiş yıllardaki kalabalık aile yapısı yerini çekirdek aileye 

bırakmıştır. Hatta bunun da ötesinde artık tek başına yaşayan kişilerin de sayısında artış 

görülmektedir. 1980’de 5.25 olan ortalama hane halkı büyüklüğü, 1990’da 5.05’e 

düşmüş ve 2000’de ise 4.50’a düşmüştür. 2006 yılında ise hane halkı büyüklüğü 4.10'a 

düşmüştür. Türkiye ortalama hane halkı büyüklüğü ile OECD ülkeleri arasında birinci 

sırada yer almaktadır. Çünkü bu ortalama OECD ülkelerinde 2.63 kişidir. Türkiye’de 
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bir evde yaşayan ortalama tüketici sayısı giderek azalmakla birlikte, hane sayısında bir 

artış görülmektedir. (Varinli & Oyman, 2013) 

1 Kasım 2017 TÜİK tarafından yayınlanan, Hane Halkı Bütçe Araştırması’nın 

2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre; toplam 

tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile 

ulaştırma harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran 

bölge %30,4 oranıyla TR1 İstanbul Bölgesi iken en düşük payı ayıran bölge %21,8 ile 

TR9 Doğu Karadeniz Bölgesi oldu. Perakendeciler için tüketicilerin bütçelerinin ne 

kadarını nerede değerlendirecekleri önem taşımaktadır. 

TÜİK verileri incelendiğinde, tek kişilik, iki ve üç kişilik hane sayılarının artış 

eğiliminde olduğu görülmektedir. Buna karşılık, beş ve üzeri kişi sayısından oluşan 

hane sayılarının azaldığı görülmektedir. Gelecek yıllarda bu artış ve azalmanın aynı 

yönde süreceği tahmin edilmektedir. Bu da bazı sektörlerin büyüyeceğine işarettir. 

Mesela hazır gıda, dondurulmuş yiyecekler ve az yer kaplayan eşyalara yönelik talepler 

artış gösterecektir. Tüm bu gerçekler ışığında, perakendeciler açısından hane halkının 

büyüklüğü ve sayısı hayli önem arz etmektedir. 

1..1.5.1.6. Nüfusun Aile Yaşam Dönemine Göre Dağılımı 

Her yaşın ihtiyaçları farklı olacağından, aile yaşam döneminin farklı 

aşamalarında da tüketici ihtiyaçları farklılık gösterecektir. Bekar gençlerin, üniversite 

öğrencilerinin yoğun yaşadığı bir kentte faaliyet gösteren bir perakende mobilya 

mağazası, daha portatif mobilyalar, kullanımı ve taşıması kolay ürünler satmayı tercih 

etmelidir. Emekli bir çiftin ihtiyaçları ve tüketim alışkanlıkları da farklı olacaktır. 

Mesela emekli, yaşlı bireyler, torunları için hediyelik ihtiyacına yönelik alışveriş 

yapmak isteyeceklerdir. Yine yaş ortalaması yüksek yerleşim yerlerinde sağlık ve 

güvenlik nedeniyle farklı özel eşyalara da ihtiyaç duyulabilecektir. Kent yaşamının 

gereği olarak kadınların çalışma hayatında daha fazla bulunmaları nedeniyle, kent 

merkezlerinde çalışan kadının yaşamını kolaylaştıracak ürünler talep edilecektir. 

Çocuklu bir ailenin ihtiyaçları ile yeni evli bir çiftin ihtiyaçları da farklı olacaktır. 

Yukarıda saydığımız örneklerden de anlaşılacağı üzere, aile yaşam dönemi de 

perakendeciler için önemlidir. 
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1..1.5.1.7. Tüketicilerin Eğitim Düzeyi 

Eğitim düzeyinin artmasıyla tüketicinin standartlarının da yükseldiği bilinen bir 

gerçektir. Eğitim düzeyi artan tüketicinin beklentileri daha nitelikli ve detaylı olmaya 

başlar. Eğitimli tüketici,  bilinçli, araştıran, sorgulayan, karşılaştıran tüketicidir. Eğitim, 

beraberinde görgü, bilgi ve kültürü de artırdığından eğitimli tüketicilerin tüketim 

alışkanlıkları da sıradanlıktan uzaklaşmaktadır. Perakendeciler bulundukları bölgenin 

demografik yapısına uygun personel, ürün ve yer seçimi yapmak durumundadırlar. 

Beklentileri karşılamayan hizmet kalitesi, eğitimli tüketici tarafından çok kolay 

algılanabilecektir. Eğitimli tüketici seçici ve kaliteyi önemseyen bir yapıya sahip 

olduğundan, memnuniyet duymadığı ürün veya satış noktasının yerine daha yüksek 

standartlı olan diğer alternatifleri tercih edecektir. 

1..1.5.2. Ekonomik Faktörler  

Perakendeciler ekonominin gerçeklerinden uzak bir ticari anlayışa sahip 

olmamalıdırlar. Ülkenin gayrisafi milli hasılası, kişi başına düşen milli gelir, istihdam 

verileri, arz talep dengesi, enflasyon, finans piyasaları ve benzeri makroekonomik 

faktörleri yakından takip etmelidir.  Tüketicinin geliri ve gelirin dağılımı, enflasyon 

oranı, işsizlik oranı, tüketici kredileri, kredi kartı kullanımı ve ayrıca üretimin değişen 

niteliği gibi ekonomik faktörlerdeki olumlu değişimler ve gelişmeler, doğrudan 

perakendecilere yansıyacaktır. Bu yüzden, perakendecilerin bu faktörlerdeki gelişmeleri 

de yakından takip etmesi gerekmektedir. (Varinli & Oyman, 2013)  

Perakendeciliğe etki eden ekonomik faktörleri kısaca şu şekilde sıralayabiliriz: 

Tüketici gelirleri, gelir dağılımı, enflasyon, tüketici kredisi ve kredi kartı kullanımı, 

tüketim ve üretimin değişen niteliği. Bu faktörleri kısaca ele alalım. 

1..1.5.2.1. Tüketicinin Gelirleri 

Ülkenin gelişimi ve ekonomik büyümesi, tüketicinin de gelirini artırmaktadır. 

İstikrarlı bir siyasi ortam, ekonominin de istikrarını sağlamaktadır. Milli gelirdeki artış,  

perakendeciler için de satış artışı demektir. Kriz dönemlerinde tüketici gelirinde 

meydana gelen düşüş nedeniyle tüketici taleplerinde de daralma yaşanacaktır. Özellikle 

temel ihtiyaçların dışında kalan lüks tüketime giren ürünler kriz dönemlerinde çok 

çabuk vaz geçilen veya beklemeye alınan ürünlerdir. Kriz dönemlerinde markalı pahalı 
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ürünler yerine markasız veya fiyatı düşük giriş veya orta seviye ürünlere yönelme 

görülmektedir. 

2001 ekonomik krizi döneminde orijinal kartuş ve tonerlerinin fiyatlarındaki 

aşırı artış nedeniyle tüketiciler bu dönemde daha ekonomik olan muadil veya dolum 

kartuşlara tonerlere yöneldiler. Perakendecilerin tüketici gelirlerindeki artış ya da 

azalışları yakından takip etmeleri pazarın nabzını tutmaları açısından son derece 

önemlidir. Türkiye’de discount/indirim mağazacılığının parladığı dönem ekonomik kriz 

sonrasına denk gelmektedir.  

1..1.5.2.2. Gelir Dağılımı 

Tüketicinin gelir durumu, alım gücü perakendecinin özellikle fiyat ve ürün 

politikalarını belirlemede önemli bir faktördür. Tüketici gelirindeki artış veya azalışlar 

perakendecinin stratejilerinde belirleyici olacaktır. Esasen, sadece gelir artışı ve azalışı 

değil, hane halkı kademeleri arasında da nasıl bir seyir izlediği önemlidir. 

Perakendeciler, hedef kitlesi hangi sosyo-ekonomik gruplarda yer alıyorsa yatırımlarını 

bu grupta yer alan bölgeye yapmak durumundadırlar. Aksi halde hedefledikleri gelir ve 

karlılığa ulaşmaları mümkün olmayacaktır. 

1..1.5.2.3. Enflasyon 

Bir ülkedeki perakende sektörünün büyüklüğü ve kurumsal yapısı ülkedeki 

makroekonomik dengelere de etki etmektedir. Perakende sektörü ne kadar organize ve 

kurumsal yapıya sahipse, fiyatların oluşumu daha standart hale gelecek, pazarın 

şeffaflığı artacak, enflasyonla olan ilişkisi de ülkede belirleyici olacaktır. Nitekim 

Türkiye’de sayıları binleri bulan indirim mağazaları, ülke genelinde izlediği fiyat 

politikasıyla temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarında belirleyici olabilmektedir. Bunun 

tam tersi de mümkün olabilmektedir. Güçlü dağıtım kanalı ve stok seviyesiyle fiyat 

artışı konusunda belirleyici rol oynadığından, enflasyona doğrudan etki 

edebilmektedirler.  

Perakendecilerin enflasyona etkisi olabildiği gibi, ülkedeki enflasyon 

rakamlarının da perakendeciyi doğrudan etkilediği görülmektedir. Son günlerde sebze 

meyve fiyat artışlarıyla ilgili yaşanan durumun perakendeciler açısından önemli 

sonuçlar doğurduğu görülmüştür. 
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2018 Eylül’den itibaren Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında %30dan 

fazla değer kaybetmesiyle başlayan süreçte ithal ürünlerdeki fiyat artışı dolaylı dolaysız 

tüm sektörlerde fiyat artışlarına sebep olmuştu. Tarım ürünlerinde ithal girdilerin ve 

doğal afetlerin etkisiyle ortaya çıkan fiyat artışları ülke gündeminin önemli 

maddelerinden biri haline geldi. Bu süreçte perakendecilerin tutumu ve uygulamaları da 

tüketiciler tarafından dikkatle izlendi. Başta patates ve soğan olmak üzere birçok ürünün 

fiyatı fahiş denilebilecek şekilde artış gösterdi. Hükümet yetkilileri fiyatların stokçular 

nedeniyle yükseldiğini iddia ederek belediyeler aracılığıyla tanzim satış noktaları açmak 

suretiyle fiyatların geri çekilmesi konusunda adım attı. Elinde yüklü miktarda stok 

bulunan zincir marketler de fiyatlarını tanzim satış merkezlerindeki fiyatlara çekmek 

zorunda kaldılar. 4TL’den sattıkları patatesi 2TL’ye indirmek zorunda kaldılar. Bu 

durum perakendecilerin stok yönetimi ve fiyat politikalarını enflasyonist ortamda daha 

dikkatli gözden geçirmeleri gerektiğini göstermektedir. 

1..1.5.2.4. Tüketici Kredisi ve Kredi Kartı Kullanımı 

Finansal sistemi ve teknolojik altyapısı gelişmiş ülkelerde kayıt dışı ekonominin 

payı da azalmaktadır. Organize perakendeciliğin artmasıyla beraber, kredi kartı veya 

banka kartı kullanımı da artmıştır. Hatta nakit kullanımı bariz bir şekilde azalmıştır. 

Bankacılık sisteminin gelişmesiyle beraber kredili alışverişler tüketici tarafından cazip 

hale geldi ve taksitli satışlar perakendeciler için önemli bir ödeme alternatifi oldu. 

Son yıllarda elektronik ürünlerde taksit sayılarının düşürülmesi elektronik 

perakende zincirlerinin satışlarında ciddi düşüşlere neden olmuştu. Kredili satışlarla 

ilgili yapılan bu tür kanuni düzenlemeleri takip etmek ve bunlara farklı alternatifler 

geliştirmek tüketicilere kolaylık sağlar ve satış kaçırılmamış olur. Nitekim, bankalarla 

özel tüketici kredisi anlaşmaları yapan bazı perakendeciler, kredi kartı yerine tüketici 

kredisiyle satış yapmak suretiyle müşterisine ödeme alternatifleri sunmuş, rakiplerinden 

avantajlı hale gelmişlerdir. Perakendecilerin kredi kartı komisyonları ve taksit oranları 

konusunda rekabetçi fiyatlara sahip olması da alışverişte avantaj sağlayan bir diğer 

konudur.  
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1..1.5.2.5. Tüketim ve Üretimin Değişen Niteliği 

Kentleşme ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak değişen yaşam tarzları, tüketim 

ve üretim kavramlarının da niteliğini değiştirmiştir. Üretim önceleri ihtiyacı karşılamak 

için yapılırken günümüzde endüstriyel anlamda üretim, satış için ve kazanç amaçlı 

yapılmaktadır. Önceleri üretilen mallar bizzat üretici tarafından tasarlanıp üretilirken 

günümüzde tüketicinin de üretimin tüm süreçlerinde yer aldığı bir üretim modeli ortaya 

çıkmıştır. Üretimde kişiselleşme kavramı giderek ön plana çıkmış ve tüketicinin üretim 

aşamasındaki etkisi artmıştır. Bu yeni üretici-tüketici modelini bazı araştırmacılar 

“türetici” diye isimlendirmişlerdir. 

Günümüzde endüstriyel üretimde, maliyetleri düşürmenin yolu daha çok 

üretmekten geçmektedir. Daha çok üretmek demek daha çok tüketimi de 

gerektirdiğinden, üreticiler tüketimi tetikleyen birçok etkeni kullanmak 

durumundadırlar. 1900’lü yıllarda ortaya çıkan reklam ve pazarlama faaliyetleri, 

önceleri mal ve hizmetlerin tanıtım ve tutundurulmasında kullanılırken, günümüzde bir 

aşama daha geriden başlayarak, ihtiyaç olmayan şeyi ihtiyaç hissettirmeye, yeni talepler 

oluşturmaya, tüketim alışkanlıklarını ve tüketimin niteliğini değiştirmeye yöneliktir. 

Günümüzde, dijital pazarlama, sosyal ağlar ve internet mecralarıyla çok daha hızlı 

yayılan modalar, akımlar tüketimi şekillendirmede önemli rol oynamaktadır. 

Perakendecilerin bu akımları, modaları yakından takip etmeleri rekabet açısından 

önemlidir.  

1..1.5.3.  Sosyo-Kültürel ve Psikolojik Faktörler 

Philips markasının Fransa’daki şubesi stokları arasında beş yıldır satılmayan 

kahve makinelerinin olduğuna rastladı. İlk bakışta bunda ne var denilebilir. Her şirketin 

deposunda farklı nedenlerden dolayı satılmamış ürünler bulunabilir. Fakat Philips’in 

yaptığı araştırmaya göre bu kahve makinelerinin satılamamasının ilginç bir nedeni 

vardı. Kahve makineleri satılmamıştı, çünkü renkleri kırmızıydı. Oysaki; Fransızların 

bu konudaki tercihi siyahtan yanaydı. (İmrek, 2011:71) İlk bakışta tüketici açısından 

öncelikli bir detay gibi gözükmese de bir ürünün rengi, ambalaj seçimi veya ebatları 

gibi detayların kültürlerden kültüre değişim gösterdiği anlaşılmaktadır.  
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“Renk seçimi” son yıllarda pazarlamacıların tecrübeleriyle ortaya çıkardığı 

önemli bir detaydır. Aynı ürünü farklı renklerde üretmenin pazarlamada oldukça başarılı 

bir yöntem olduğu görülmüştür. Bunu en iyi uygulayanlar otomobil üreticileri. Mesela 

İtalyan Lancia markası yeni ürettiği İpsilon modelinden tam 112 farklı renkte üretmiştir. 

Yine Philips şirketi kadınlar için ürettiği tıraş makinelerinde kadınlar için beyaz genç 

kızlar için pembe rengi tercih etmiştir. Farklı kültürlerin farklı renk tercihleri olduğu 

tespitinden hareketle üretim sürecini tüketici tercihlerine bağlı olarak şekillendiren 

Philips, farklı ülkelere farklı renklerde ürünler sunmuş ve başarılı olmuştur. Yeşil ve 

pembe renkler İngiltere’de kapışılırken, Almanya’da krem rengi olanlar tercih edilmiş 

Amerika’da gri, Akdeniz ülkelerinde ise tozpembe olan ürünler tercih edilmiştir. 

(İmrek, 2011) 

Perakendecilerin sosyo-kültürel faktörleri göz önünde bulundurduklarında yeni 

pazarlar, yeni ürün grupları ve yeni satış teknikleri ortaya çıkarmaları da 

kolaylaşacaktır. Mesela Fransız Carrefour şirketi Türkiye’de faaliyete başladığı yıllarda, 

çalışanları arasında yaptığı anket ve istişareler sonucunda teklif edilen fikirleri 

değerlendirmiş ve global bir marka olan Carrefour yerel ihtiyaçlara ve kültürel öğelere 

uygun bir strateji izlemiştir. Türkiye’de süpermarkette ilk defa kilo ile kurban satışını 

bir Türk çalışanın önerisiyle Carrefour başlatmıştır. Daha sonra birçok zincir markette 

kurbanlık satışı başlamış ve farklı türevleri ortaya çıkmıştır. 

Bir diğer örnek de Avrupa’daki mağazalarında et reyonunda domuz ürünleri de 

satan zincir mağazalar Türkiye’deki şubelerinde domuz eti satışı yapmamaktadır. Yine 

şarküteri, meyve suyu, hazır yiyecekler gibi kültüre göre farklılık gösteren ürün 

gruplarında yerelleşmeyi tercih etmiş ve başarılı olmuşlardır.  

Bir diğer kültürel perakende uygulaması; Ramazan ayında mağazalarda 

pazarlama amacıyla kurulan stantlar, Ramazan sokağı temaları ve kültürel etkinlikler de 

perakendeciliğin sosyo-kültürel unsurlarla yakından ilişkili olduğunu gösteren 

örneklerdir. 

Sosyo-kültürel faktörlerden biri de yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı, bir kişinin 

zamanını ne şekilde geçirdiği, sosyal etkinlikleri, bulunduğu çevredeki ilgi alanları, 

kendisi ve çevresindeki dünya ile ilgili görüşleri olarak tanımlanan, kişiye ait yaşam 
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biçimidir. Aynı alt kültür, aynı sosyal sınıf ve hatta aynı meslekten insanların yaşam 

tarzları birbirinden farklı olabilir. Yaşam tarzı analizleri sektörlere göre de farklılık 

gösterebilmektedir. Perakendeciler bu analizlere göre müşterilerini yakından tanıma 

fırsatı bulacak ve ürün ve hizmetlerini müşterilerine uyarlayabileceklerdir. Mesela evcil 

hayvan bulundurmanın yaygın olduğu semtlerde hizmet veren perakende mağazaların, 

evcil hayvanlara yönelik ürün grubuna geniş yer vermesi metrekare verimliliği 

açısından faydalı olacaktır. 

1..1.5.4.  Rekabet 

Rekabet, perakendeciler için hayati öneme sahiptir. Gıda perakendeciliği başta 

olmak üzere yaygın perakendecilerin tümünde kıyasıya bir rekabet söz konusudur. Çoğu 

zaman bu rekabetten büyük ölçekli firmalar galip gelirken bazen de ölçekten ziyade 

tüketici beklentilerine cevap verebilen firmalar hayatını devam ettirebilmektedir. 

Perakendecilerin hem kendi kategorilerinde hem de farklı segmentlerdeki 

perakendecilerle rekabeti söz konusu olabilmektedir. Bir gıda indirim mağazası gıda 

alanında hem büyük ölçekli hipermarketle rekabet etmekteyken hem de kendisiyle aynı 

işi yapan mağazalarla da rekabet etmektedir. Gıda dışı ürünler satan bir mağaza da hem 

e-ticaret firmalarıyla hem de sektöre göre değişen bölümlü/departman mağazalarıyla 

rekabet halindedirler. Yani perakendeciler arasında hem çapraz hem yatay hem dikey 

yönde rekabet söz konusudur.  

Perakende sektöründe rekabet çoğu zaman acımasız boyutlara ulaşıp yok edici 

etkiler doğurabilmektedir. Türkiye’de faaliyete başlayan birçok global ölçekli veya 

ulusal elektronik zincir market birçok şube açıp 20ila 100 şube sayısına ulaştıktan sonra 

rekabet şartlarından dolayı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldılar. Yine yerel olarak 

faaliyetine başlayıp 10 ila 100 market sayısına ulaşan bir çok gıda perakendecisi de 

rekabetin, düşük kar marjlarının kurbanı olmuş, ya kapatmış veya da büyük ölçekli 

zincir mağazalar tarafından satın alınıp dönüştürülmüştür.  

Yukarıda belirttiğimiz gibi, rekabet her zaman büyüklerin küçükleri yok etmesi 

veya dönüştürmesi demek değildir. Büyük perakendecilerin de kendi aralarında kıyasıya 

bir rekabeti söz konusudur. Geçtiğimiz günlerde 2018 yılı sonlarında yayınlanan habere 

göre; Amerika’nın en büyük üç perakendecisinden biri olan Kmart şirketinin geldiği 
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nokta rekabetin perakendeciler için ne denli ciddiye alınması gereken bir konu olduğunu 

göstermektedir.  

Kmart, Amerika’nın en eski ve büyük perakendecilerindendi. Sebastian S. 

Kresge’nin 1899’da açtığı ilk dükkânla temelini atıp, 5-10 sentlik ürünler satarak 

büyümüş ve 2 bin 100’ü aşkın mağazasıyla milyarlarca dolarlık indirimli satış zincirine 

dönüşmüştü. Kresge ailesinin 1977’de Kmart adına dönüştürdüğü ABD’nin üçüncü 

büyük perakende mağazaları zinciri, ABD’nin tarihindeki en büyük konkordato 

başvurusuyla tarihe imzasını attı. Tatil dönemi satışları Temmuz-Eylül dönemi karının 

beklenilenin altında çıkmasının yansıra, ABD’nin bir ve iki numaralı perakende 

zincirleri Wal-Mart Stores ve Target şirketinin yoğun rekabeti Kmart’ı çok zorladı. 

Uzmanlara göre, Kmart rakiplerine göre müşterilerine farklı neler sunabileceğini tam 

inceleyemedi, adeta işler kendi haline, baş aşağı gidişe terkedildi. (www.ntv.com.tr, 

2019) 

1..1.5.5.  Teknolojideki ve iletişim Araçlarındaki Gelişmeler 

Günümüzde perakendeciliği etkileyen en önemli faktörlerin başında 

teknolojideki ve iletişim araçlarındaki gelişmeler gelmektedir. 2000li yıllarda yaşanan 

gelişmeler perakendecilikte yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilebilir. İnternetin 

yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte, e-ticaretin başlaması, veri tabanı ve ‘bigdata’ 

büyük bilgi merkezleri kullanımı, akıllı telefonların icadı sonrası, mobil ticarete geçiş 

bu çağın öne çıkan gelişmeleridir.  

Sadece perakendeciliğin yeni mecralar kazanması değil, geleneksel 

mağazacılıkta da kullanılan birçok teknolojik yenilik perakendeciliği teknolojiden 

bağımsız düşünülemez bir boyuta taşımıştır. Tabi bu yenilikler perakendeciler için 

karmaşık ve yüksek bütçeli yatırımlar anlamına da gelmektedir. Dünya genelinde 

perakende bilişim teknolojileri ile ilgili genel harcamaların 2015 yılı için 190 milyar 

ABD doları üzerinde olacağı öngörülmüştür. Perakendeciler, iBeacons, mobil POS, 

Yakın Alan İletişimi (Near Field Communication - NFC) ve Nesnelerin İnterneti 

(Internet of Things - IoT) dahil olmak üzere baş dondurucu bir dizi yeni teknoloji ve 

terminoloji ile de karşı karşıyadırlar. (Gülşen & Özdemir, 2018:108)  
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Mağazacılık ve perakendecilikte özellikle 1970’li yıllarda başlayan teknoloji 

kullanımı her geçen gün artarak bugün perakendeciliğin her aşamasında kullanılır hale 

gelmiştir. O yıllarda henüz kullanıma başlanan barkodlar, güvenlik bantları, teşhir 

afişleri, bilgisayar uygulamalı stok, cari programları, soğutma sistemleri gibi bugüne 

kadar uygulanmış ve günümüzde belli olgunluğa ulaşmış teknolojiler modern 

perakendecilikte artık temel ihtiyaç haline gelmiştir.  

Henüz deneme aşamasında olan ‘sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, 

kişiselleştirilmiş tüketici veri tabanı,’ gibi yakın gelecekte yaygınlaşması beklenen 

teknolojiler de perakendecilikte pazarlama avantajı sağlayan yeniliklerdir. 

Perakendecilikte gelişen teknolojilerin etkisi hiç bu kadar büyük olmamıştı. Beş Avrupa 

ülkesinde gıda odaklı perakendeci kuruluşlar üzerinde yapılan bir araştırmada aşağıdaki 

tabloda gösterildiği gibi genel hatlarıyla perakendecilerin yıllar boyunca çeşitli 

teknolojik yenilikleri benimsedikleri ve uyguladıkları görülmektedir. (Hean Tat Keh’ten 

aktaran (Gülşen & Özdemir, 2018:107) 

 

1970'li Yıllar 1980!li Yıllar 1990'lı Yıllar 2000'li Yıllar 

Ürün elleçleme Barkod Uzman sistemler Sanal gerçeklik 

Bilgi işleme Barkod tarayıcılar Tüketici taraması Tüketici bilgisi, kimliği 

Ürün teşhiri Elektronik kasa (POS) Veri depolama Kişisel alışveriş asistanı 

Temizlik ve bakım Veri tabanı yönetimi Sürekli ikmal Tedarik zinciri yeniliği 

İklimlendirme 

Elektronik bilgi 

değişimi Bilgisayar destekli sipariş verme Karar destek sistemleri 

  

 

Kategori yönetimi   

  

 

Mağazaya doğrudan nakliye   

  

 

Çapraz yükleme /Cross-docking)   
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Tablo 2: Perakendecilikte Dönemler Bazında Teknolojik Yenilikler 

1970’li yıllarda perakendecilikte henüz sağlığa uygunluk, temizlik, 

iklimlendirme, havalandırma, soğutma dolapları ve benzeri temel düzeyde, bugünün 

olmazsa olmazı sayılan uygulamalar kullanılmaya başlamıştır. 1980’li yıllarda ise 

barkod, barkod tarayıcı el terminalleri, elektronik kasalar, stok takip sistemleri, 

elektronik veri transferi ve benzeri kısmen daha teknik yenilikler perakendede 

kullanılmaya başlamıştır. 

1990’lı yıllara gelindiğinde, bilgisayarın hayatımıza daha fazla girmesiyle 

birlikte, uzman sistemler, veri depolama, stok takibi ve sürekli ikmal, bilgisayar destekli 

sipariş sistemi, kategori yönetimi, elektronik raf etiketi ve son olarak sanal mağazacılık, 

elektronik ticaret uygulanmaya başlamış ve perakendecilikte geleneksel mağazacılığa 

alternatif satış kanalları ortaya çıkmıştır. 90’lı yıllarda elektronik ticaret henüz deneme 

aşamasında olup gerek ödeme sistemleri gerekse lojistikle ilgili olanakların yetersizliği,  

internet kullanımının sınırlı ve düşük hızda oluşu gibi nedenlerle yeterli uygulama alanı 

bulamamıştır.  

2000’li yıllarda ise internet ve bilişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, geniş bant 

internet ağlarının yaygınlaşmasıyla beraber tüketici bilgisi ve kimliği hakkında büyük 

veri tabanları oluşmaya başladı, kişisel alışveriş asistanı, tedarik zincirinde sadeleşme, 

sanal gerçeklik, temassız ödeme sistemleri ve benzeri ileri teknoloji uygulamaları 

kullanılmaya başlandı.  

Perakendecilikteki teknolojik gelişmeler ve uygulanan yenilikler konusunda bir 

makale yazan İzzet Gülşen, günümüzde olgunlaşmasını tamamlamış ve henüz 

gelişmekte olan teknoloji ve yenilikleri perakendeciye, müşteriye sağladıkları faydalar 

açısından ele alıp bir tablo haline getirmiştir. Biz de bu tabloya bazı eklemeler yaparak, 

tablo üzerinden belli başlı teknolojik yenilikleri kısaca ele alıp değerlendireceğiz.  

Teknoloji Türü Perakendeci İşletmeye Müşteriye Faydaları 

  

 

Elektronik raf etiketi   

  E-ticaret  
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Faydaları 

Barkod Tarama *Kasada daha hızlı ürün 

taramasını sağlar.                                              

*Geliştirilmiş satış ve stok 

analizi sağlar.                                                

*Tedarikçilere hızlı geri dönüş 

yapmayı sağlar.                                     

*Maliyetleri düşürür. 

*Mağazadan daha hızlı çıkış 

yapabilir.                                 

*Detaylı alışveriş fişi sağlar.                                                    

*Teknolojinin perakendeciye 

sağladığı düşük maliyetler 

ürün fiyatlarına da 

yansıtılabilir. 

Akıllı Market 

Arabaları 

*Daha verimli ve iyileştirilmiş 

iş gücü tahsisi sağlar.                        

*Hızlandırılmış hizmet ve bilgi 

sağlamayı destekler.                         

*İyileştirilmiş müşteri sadakat 

programı sunar.                                  

*Maliyetleri düşürür. 

*Alışveriş anında ürünler 

taranır ve kaydedilir.              

*Alışveriş anında toplam 

fiyat, ürün listesi ve ürünlere 

ait ilave bilgiler kontrol 

edilebilir.                  

*Daha hızlı alışveriş sağlanır. 

Kişisel Alışveriş 

Asistanı 

*Mağaza içinde müşterilere 

kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları doğrudan iletilir.                                                                         

*Satışlarda artış sağlar.                                                                                   

*Müşteri memnuniyeti ve 

alışveriş deneyimini iyileştirir. 

*Alışveriş anında ürünler 

taranır ve kaydedilir.              

*Alışveriş anında toplam 

fiyat, ürün listesi ve ürünlere 

ait ilave bilgiler kontrol 

edilebilir.                  

*Daha hızlı alışveriş sağlanır. 

Mağaza İçi Kupon 

Yazıcı 

*Müşteriye mağaza içinde 

kupon sağlar.         

*Satışları artırır. 

*Kupon miktarı kadar 

indirimden faydalanır. 

Kiosk *Satışların artırılmasını ve 

müşterilere katma değer sağlar.            

*İyileştirilmiş müşteri sadakat 

programı sunar. 

*Mağaza içi ürünlerin 

konumunu belirler.                        

*Ürün ve markanın mağazada 

olup olmadığını kontrol 
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etmeyi sağlar.                                                                            

*Ürünlerle ilgili tavsiye, ilave 

bilgi ve benzer ürünleri sunar. 

Mağaza İçi Akıllı 

Televiyon Yayın Ağı 

*Mağaza içerisinde ürün 

tanıtımı sağlanır.                                              

*Satın alma noktasında satışları 

artırır.                                                     

*Ürün ve hizmetlerle ilişkili 

pazarlama mesajları iletilebilir. 

*Tavsiye, ilave bilgi ve benzer 

ürün bilgilerinden haberdar 

olur.                                                                           

*İndirim ve diğer 

hizmetlerden haberdar olur. 

RFID Teknolojisi *Stok yönetimi ve 

optimizasyonu güncel kılar.                                   

*Ürün kayıplarını önler.                                                                                 

*Ödeme noktasında ürün 

taraması hızlandırılır.                                   

*Maliyetleri düşürür. 

*İyileştirilmiş alışveriş 

deneyimi sağlar.                           

*İyileştirilmiş hizmet ve 

kolaylık sağlar. 

Elektronik Veri 

Değişimi 

*Perakendeci ile tedarikçiler 

arasındaki iletişimi, ticari 

ilişkileri ve bilgi alışverişini 

güçlendirir.                                               

*Stok yönetimi ve 

optimizasyonu güncel kılar.                                   

*Maliyetleri düşürür. 

*İstek ve ihtiyaçlarına  daha 

kolay ulaşılabilir.                

Hızlı Yanıt                                           

(Quick Response - 

QR) 

*Perakendeci ile tedarikçiler 

arasındaki iletişimi, ticari 

ilişkileri ve bilgi alışverişini 

güçlendirir.                                                                

*Müşteri memnuniyeti sağlar.                                                                    

*Stok yönetimini güçlendirir.                                                                      

*Yüksek düzeyde maliyetleri 

düşürür.                                                    

*Satış artışı  

*İstek ve ihtiyaçlarına  daha 

kolay ulaşılabilir.                
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*Rekabet avantajı. 

Mobil Uygulamalar *Müşteriye kişileştirilmiş 

pazarlama mesajları 

gönderilebilir.                                                                                                

*Mağaza içerisinde ürün bulma 

kolaylığı sağlar.                                 

*Satışları artırır.                                                                                                 

*Bütünleşik kanal deneyimi 

oluşturur. 

*İyileştirilmiş alışveriş 

deneyimi sağlar.                        

*Kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları, kuponlar ve fiyat 

indirimlerinden faydalanır.                                        

*Her zaman, her yerde ve her 

şekilde alışverişini yapabilir.                                                                                       

Kasiyersiz Self 

Servis Kasa 

*Diğer müşteri hizmetleri için 

çalışanları serbest kılar.                   

*Daha verimli ve iyileştirilmiş 

iş gücü tahsisi sağlar.                        

*Müşteri trafiğinde daha hızlı 

hizmet kılar.                                          

*Maliyetleri düşürür. 

*Hızlı alışveriş algısı 

oluşturur.                                              

*Kasada kişisel bilgi gizliliği 

sağlar.                                   

*Alışveriş ve ödeme 

deneyiminde yenilik sağlar.         

*Fiyat kontrollerini daha iyi 

yapabilme fırsatı verir. 

Bilgisayar Tabanlı 

Akıllı Teraziler 

*Kasiyersiz self servis kasa ve 

kişisel alışveriş asistanı 

projesine bütünleşik bir çözüm 

sunar.                                                

*Kurumsal ya da pazarlama 

mesajları sunabilir.                                 

*Maliyetleri düşürür. 

*Tartım noktasında bütçesine 

göre ürün alabilir.        

*Self servis deneyiminden 

faydalanır.                              

*Ürünlerle ilgili tavsiye ve 

ilave bilgilere ulaşır.           

*Kiosk sisteminin tüm 

özelliklerini sağlar. 

Kasa Kuyruk Analiz 

Sistemi 

*Daha hızlı hizmet ve bekleme 

sürelerini düşürür.    

 *Satışları artırır. 

*Ödeme noktasında kasa 

kuyruğunda daha az bekler.                                                                                          

*İyi bir alışveriş deneyimi 

sağlar. 
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Akıllı Raflar *Raf ürünlerinin stok 

yönetimini kolaylaştırır.      

*Müşteri memnuniyeti sağlar.                                                                 

*Yakınlık temelli pazarlama 

müşteriye doğrudan yapılabilir.      

*Fiyat değişimleri uzaktan 

güncelleştirilebilir.                                   

*Maliyetleri düşürebilir. 

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi sağlar.  

*Alışveriş sürecinde 

kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları ve fiyat indirimleri 

alabilir. 

Yerçekimi Besleme 

Raf Sistemleri 

*Otomatik raf düzenini ve 

görünümünü destekler.                       

*Satışları artırır.                                                                                               

*Maliyetleri düşürür. 

*İyileştirilmiş raf düzeninde 

daha hızlı, kolay ve keyifli bir 

alışveriş deneyimi sağlar. 

Bluetooth-Beacon 

Teknoloji 

*Yakınlık temelli müşteriye 

doğrudan pazarlama yapılır.             

*Kişiselleştirilmiş pazarlama 

yapılabilir. 

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi sağlar.                   

*Kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları ve indirimlerinden 

faydalanır. 

Dijital Fiyat 

Etiketleri 

*Mağazalarda bütünleşik bir 

fiyat uyumu ve hataları 

sonlandırır.                                                                                                       

*Fiyat etiketi üzerine daha 

fazla bilgi yazdırılabilir.                       

*Eş zamanlı fiyat güncellemesi 

yapılabilir.                                         

*Maliyetleri düşürür. 

*Hatalı fiyatlamalardan korur.                                            

*Ürün fiyat etiketi üzerinde 

ilave bilgi okunabilir.    

*Mağaza içi ürün fiyat 

değişimi ve indirimleri anında 

görülebilir. 

Tara ve Git                                  

(Scan and Go) 

*Daha hızlı hizmet sunar ve 

bekleme sürelerini azaltır.               

*Müşteri memnuniyeti ile 

birlikte alışveriş deneyimini 

*Müşteriler perakendeci 

işletmeye ait akıllı telefon 

uygulaması ile ürünlerin 

taramasını yapar ve kasada 
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artırır.   

*Müşteriye otomatik ödeme 

yapmasını sağlar.                                

*Maliyetleri düşürür.  

beklemeden ödemesini yapar 

ayrılır.                             

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi sağlar.                  

*Kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları ve indirimlerden 

yararlanır. 

Mağaza İçi CRM *Yüz tanıma ve mobil 

teknolojiler üzerinden fiziksel 

mağazaya giren müşterileri 

tanımayı sağlar.                                      

*Mağaza içinde 

kişiselleştirilmiş pazarlama 

faaliyetleri gerçekleştirilir. 

*Alışveriş sürecinde 

kişiselleştirilmiş pazarlama 

mesajları ve fiyat 

indirimlerinden faydalanır.               

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi sağlar. 

Dijital Tabela *Mağaza içerisinde ürün 

tanıtımı sağlanır.                                          

*Satın alma noktasında satışları 

artırır.                                                 

*Ürün ve hizmetlerle ilişkili 

pazarlama mesajları iletilebilir. 

*Tavsiye, ilave bilgi ve benzer 

ürün bilgilerinden haberdar 

olur.                                                                           

*İndirim ve diğer 

hizmetlerden haberdar olur. 

Sanal Gerçeklik                                    

(VR) 

*Sanal ortamda gerçeğe yakın 

perakendecilik yapmayı sağlar.  

*Maliyetleri düşürür.                                                                                  

*Satışları artırır. 

*Fiziksel mağazaya gitmeden 

sanal ortamda gerçeğe yakın 

alışveriş deneyimi edinir. 

Artırılmış Gerçeklik                        

(AR) 

*Sanal ortamda perakendecilik 

yapılabilir.                                        

*Maliyetleri düşürür.                                                                                   

*Satışlıları artırır.                                                                                           

*Pazarlama iletişimi için yeni 

*Ürünleri satın almadan önce 

sanal ortamda görünümünü ve 

işlevlerini gerçeğe yakın 

görebilir.  

*Fiziksel mağazaya gitmeden 
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fırsatlar sağlar.                                    

*Müşteri memnuniyeti sağlar.                                                                

*Gelecekte fiziksel mağaza ve 

showroom ihtiyacını 

giderebilir. 

sanal ortamda gerçeğe yakın 

alışveriş deneyimi sağlar.                          

*Ürünleri satın almadan önce 

detaylı bilgi edinmeyi 

deneyerek karar vermeyi 

sağlar. 

Nesnelerin İnterneti 

(IoT) 

*İnternete bağlanan tüm 

nesnelerden veri sağlanabilir, 

gözlemlenebilir ve kontrol 

edilebilir.                                                  

*Tedarik zinciri yönetimi 

optimizasyonunu sağlar.                         

*Maliyetleri ve ürün 

kayıplarını düşürür. 

*Daha güvenli, sağlıklı ve 

bozulmamış gıda sağlar.      

*Zaman içerisinde perakende 

sektörü teknolojiyi 

benimsedikçe daha farklı 

faydalar sağlayacaktır.        

Yapay Zekâ (AI) *Ses kontrollü dijital asistan 

hizmeti sağlar.                                       

*Süreçleri otomatikleştirir.                                                                       

*Müşteri memnuniyetini artırır.                                                              

*Maliyetleri düşürür. 

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi edinir.                  

*Ses destekli alışveriş 

deneyimi edinir.                          

*Zaman içerisinde perakende 

sektörü teknolojiyi 

benimsedikçe daha farklı 

faydalar sağlayacaktır. 

Robotlar *Süreçleri otomatikleştirir.                                                                       

*Tedarik zinciri ve lojistik 

optimizasyonu.                                         

*Müşteri memnuniyetini artırır.                                                             

*Verimliliği artırır ve 

maliyetleri düşürür. 

*İyileştirilmiş bir alışveriş 

deneyimi edinir.                 

*Daha hızlı hizmet sağlar.                                                     

*Zaman içerisinde perakende 

sektörü teknolojiyi  

benimsedikçe daha farklı 

faydalar sağlayacaktır. 

NFC Aracılığyla *Cihazlar arasu hızlı ve kolay *Hızlı hizmet almayı sağlar. 
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Etkileşim bağlantı sağlar. 
 

Push Notifications 

(Anlık Bildirimler) 

*Etkili ve verimli kampanyalar 

yapmayı kolaylaştırır. 

*Doğru hedef kitleye ulaşmayı 

kolaylaştırır. 

*Reklam ve pazarlama 

giderlerini düşürür. 

*Anlık kampanya ve avantajlı 

fiyatlardan haberdar olmayı 

sağlar. 

*İlgilendiği ürünler hakkında 

kolay ve hızlı bilgi almayı 

sağlar. 

Yüz Tanıma 

Teknolojisi 

*Müşteriyi tanıyıp ona özel 

kişisel teklifler sunmayı sağlar. 

*Müşteri veri tabanı 

oluşturmayı kolaylaştırır. 

*Big data oluşturma ve yapay 

zeka kullanımına temel 

oluşturur 

*Özel tekliflerden yararlanma 

imkanı tanır. 

*Kişiye özel hizmet almayı 

sağlar 

 

Akıllı Aynalar *Ürün denemeyi kolaylaştırır 

ve farklı birçok seçeneği 

göstermeye yarar. 

*Deneme güçlüğü nedeniyle  

satışı zor olan ürünlerin satışını 

artırır. 

*Daha fazla ürünü daha hızlı 

ve pratik olarak üzerinde 

görmeye yardımcı olur. 

*Farklı renk ve beden 

alternatifi sağlar. 

Chatboot, Robot 

Müşteri Hizmetleri 

*Hızlı ve Pratik müşteri 

hizmetleri sunmaya yardımcı 

olur. 

*Personel maliyetlerini 

düşürür. 

*Müşteri hizmetleri 

görüşmelerinde telefonda 

bekleme süresini azaltır. 

*Kusursuz ve sınırsız hizmet 

alma imkanı tanır. 

Tablo 3: Perakendecilikte Uygulanan Teknolojik Yenilikler ve Faydaları 

1..1.5.5.1. Barkod Tarayıcılar 

Çizgili barkod sistemi çeşitli aşamalardan geçerek bugünkü halini almıştır. 

1950’li yıllarda bir lisansüstü öğrencisi olan Bernard Silver doktora öğrencisi olan 
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arkadaşı Norman Woodland’a projesini anlattığında kendisi bu konuda beraber çalışmak 

istediğini iletti. Barkod üzerine çalışmaya başlayan ekip ancak 1970’lerde ortaya bir 

ürün çıkarabilmişlerdi. O dönem; IBM firmasında çalışmakta olan Woodland, ABDli 

George Laurer ile birlikte Evrensel Ürün Kodu olarak bilinen ve 1973’te onaylanan 12 

basamaklı karmaşık kodu geliştirdi. Ertesi yıl, 26 Haziran 1974 günü sabah 08.01’de, 

ABD’nin Ohio eyaletinde bulunan Troy şehrindeki Marsh Süpermarket’in kasasında 

işlenen bir paket sakız, dünyada barkodla satılan ilk ürün oldu. 

(http://www.barkod.web.tr, 2018) Günümüzde modern perakendeciliğin olduğu her 

yerde barkod ve barkod okuyuculu kasaları görmek mümkündür. 

1..1.5.5.2. Akıllı Market Arabaları 

Günümüzde yaygın olarak kullanılan konum bazlı pazarlama yeni bir kavram 

değildir. Aslında, market arabası konumunu belirleyen akıllı alışveriş market arabası 

sistemi için 1988 yılında “Videocart” şirketi tarafından patent başvurusu yapılmıştır. 

(Gülşen & Özdemir, 2018)İlk örneği ABD’de Vons süpermarket tarafından kullanılan 

akıllı market arabaları öncelikle müşterinin market içerisindeki konumunu tespit edip 

bulunduğu yere göre reklam, tanıtım veya yönlendirmeler yapmayı amaçlamıştır. Daha 

sonra geliştirilen akıllı market arabaları, sepet içine konulan ürünü tespit edebilen, 

tutarını hesaplayabilen, stok miktarını gösteren modelleriyle günümüzdeki halini 

almıştır. Akıllı market arabalarının sağladığı avantajlar arttıkça daha da yaygınlaşacağı 

öngörülmektedir. 

1..1.5.5.3. Kişisel Alışveriş Asistanı 

‘Kişisel Alışveriş Asistanı’ kavramı günümüzde e-ticaret platformlarınca ve 

dijital pazarlama uzmanlarınca sıkça kullanılan bir kavram. E-ticaretle beraber, kişisel 

veri tabanı oluşturan perakendeciler, tüketicinin önceki alışveriş alışkanlıklarından yola 

çıkarak kendisine önerilerde bulunma, sipariş listesi hazırlama, hatırlatmalarda bulunma 

gibi alışverişi kişiselleştiren ve kolaylaştıran sistemler üzerinde çalışmaktadırlar. 

Mağazalı perakendecilikte kişisel alışveriş asistanı, ekranlar ve bilgisayarlar 

yardımıyla sunulan bazı pazarlama hizmetlerini kapsamaktadır. Günümüzde taşınabilir 

cihazlar ve mobil telefonlar en yaygın kullanılan kişisel alışveriş asistanı sayılabilir. 

Bazı mağazalarda alışveriş arabasına sabitlenen tabletler aracılığıyla bu hizmet 
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sağlanmaktadır. Bu cihazlar müşterilere ürün özellikleri hakkında bilgi edinme, stok 

bilgisi sorgulama, fiyat sorgulama gibi en çok ihtiyaç duyulan konularda herhangi bir 

personele ihtiyaç duymadan bilgi edinmeyi sağlamaktadır. Ayrıca indirimdeki ürünler, 

alışveriş sırasında mağaza içinde yapılan anlık kampanyalar, duyurular ve müşterinin 

ilgilendiği ürünler hakkında anlık teklifler iletmek için de kişisel alışveriş asistanından 

yararlanılmaktadır. 

1..1.5.5.4. Mağaza içi Kupon Yazıcılar 

Perakendeciler satışlarını artırmak için birçok pazarlama aracı kullanmaktadırlar. 

Bunlardan biri de, hediye, puan kuponudur. Bu sistemle müşteriler alışveriş yaptığı 

oranda puan veya hediye kazanır, kazandıkları puanları da bir sonraki alışverişlerde 

kullanırlar. Böylece müşteri sadakati artırılmaya çalışılır. İlk olarak 1992 yılında, 

George Kringel tarafından patenti alınmış olan, entegre bir elektrik güç kaynağı ile 

bağımsız çalışan mağaza içi kupon yazıcı, ürünlerin yanına monte edilerek müşterilere 

satın alacakları ürünle ilgili kupon yazdırmaları amaçlanmıştır. Türkiye’de yaygın 

olarak kullanılmamaktadır. 

1..1.5.5.5. Kiosk (İnteraktif Bilgi Terminalleri) 

Kiosk, self servis hizmetler için kullanılan bilgisayar destekli, ekranlı, sesli, 

görüntülü veya yazılı olarak bilgi aktarımı sağlayan, etkileşimli bir pazarlama, iletişim 

aracıdır. Bazı modellerinde ödeme araçları, banknot veya kart girişi de bulunur. 

Genellikle halka açık yerlerde personel gereksinimi duymaksızın hizmet verilmesi 

amaçlanarak konumlandırılır. Perakende satış noktalarında da genellikle pazarlama 

amaçlı veya müşteri hizmetleri için kullanılır. Kiosklar, müşteri sadakat analizine 

yönelik olarak, anket vb. veri toplama amacıyla da kullanılabilmektedir. Kiosklar 

“dijital satış asistanı” olarak da adlandırılmaktadır. Türkiye’de kiosk kullanımına 

başlayan ilk perakendecilerden biri elektronik perakendecisi Mediamarkt’tır. Aşağıda 

Mediamarkt’ın kullandığı kisoklara bir örnek yer almaktadır. 
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Şekil 2: Mediamarkt Dijital Satış asistanı (Kiosk) Örneği 

Perakende sektöründe kiosk kullanımı, müşteri ile marka arasındaki iletişime 

yeni bir boyut kazandırmaktadır. Gelişen kiosk teknolojisi sayesinde mağaza sahipleri 

müşterilerine ürün çeşidini daha etkili şekilde gösterebilir, müşterilerin bağlılığını 

arttıracak pazarlama planları uygulayabilir ve hatta hızlı bir ödeme süreci sunabilir. 

(https://idisplay.com.tr, 2016) Kiosklar yakın zamanda “self payment” kendin öde 

yöntemi için ödeme amaçlı kullanılmaya da başlanmıştır. Sıra beklenen yerlerde veya 

seçim yapmak için zaman geçirilen noktalarda kiosklar aynı zamanda bir dijital reklam 

tabelası gibi de kullanılabilmektedir. 

1..1.5.5.6. Mağaza içi Akıllı Televizyon Yayın Ağı 

Mağaza içi akıllı televizyon yayın ağı üzerinden müşteriye yönelik medyanın 

öncüsü ve merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Wal-Mart 

mağazalar zinciridir. Wal-Mart’ın mağaza içi akıllı televizyon yayın ağının amacı, 

müşterileri ile satın alma noktasında veya yakınında iletişim sağlayarak kategorik 

satışları artırmak olmuştur. Video monitörleri, mağaza genelinde stratejik konumlara 

yerleştirilerek müşterilere yeni ürün ve hizmetler ile ilgili pazarlama mesajları 

izletilmiştir. 1998 yılında kurulumuna başlanan sistem 2008 yılı itibariyle ülke 
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genelinde 2700 mağaza ve 27000 ekran üzerinden yayın gerçekleşmiştir ( Inman’dan 

aktaran Gülşen & Özdemir, 2018,112). 

Bu sisteme örnek diğer bir proje ise; Sephora Kozmetik mağazalarının 

müşterilerine mağaza içinde kolaylık sağlamak ve doğru mesajları iletmek amacıyla 

başlattığı bir projedir. Proje kapsamında mağazalarda kullanılan 50’den fazla farklı 

büyüklükteki profesyonel ekranlar ile ziyaretçilere güçlü ve son derece etkileyici bir 

alışveriş deneyimi sunulmaktadır. Kasa arkalarında kullanılan videowall (duvar 

televizyonları) ile müşterilere verilmek istenilen mesajlar çok etkili bir şekilde 

iletilmektedir. Make-up köşelerine konumlandırılan farklı boyutlardaki dikey ekranlar 

ile müşterilerin ürünlere ilgilerini çekecek dijital yayın alanları yapılmıştır. Mağaza 

içlerinde kullanılan yatay ekranlar ile de mağazayı ziyaret eden müşterilerin baktıkları 

her noktada çok canlı renklerle bezenmiş, etkileyici ve keyifli bir ortamda alışveriş 

deneyimi sunulmuştur. Kurulan sistem ile ekranların tüm içerikleri tek bir merkezden 

yönetilebilmektedir. (www.idisplay.com.tr, 2019) 

1..1.5.5.7. Elektronik Veri Değişimi  

Elektronik Veri Değişimi (Electronic Data Interchange –EDI) sistemleri 

perakendecilerin tedarik zincirindeki iş yükünü azaltmak üzere öncelikle sipariş akışını 

sağlamak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Bu sistem aynı zamanda dokümanlarda, 

raflarda ve ürünlerin ticari ambalajlarında standartlaşma sağlamak amacıyla da 

kullanılmaktadır. Elektronik veri değişimi, fatura ve irsaliyede yer alması gereken 

bilgiler, ürün ebatları, ürün ambalaj detayları gibi bilgiler konusunda perakendecinin 

muhatabı olan tedarikçilere de kolaylık sağlamaktadır. Elektronik veri değişim sistemi 

esasında perakendecinin tedarikçilerini geliştiren ve kendi standartlarına taşıyan bir 

sistemdir. İlk kullanmaya başlayanlar zaten küresel ölçekteki perakendeciler olmuştur 

ve irili ufaklı çalıştığı tüm tedarikçiler ile bu sisteme geçişi hedeflemiştir. Ancak burada 

küçük tedarikçilerin bu standartlara uyum sağlaması ve buna uygun sistemsel altyapı 

yatırımları gerektirmesi, sistemin belli bir ölçeğin altındaki şirketler tarafından 

kullanımını zorlaştırmaktadır.  

Günümüzde artık EDI (elektronik veri değişimi) pek çok büyük perakendecinin 

ticari ilişkilerinde standart bir sisteme dönüşmüştür. Tam zamanında (Just in time –JIT) 
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siparişlerini, stok dönüşümünü hızlandırması ve karşılıklı bilgi paylaşımı sağlayarak 

perakendeci ve tedarikçi arasındaki ticari ilişkileri ve iletişimi daha da 

yakınlaştırmaktadır. Perakendeci işletmelere sağladığı kolaylıkların yanında, maliyetleri 

de düşürmeye yardımcı olduğu görülmektedir. (Gülşen & Özdemir, 2018:114). 

1..1.5.5.8. RFID Teknolojisi 

İngilizce bir kısaltma olan RFID; radyo frekanslının kısaltması olan RF ile 

kimliğin kısaltması olan ID’den oluşmaktadır. Kelime anlamı “Radyo Frekanslı ile 

Tanıma Teknolojisi” demektir. En önemli özelliği uzaktan kablosuz erişim ve takip 

sağlanmasıdır. Özellikle raf ömrü gerektiren ürünler başta olmak üzere tüm takip 

gerektiren ürünlerde kullanılan bir etiket ile kullanılır.  

Perakende sektörü hakkında bilgi ve haber paylaşımı yapan Perakende.org sitesi 

tarafından RFID konusunda yapılan araştırmada görüşüne başvurulan “Global Sistem 

Satış Müdürü Mustafa Onar”, son yıllarda karşımıza çıkan en önemli gelişmelerden 

birinin  radyo frekanslı kimlik ya da kısaca RFID teknolojisinin olduğuna dikkat 

çekiyor. Onar, bu teknolojinin öne çıkan yönlerini ve nerelerde kullanıldığını kısaca 

şöyle özetliyor: RFID, barkod veya diğer otomatik veri toplama (OVT) teknolojileri ile 

başarılamayacak zorluktaki uygulamalar için daha uygun bir teknolojik çözümdür.  

RFID etiketlerin dokunma ve doğrudan görme gerektirmeden, her yönden ve açıdan çok 

rahatlıkla okunabilmesi en büyük üstünlüğüdür. Metal dışındaki her türlü organik 

maddeler, ağaç, plastik vs. içerisine gömülerek kullanılabilmesi avantajlarından bir 

diğeridir. RFID, elbiselerin etiketlerine, hayvanların deri altlarına, plastik gövdelerin 

veya ağaç kütüklerinin içerisine yerleştirilebilir. İsteğe bağlı olarak halka, çivi, kelepçe 

gibi çok değişik biçimlerde de üretilebilir. Aslında hayatın içinde Otoyol ve boğaz 

köprülerinde kullanılan Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) de bir RFID uygulaması. RFID 

günümüzde havayollarında bagaj takibinde, kargo taşımacılığında, hastanelerde, 

hayvanların izlenmesinde, üretimde, depolarda ve kütüphanelerde giderek yaygınlaşan 

biçimde kullanılıyor (www.perakende.org, 2007) 

Perakendecilikte bu sistemin kullanılması hem müşteri memnuniyetinin 

artırılmasına hem de perakendecinin gelirinin, karlılığının artırılmasına önemli katkılar 

sağlayacağı açıkça görülmektedir.  Hemen hemen tüm tüketicilerin başına gelen, 

aranılan ürünün bulunamaması sorunu, alışverişi keyif olmaktan çıkartarak zaman kaybı 
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ve hayal kırıklığına dönüştürmektedir. Yapılan araştırmalar da aradığı ürünü rafta 

bulamayan müşterilerin %30’unun satın almaktan vazgeçtiğini gösteriyor. 

(www.pazarlamasyon.com, 2017) RFID teknolojisi başta stok takibi olmak üzere, raf 

takibi, depo takibi gibi satış kaçırmayı en aza indirecek bir sistem için önemli bir 

teknolojik yeniliktir. 

Çok kanallı (Omni kanal) satışa da büyük kolaylık sağlayan RFID teknolojisi 

sayesinde müşteriler, online ve fiziksel mağazalardan istedikleri ürünlere hızlıca 

ulaşabilmekte. RFID teknolojisinde, ürünler paketliyken de veri aktarımı mümkün 

oluyor. Bu sayede kutu içindeki ürünler hızlıca sayılarak, envanter sayım süresi 

kısalıyor. RFID kullanmayan perakendeciler, sayımları ayda ya da 6 ayda bir 

yapabiliyorken, RFID sistemi ile sayımlar istenilen herhangi bir sıklıkta, çok kısa bir 

sürede gerçekleştirilebiliyor. (www.pazarlamasyon.com, 2017) Satış personelinin 

sayımla geçireceği süreyi müşteri hizmetlerine, satış aktivitelerine ayırmasıyla beraber, 

personel verimliliği artmış olacak ve böylece satışlara da müşteri memnuniyetine de 

olumlu yansıyacaktır.  

İleri teknoloji ürün ve hizmetlerinin yaygınlaşması, yüksek Ar-Ge maliyetleri, 

kullanılan malzemenin nitelikli olması, uygulayıcıların özel eğitimlere ihtiyaç duyması, 

altyapı, kuruluş maliyetleri gibi nedenlerden dolayı kolay olmamaktadır.. RFID’nin 

benimsenmesi ve kullanımı ile ilgili ortaya baktığımızda da; altyapı maliyetleri, çevresel 

karışıklık, ust yönetimin yaklaşımı ve organizasyonel dönüşüm gibi uygulama 

zorlukları birçok potansiyel uygulayıcıyı RFID’den uzaklaştırmıştır. Bu nedenlerden 

dolayı, RFID teknolojisinin benimsenmesi tahmin edilenden daha yavaş ilerlemiştir. 

(Bhattacharya’dan aktaran Gülşen & Özdemir, 2018) 

1..1.5.5.9. Hızlı Yanıt (Quick Response- QR) 

QR Kod Quick Response’un kısaltılmasıdır. Türkçeye Çabuk tepki olarak da 

çevirebiliriz. Türkiye’de en yaygın kullanım alını eczacılıkta ilaç kutusu fiyat 

etiketleridir. Birçok başarılı kampanyada kullanılmış ve yaygınlığı artmaktadır. Ancak 

bu enstrüman bilgi teknolojisi tabanı da olduğunda halen sadece büyük ölçekli firmalar 

tarafından tercih edilmektedir. Oysa küçük perakendecinin bile basit 1-2 adımda 

kullanmaya başlayabileceği kolay bir teknolojidir. Perakendecilerin QR kod kullanması 

için sayılabilecek nedenler aşağıda kısaca açıklanmıştır. (www.macroretail.com, 2013)  
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Yazım alanı, kullanım alanı ve içeriği sınırsızdır. Müşteride merak uyandırır, 

gizemli bir görünümü vardır. Bu açıdan gerilla reklamcılığına uygundur. E-ticaretle 

birleştirildiğinde kare kodu kullanabildiğiniz her yer vitrininizdir. Ürün ambalajına 

eklenen bir kare kod aynı zamanda sizin satış temsilciniz gibi görev yapmaktadır.  

Müşteriler, ürün hakkında detaylı bilgilere, benzer ürünlere, rafta teşhiri yapılamayan 

renk ve kod alternatiflerine kare kod aracılığıyla ulaşabilecektir.  

Özellikle kurulumu ve kullanımı herkes tarafından kolayca anlaşılamayacak 

özellikteki ürünler için ürün ambalajına yerleştirilen kare kod tüketiciye rehberlik etme 

ve ürünü doğru kullanma konusunda işe yarayacaktır. Böylece kullanım hatalarına 

dayalı iadelerin de önüne geçilerek müşteri memnuniyeti sağlanmış olacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Kare Kodun Ürün Tanıtım ve Kullanım kılavuzu Şeklinde Kullanımı 

QR kod aynı zamanda iyi bir adres rehberidir. Ürün veya hizmetlerin üzerine 

eklenen kare kod etiketi mobil telefon tarafından okutulur ve QR kodda yer alan adres 

navigasyon programı tarafından algılanır. Böylece navigasyon uygulaması sizi QR 

kodda yer alan adrese götürür. Kare koda yüklenen sosyal medya hesaplarıyla 

müşterilerin kolayca sosyal medya takibi yapabilmesi sağlanır.  Müşteri şikâyetlerinin 

ve taleplerinin bu kanallar aracılığıyla da şirkete ulaştırılması sağlanır. Kampanyaların 

etkileşimli hale getirilmesine de yardımcı olur, kuponların, hediye çeklerinin üzerine 

konulan QR kodlar ile önceden hazırlanmış içerikler tüketiciyle buluşturulur. QR 

kodlar, yapımı kolay ve basımı düşük maliyetlidir aynı zamanda çabuk deforme olmaz, 

olsa da bütünlük bozulmaz. Tarayıcılar tarafından kolayca okunabilir. 
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1..1.5.5.10.Mobil Uygulamalar 

Akıllı telefonların icadıyla birlikte tanıştığımız mobil uygulamalar genellikle 

masaüstü bilgisayarlarda yapabildiğimiz işlemlerin mobile uyarlanmış halidir. Akıllı 

telefonlardaki dokunmatik ekranın sağladığı kullanım kolaylığı sayesinde mobil 

uygulamalar çok daha pratik ve işe yarar hale gelmektedir. Mobil uygulamalar 

genellikle basit ve tek bir ihtiyacı çözmeye yarayan özellikli çözümlerdir. Mesela gıda 

katkı maddeleri hakkında bir uygulama, hazır gıdalarda ne tür katkı maddeleri 

kullanıldığı, bunların kimyevi içerikleri, sağlığa zararlılık durumları, inanç yönünden 

sakıncaları olup olmadığı gibi özelliklerini gösteren bir uygulama amacı ve kullnım 

alanı gayet net ve basit bir uygulamadır.  

Yine bir kamu girişimi olan, e-nabız uygulaması da, kişisel sağlık bilgilerimize 

ulaştığımız, hastane, reçete ve tahlil kayıtlarımızı takip ettiğimiz özel amaçlı bir sağlık 

uygulamasıdır. Bu tür uygulamaların dışında birçok farklı amaçlı uygulamalar da 

mevcuttur. Oyun ve eğlence amaçlı içeriklere sahip uygulamalar, bilgi içerikli 

ansiklopedi veya kaynak biçimindeki uygulamalar da bulunmaktadır. Perakendeciler 

için bu uygulamalar sadece birer satış mecrası değil aynı zamanda satışını yaptıkları 

ürün ve faaliyette bulundukları sektöre göre kullanabilecekleri etkin birer pazarlama, 

reklam mecrasıdır. 

Çalışma alanımıza yönelik uygulamalara bakacak olursak, günümüzde birçok 

ticari mobil uygulamalara da rastlamak mümkündür. Her e-ticaret sitesinin artık bir de 

mobil uygulaması bulunuyor. Önceleri sadece mobile uyumlu web sitesi kullanılırken 

artık bir uygulama ile kullanıcıya daha konforlu ve göze hoş gelen bir hizmet sunmaya 

çalışılmaktadır. Perakendeye dönük uygulamalar artık sadece e-ticaretle de sınırlı 

değildir. Öyle görünüyor ki günümüzde hemen hemen her perakendecinin bir mobil 

uygulaması vardır. Ancak bu uygulamaların özellikleri perakendeciler arasında oldukça 

farklılık göstermektedir. Bazıları mağaza bulma, kuponları indirme veya haftalık aktüel 

ürünler kataloğunu elektronik olarak görüntüleme gibi nispeten sınırlı seçenekler 

sunarken diğerleri bütünleşik kanal (Omni kanal) deneyimi sunmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri’nde binlerce mağazası olan Target’ın mobil 

uygulaması müşterilere taradıkları ürünlerle ilgili özel bir kampanyanın olup 

olmadığını, mağaza içerisinde hareket ettikleri sırada mobil kupon elde etmeyi, mağaza 
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içindeki ürünleri bulmak için bulundukları mağaza haritasını indirmeyi ve çevrimiçi 

alışveriş yapmayı sağlamaktadır (Gülşen & Özdemir, 2018:115). Türkiye’de e-ticarete 

ilk başlayan mağazalı perakendecilerden olan Migros, mobil uygulama kullanımında da 

yine öncü firmalardan biri olmuş ve kullanıcı dostu, başarılı bir arayüze sahip mobil 

uygulamayı müşterilerinin kullanımına sunmuştur. Bu uygulamanın sunduğu avantajlar 

aşağıdaki görselde anlatılmıştır. 

 

Şekil 4: Mobil Perakende Uygulama Örneği (Migros) 

Mobil uygulamaların perakendeciler açısından önemi günümüzde daha da 

artmıştır. Artık günümüz tüketicisi büyük oranda mobil kullanıcı durumundadır. Mobil 

uygulamalar aracılığıyla perakendeciler, müşteri potansiyelini artırma, hedef kitleye 

daha hızlı erişim ve daha yakın olma, müşteri ilişkilerini daha sağlıklı yönetme, müşteri 

memnuniyetini artırma ve müşteriden geri bildirim alma gibi avantajlar sağlar.   

Mobil uygulamaların perakendecilik açsından bir diğer avantajı da önemli bir 

pazarlama mecrası olmasıdır. Mobil uygulamanın kendisi başlı başına bir pazarlama 

aracı olmakla beraber, içerikte uygulanabilecek birçok farklı pazarlama unsuru da 

mevcuttur. Kişiye özel pazarlama planı yapılabilmesi, bölgesel bildirimler 
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yapılabilmesi, elde edilen verilerle müşteri sadakatinin ölçülebilmesi mobil pazarlamayı 

öne çıkaran avantajlardır. 

25.01.2016 tarihli Hürriyet gazetesinin ekonomi sayfasına mobil uygulamalar 

hakkında değerlendirme yapan Elektronik Ticaret İşlemecileri Derneği (ETİD) Yönetim 

Kurulu Başkanı Hakan Orhun, E-ticaret uygulamalarının kullanımına dikkat çekmiş ve 

son yıllardaki artışın hayli yüksek olduğunu belirtmiştir. Orhun, mobil uygulamalarda e-

ticaret uygulamaları 2-3 yıl öncesine kadar yüzbinler seviyesinde kullanıcılar tarafından 

indirilirken artık bu sayının milyonlar seviyesine ulaştığını belirterek “Dünyadaki akıllı 

telefon kullanıcılarının yüzde 40’ı mobil ticaret kullanıyor. Uzak doğuda e-ticaretin 

yüzde 50’ye yakın bir kısmı mobil cihazlar üzerinden gerçekleşiyor. Yapılan 

araştırmalarda dünya ortalamasının yüzde 35’i aştığını görmekteyiz. Bu nedenle 

Türkiye’deki mobil ticaretin de hızla büyüyeceği aşikâr. Zaten Türk kullanıcısının 

mobil cihazlarla ile ilgili her türlü gelişime çok açık olduğunu biliyoruz” dedi. 

(http://www.hurriyet.com.tr, 2017)  

Hootsuite ve We are Social tarafından 7Mart 2019 tarihinde yayınlanan “Dijital 

Türkiye 2019” raporuna göre Türkiye’de 76,3Milyon kayıtlı mobil-cep telefonu 

kullanıcısı bulunuyor. Bu sayı toplam nüfusun %93’üne tekabül ediyor. Bu sayı 

içerisinde mobilden internet bağlantısı kullananların oranın da yine hayli yüksek olduğu 

görülüyor. Mobil telefonlardan internete bağlanma oranı %82. Bu istatistiklere 

bakıldığında da mobil kullanımının arttığı ve mobil uygulamaların da günlük hayatta 

daha fazla kullanılacağı anlaşılıyor. (www.datareportal.com, 2019) 

1..1.5.5.11.Kasiyersiz Self Servis Kasa (Self-Checkout) 

Self servis mağazacılığın ve teknolojik gelişmelerin yaygınlaşmasıyla beraber 

hangi hizmetlerin self servis verilebileceği üzerine birçok çalışmalar yapılmış ve yeni 

hizmet yöntemleri bulunmuştur. Ödeme yöntemleriyle ilgili bir yenilik olan kasiyersiz 

ödeme sistemi, hızlı ve daha düşük maliyetli bir ödeme çözümü olarak perakendeciliğe 

kazandırılmıştır. 

Patenti 1992 yılında alınmış ve ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde 

faaliyet gösteren “Price Chopper Supermarket Zinciri” tarafından kullanılan “Self-

checkout” olarak da adlandırılan kasiyersiz self servis kasa, alışveriş yapan kişilerin bir 
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kasiyere ihtiyaç duymadan ürünleri tarama, poşetleme ve ödemelerine olanak tanıyan 

bir otomasyon sistemidir. Çoğu mağazada, kasiyersiz self servis kasa geleneksel ödeme 

kasalarına benzemektedir ancak burada müşteri personel yerine bir bilgisayarın 

kullanıcı arabirimi ile etkileşime girmektedir. Kasiyersiz kasa teknolojisinin patent 

başvurusunda kullanılan çizimi aşağıda gösterilmiştir. . (Inman’dan aktaran Gülşen & 

Özdemir, 2018)  

Bir sonraki görsel de günümüzde uygulanan kasiyersiz kasa modellerine örnek 

olarak Migros’un kullandığı “jetkasa” diya adlandırılan kasa örneğidir. 

 

 

Şekil 5: İlk Kasiyersiz Self Servis Kasa (Orijinal Patent Çizimi) 

Aşağıdaki görsel de günümüzde uygulanan kasiyersiz kasa modellerine örnek 

olarak Migros’un “jetkasa” diye adlandırdığı ve bazı mağazalarında kullandığı kasa 

örneğidir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Kasiyersiz Kasa- Self Check Out Uygulama Örneği (Migros) 

Kasiyersiz kasa veya diğer adıyla self servis ödeme noktalarının perakendeciler 

için maliyetleri düşürme ve müşteri memnuniyeti sağlama açısından katkıları olduğu 
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gibi, müşteri açısından da sırada bekleme süresini azaltma ve bazı durumlarda da 

indirim kazanma gibi avantajları bulunmaktadır. 

1..1.5.5.12.Bilgisayar Tabanlı Akıllı Teraziler 

Bir diğer teknolojik yenilik de, etiket basabilen ve merkezi sistemle 

haberleşebilen tartılardır. Özellikle açık sebze meyve satışında oldukça önemli bir iş 

yükü gerektiren tartı ve etiketleme konusunda bulunmuş pratik bir çözüm olan dijital 

teraziler, her geçen gün ilave edilen yenilikler hem perakendeci şirkete hem de 

müşteriye büyük kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde bazı marketler artık terazinin 

başına görevli personel dahi koymaksızın, resimli ve anlaşılabilir şekilde yüklenmiş 

olan ürünleri müşterinin self servis sistemiyle kendi başına tartabilmesini 

sağlamışlardır. Böylece müşteriler, terazi sırası veya görevli personel yardımı 

beklemeksizin rahatça tartı işlemini yapabilmektedir. Çalışan personelin de iş yükünü 

azaltan bu terazilerin fiyat geçişleri de merkezi sistemle yapılmaktadır. Dijital teraziler 

günümüzde yeni ilavelerle, geniş ekranları, bütünleşik kamera ve bilgisayar tabanlı bir 

akıllı teraziye dönüşmüş durumdadır. Self servis mağazacılıkta maliyetleri düşürmek 

amacıyla yapılmış başarılı yeniliklerden biridir. 

Müşterilerin mağaza içerisinde self-servis alışveriş süreçlerinde kişisel alışveriş 

asistanı (PSA) ile PC tabanlı akıllı teraziler arasında bütünsel sistematik bir bağ vardır. 

Akıllı terazi olmadan otomatik alışveriş diğer bir deyişle kişisel alışveriş asistanı (PSA) 

ile sağlanan alışveriş eksik kalacaktır. Çünkü sebze-meyve reyonundaki ürünlerin 

kasaya gitmeden önce tartılması ve etiketlenmesi gerekir. Kasada tartma ve fiyatlanması 

durumunda, bütünleşik self-servis süreci eksik kalır. Bu terazilerin kullanımı müşteriye 

zaman kazancı sağlarken perakendecilerin de işçilik maliyetlerini düşürür. Bilgisayar 

tabanlı akıllı terazilerin diğer bir avantajı ise geniş müşteri ekranları üzerinde kurumsal 

ya da kampanya mesajları yayınlanabilir. Örneğin, müşterilerin şarküteri departmanında 

ürün seçimi sırasında bir ürün reklamı yayınlanabilir, çapraz satış veya üst satış 

sağlanabilir. Dolayısıyla, bu sistemin hem müşteri memnuniyetini artırma hem de 

satışları artırma bağlamında oldukça faydalı olduğu söylenebilir. (Gülşen & Özdemir, 

2018) 



 

76 

 

1..1.5.5.13.Kasa Kuyruk Analiz Sistemi 

Müşteriler alışveriş yaptıktan sonra ödeme yapmak için sıra beklemek 

istemezler. Yapılan araştırmalara göre her üç ziyaretçiden biri kasa kuyruklarında 5 

dakikadan fazla beklediklerinde kuyruğu terk etmektedir. Uzun kasa kuyrukları 

perakendecilere %39’a varan ciro kayıpları yaşatmaktadır. “Kasa kuyruk analizi” olası 

müşteri kayıplarını önlemek için önemli bir araçtır. (www.tr.v-count.com, 2019)Kasa 

kuyruk analiz sistemi, perakendecilere, ödeme aşamasında kaçırılan müşteri sayısı, 

ödeme için ayrılan ortalama süre, kasa ve satış personeli verimlilik ölçümü gibi 

analizler yapabilmesine olanak sağlar. Bu analizler de ciro kayıplarını önleme, müşteri 

memnuniyetini ve sadakatini artırma konusunda perakendeciye ışık tutacaktır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren ulusal market zinciri Kroger, 

2010 yılında 2400 mağazasında “QueVision” olarak adlandırılan yeni bir teknolojik 

sistem geliştirerek müşterilerin ödeme sürecinde bekleme süresini düşürmeyi 

amaçlamıştır. Sistem, kızılötesi (infrared) sensörler yardımı ile müşterilerin bekleme 

süreleri önceden belirlenmiş bir eşiği aştığında hızlı bir şekilde daha fazla POS kasanın 

açılmasını sağlamaktadır. Edinilen raporlara göre QueVision, ortalama 4 dakikanın 

üzerinde olan bekleme süresini 30 saniyeden daha az bir süreye indirmiştir. Sonuç 

olarak % 42 oranında artan müşteri memnuniyeti ile birlikte gelirleri artırmada da etkisi 

olmuştur. Çünkü müşteriler kasa kuyruğunda harcadıkları zamanı daha çok alışveriş 

yapmak için harcamışlardır (Inman’dan aktaran Gülşen & Özdemir, 2018). 

1..1.5.5.14.Akıllı Raflar 

Akıllı raf sistemleri, ağırlık ve boyut sensörleriyle donatılmış, kablosuz iletişim 

yoluyla ticari yazılım programıyla haberleşebilen envanter kontrol sistemleridir. Ağırlık 

sensörleri rafın tabanına, boyut sensörü rafın iç kısmına yerleştirilmiştir.Ağırlık 

sensörleri üzerindeki ağırlıktan yola çıkarak raftaki ürün miktarını hesaplayabilir. 

Raftan ürün alındığında eksilen ağırlığa göre çıkan ürün miktarı RFID teknolojisiyle 

satış veya depo personeline bildirilir. Boyut hesaplaması için kullanılan sensörler de 

rafa yanlış yerleştirilen veya dışarıdan koyulan farklı ürünleri tespit edip ilgili kişiye 

mesaj yoluyla bildirim yapar. Aşağıdaki şekilde akıllı rafların çalışma sistemi 

gösterilmiştir. (www.wiihey.com, 2018) 
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Şekil 7: Akıllı Raf Çalışma Prensibi Örneği 

Akıllı rafların perakendeciye sağladığı belli başlı avantajlar; müşteri hizmetlerini 

iyileştirme, satışları artırma ve alışverişi yarım bırakmayı azaltma, envanter 

otomasyonu, stok yönetimi maliyetlerini kontrol altına alma, metrekare verimliliğini 

artırma ve tedarik zinciri yönetimine kolaylık sağlama olarak sayılabilir.  

1..1.5.5.15.Yerçekimi Besleme Raf Sistemleri 

Campbell Soup tarafından 2002 yılında tanıtılan yerçekimi besleme raf 

sistemleri konserve çorba kategorisi için bir devrim yaratmıştır. Campbell’in 

yerçekimi besleme sistemi 20.000’nin üzerinde mağazaya kurulmuştur. Yerçekimi 

besleme raf sistemi, ürünleri destekleyen eğimli bir raftan ve bir müşterinin öndeki 

ürünü alıncaya kadar ürünleri tutan bir ön duvardan oluşur. Öndeki ürün çıkarıldığında, 

yer çekimi kalan ürünleri eğimli rafın önüne iter. Bu sistem otomatik olarak raf 

görünümünü korur, mağaza personeline daha az dikkat gerektirir ve işçilik maliyetlerini 

duşurur. Öte yandan, alışveriş yapan muşteriler de bu tür raf düzeninde daha kolay 

dolaşmakta ve alışveriş yapmaktan daha çok keyif almaktadırlar (Inman’dan aktaran 

Gülşen & Özdemir, 2018). 

1..1.5.5.16.Bluetooth-Beacon Teknolojisi 

İlk olarak Apple tarafından 2013 yılında tanıtılan “Beacons”, akıllı telefonlara 

konum yakınlığına dayalı uyarılar gönderen küçük bluetooth cihazlarıdır. Perakende 

sektöründe, bu, müşterilerin bir mağazaya yakın olduğunda ve daha önce mağaza 

uygulamasını indirdiklerinde indirimler, özel etkinlikler veya diğer hatırlatıcıları 

alabileceği anlamına gelir. Mağaza içinde müşteriye indirimler ve promosyonlar 
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hakkında bilgi vermesinin yanında, beacons mağaza yakınından geçenlere de mağaza içi 

etkinliği veya fiyat indirimi hakkında bildirim yolluyor. Bu da promosyon ve indirimleri 

etkili bir biçimde tanıtma yöntemi olarak kullanılıyor. 

Beacon teknolojisi diğer bazı perakende teknolojileriyle bütünleşik olarak 

kullanıldığında daha anlamlı ve işlevsel olmaktadır. Mesela kişisel satış asistanı olarak 

kullanılan kiosklar ile entegre edilerek daha önce alışveriş yapmış ve mağazaya 

yaklaşan müşteriyle iletişime geçip, önceki alışveriş verilerine dayanarak, önerilerde 

bulunması ve yeni teklifler sunması sağlanabilir. RFID teknolojisi ile birlikte 

kullanılarak müşterinin ilgilendiği ürün hakkında mağaza içi bölge ve raf bilgisi 

paylaşılabilir. Ya da müşteriye ait daha önce tanımlanmış bir ödeme aracı ile temassız 

olarak ödeme yapması sağlanabilir. 

Swirl Networks Inc., alışveriş yapanların %70'inden fazlasına beacons ile 

içerikler sunduğunu ve sunulan tekliflerin mağazada satın alma olasılıklarını artırdığını 

belirtti. Dünyanın güçlü perakendecilerinden Urban Outfitters, CVS, Lord & Taylor, ve 

Timberland “beacons” teknolojsini mağazalarında kullanıyor. (www.bussplus.com, 

2018) 

1..1.5.5.17.Dijital Fiyat Etiketleri 

Perakendecilikte en önemli faktörlerden biri fiyatlamadır. Doğru ve zamanında 

fiyatlama, rekabet avantajı, doğru maliyet yönetimi ve beraberinde koordineli bir 

yönetim organizasyonu sağlar. Fiyat hataları çoğu zaman farklı bölümleri karşı karşıya 

getirir, şirketi zarara uğratır ve müşteri memnuniyetini de düşürür. Uzun vadede ise 

müşteri sadakatine de yansır. Dijital etiketler, birçok insan hatasını ortadan kaldırabilen, 

maliyetleri düşüren ve fiyat kaynaklı zararları en aza indiren bir yeniliktir.  Yatrırım 

maliyetleri biraz yüksek sayılabilecek düzeyde olduğundan henüz orta ve büyük ölçekli 

perakendeciler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Ancak uzun vadede maliyetleri 

düşürücü etkisi düşünüldüğünde küçük perakendeciler için de kabul edilebilir bir 

yatırım olduğu söylenebilir. 
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Sistem, arka planda çalışan bir etiket yönetim yazılımı ile çalışmaktadır. Dijital 

etiket üniteleri WI-FI veya RFID kablosuz teknolojileri ile bağlanan vericiler ile 

haberleşmektedir. Vericiler de etiket yazılımının kullanıldığı bilgisayarlar ile kablosuz 

bağlanır. Etiket yazılımını kullanan bilgisayar ile yazarkasa pos arasında da kablolu 

veya kablosuz bağlantı kurulur. Bu yolla veri gönderim kanalı tamamen kurulmuş olur. 

Fiyatlama departmanı tarafından güncelleme yapılacağı zaman fiyatlar sisteme girilip 

veriler hem etiketlere hem de yazarkasaya gönderilerek güncelleme yapılmış olur. 

Dijital etiketlerin çalışma sistemi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 

(www.dijitalrafetiket.com, 2018) 

 

  

 

 

 

 

 

Şekil 8: Dijital Etiketlerin Bağlantı ve Çalışma Şeması 

Dijital etiketler perakendecilikte aktif bir pazarlama stratejisinin de önemli bir 

parçası olacaktır. Anlık veya kısa süreli indirimlerin fiyatlamasında, tüm şubelerde fiyat 

bütünlüğünün sağlanmasında ve hatta Omni kanllılıkta tüm kanallarda aynı fiyatların 

uygulanabilmesinde dijital etiketler önemli bir etken olacaktır. 

1..1.5.5.18.Okut ve Geç (Scan and Go) 

“Scan and go” teknolojisi de bir tür kasiyersiz, self servis ödeme yöntemidir. 

Mobil telefonların kamerasıyla tarayıcı özelliğini kullanarak, satın alınan ürünlerin 

taratılmasıyla, RFID veya WI-FI kablosuz bağlantı teknolojisiyle ödeme yazılımına 

bağlanarak tanımlı kredi kartından ödemenin yapılmasına dayanan bir sistemdir. Henüz 

birçok perakendeci tarafından test aşamasında olan bu teknoloji bazı aksaklıklarından 

dolayı henüz tam anlamıyla uygulamaya geçmemiştir. Eksikleri giderildiğinde personel 
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maliyetlerini düşürme, bekleme süresini azaltma ve müşteri memnuniyetini artırması 

bakımından perakendecilere fayda sağlayacağı görülmektedir. 

Birkaç yıl önce dünya e-ticaret devi Amazon, offline (fiziki mağazadan) 

alışverişlerde kasa ve kuyruk sorununu çözmek için geliştirdiği yeni mağazacılık 

deneyimi Amazon Go’yu tanıttı. Yapay zekâ ve sensörler yardımıyla çalışan Amazon 

Go uygulaması ile kasada ödeme bekleme derdini ortadan kaldıran şirket, deneme 

amaçlı ilk şubesini ABD’nin Seattle kentinde açtı. Ödeme yapmak için kasaya 

gidilmesine gerek bırakmayan bu yeni deneyim için tüketiciler önce telefonlarına 

Amazon Go uygulamasını indiriyor. Mağazaya girerken QR kodlarını okutuyor. 

Mağaza içerisinde satın almak istedikleri ürünleri çantasına atan müşterinin alışveriş 

yaparken sanal alışveriş sepeti güncelleniyor. Alışverişi biten müşteri, deyim yerindeyse 

elini kolunu sallayarak mağazadan çıkıyor. Amazon ise müşterinin neleri aldığını tespit 

edip, ödemeyi otomatik olarak çekerek, faturayı müşterinin cep telefonuna gönderiyor. 

(www.teknoyo.com, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: Amazon Go Mağaza Girişi ve Kontrol Noktası 

Deloitte’un“2018 Perakende Sektorunun Kuresel Gucleri”raporuna gore bu 

teknolojinin perakendeci kuruluşlar icin tamamen benimsenmesi ve uygulanması icin 

henuz erken bir zaman olsada belki de teknoloji ve otomasyonun mağazalarda en ileri 

duzeyde kullanımlarından birisi olacaktır. Diğer yandan bu teknolojik gelişmelerle 

birlikte insansız mağazaların (unmanned stores) olduğu bir doneme doğru gidileceği de 

ifade edilmiştir. (www2.deloitte.com/tr, 2018) 
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1..1.5.5.19.Mağaza içi CRM 

Mağaza içi müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) , müşteriyle etkileşime geçebilen 

bilgisayarlar ve dijital ekranlar aracılığıyla, veri tabanı kullanarak kişiye özel hizmet 

sunmayı amaçlayan bir teknolojidir. Bu sistem de yapay zeka ile entegre edilebilen bir 

uygulamadır. Mağazaya giren müşteriyi kullandığı cihaz vasıtasıyla veya fiziki 

özelliklerinden algılayıp, müşteriye, mağaza içindeki konumuna göre ve önceki 

alışverişlerinden elde ettiği verilere göre çeşitli duyurular yapabilen, kampanya ve 

indirimler hakkında bilgi veren bir veri tabanı pazarlamacılığıdır. Müşterilerin ne 

istediğini, ne aradığını adeta gözünden anlayan bir sistemdir. Yakın gelecekte yüz 

tanıma sistemine sahip mağaza girişleri ve bizi ismimizle karşılayan mağaza görevlileri 

veya dijital asistanlar ile karşılaşmamız mümkün gözüküyor. 

Dijital destekli mağaza içi CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) sisteminde, 

müşterilerden birçok kanaldan gelen veriler, veri tabanına eklenir ve “bigdata”yı 

oluşturur. Nesnelerin interneti aracılığıyla veri alışverişinde bulunan cihazlar 

müşterilere önceki alışveriş davranışlarına göre geri bildirimde bulunur ve öneriler 

sunar. Mağaza içinde müşterileri karşılayan dijital ekranlar ve kablosuz bağlantıyla 

irtibata geçen bilgisayarlar, satış öncesi, satış süreci ve satış sonrası ile ilgili müşteriye 

kişiselleştirilmiş ve önceden programlanmış bir hizmet sunmaya yardımcı olur. 

 

 

 

 

Şekil 10: Dijital Destekli Mağaza İçi CRM 

2016 yılında “Rönesans Perakende Buluşmaları” kapsamında Türkiye’ye gelen 

ve gelecekteki perakende yenilikleri hakkında bilgi veren futurist (gelecek bilimci)  

Ryan Shaw, perakende sektörünü bekleyen en heyecan verici gelişmelerden birinin yüz 

tanıma sistemi olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Yüz tanıma yazılımlarının 

olduğu kameralar, insanın yüz hareketlerinden ruh halini tespit edebilecek. Böylece 
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mağazadan içeriye girdiğinde tüketicinin ihtiyacı olan ürün satış danışmanı tarafından 

anlaşılarak müşteri ile doğru iletişim kurulması sağlanacak. Tabi burada teknolojinin 

neyin önüne geçeceği değil neye ne kadar artı değer katacağı önemli. Örneğin yüz 

tanıma yazılımlarından biri de gözlük markalarının işine yarayacak. Satış danışmanı yüz 

şekline uygun olan 5 tane model varsa müşteriye sadece onları göstererek zamandan da 

tasarruf sağlayacak" (www.retailturkiye.com, 2016) 

Perakendeciler, dikkat çekmeden alışveriş yapan kişileri tanımalarına yardımcı 

olacak yüz tanıma yazılımı üzerinde çalışmaktadırlar. Bunlardan biri ABD’deki Costco 

marketler zincirinde kullanılan CRM uygulamasıdır. Mağaza icerisindeki muşterilere 

yönelik kişiselleştirmeyi mobil teknoloji, konum bilgisi ve tahmini analitikler 

kullanılarak gerçekleştirmektedir. 

Bu uygulama,  alışveriş yapacaklara bir alışveriş listesi oluşturması için yardımcı 

bir program sunmaktadır. Müşteri, alışverişini kolaylaştırmak için bu listeyi kullanır, 

ardından bu veriler müşterinin sadakat hesabına bağlanabilir. Bu uygulama, 

perakendecinin, hangi ürünlerin önceden ne sıklıkla alındığını hesaplayarak yeniden 

benzer ürünler satın alınabileceğini tahmin etmektedir. Bunun yanında müşteriye yeni 

ürün önerileri de yapar. Böylece müşterinin önceki alımları, potansiyel alımları ve 

ilgilenebileceği diğer ürün grupları hakkında bir analiz yapabilmesine yardımcı olur 

(Inman & Nikolova, 2017). Burada amaç, fiziksel mağazalara dijital ortamda alışveriş 

deneyimi kazandırmak ve kanalları bütünleştirmektir. 

1..1.5.5.20.Dijital Tabela 

Mağaza içindeki pazarlama alanları perakendeciler için her zaman önemli 

reklam ve duyuru alanları olmuştur. Dijital ekranların kullanılmaya başlamasıyla 

beraber bu alanlar daha interaktif ve değiştirilebilir hale geldi. Günümüzde birçok 

perakendeci bu dijital tabelaları ve ekranları oldukça verimli kullanmaktadır. Özellikle 

kampanya yapılan ürünler, indirimler, öne çıkarılması gereken ürünler ve benzeri 

tutundurma faaliyetlerinde oldukça etkili kullanılmaktadır. Önceleri afişler ve sabit 

tabelalarla yapılan bu işlemler artık daha aydınlık, estetik ve ilgi çekici bir şekle 

dönüşmüş oldu. Satışlarını artırmak isteyen perakendeciler için bu tabelalar önemli bir 

uygulama alanıdır. 
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1..1.5.5.21.Sanal Gerçeklik (VR) 

Adından da anlaşılacağı üzere sanalla gerçeğin bir araya gelmesinden oluşan bir 

uygulamadır. Sanal gerçeklik, gerçekte olmayan ama varmış gibi tasarlanıp gösterilen 

bir görüntü teknolojidir. Aslında bu teknolojinin bilgisayar oyunlarından esinlenildiği 

söylenebilir. Nasıl ki bilgisayar oyunlarında etrafı gezip içerideki nesnelere yaklaşıp 

gerçek bir ortamdaymış gibi hareket ediliyorsa bu teknolojide de aynı şekilde, daha 

önceden gerçeğine uygun olarak çizilmiş ve tasarlanmış mekanlarda kişinin hareket 

etmesini, yaklaşıp uzaklaşmasını sağlayan bir ortam oluşturulmaktadır. 

Sistemin çalışma prensibi ve kullanılan cihazlar kısaca şunlar; kullanıcı gözüne 

bir sanal gerçeklik gözlüğü takıyor, görüntüyü sesli ve gerçekçi hale getirmek için bir 

de kulaklık takıyor.  Daha önceden hazırlanmış görüntülerin içinde harekete duyarlı 

sensörler ile bu cihazlar aracılığıyla gezinti yapabiliyor. Ayrıca ilave aparatlar 

kullanarak sanal ortamda hareketin dışında etkiler de oluşturabiliyor. Mesela bir aparat 

ile ürüne dokunma ve satın alma veya etraftaki ürünleri değiştirebilme gibi gerçekçi 

davranışlar da sergileyebilmekte. Aşağıda yaygın olarak kullanılan sanal gerçeklik 

gözlüğü ve aparatı örnek olarak verilmiştir. 

 

Şekil 11:Sanal Gerçeklik Gözlüğü ve Tuşlama Aparatı 

 Bu teknolojinin perakendeye uyarlanması sanal bir dükkanın içinde gezebilmek 

ürünleri inceleyebilmek ve hatta satın alabilmek üzere geliştirilmiştir. Bazen tek bir 

ürün ile ilgili sanal gerçeklik ortamı sağlanabilirken, bazen de birden çok ürünün de yer 

aldığı bir mağaza ortamı sağlanmaktadır. Bu tamamen tasarıma ve odaklanmaya bağlı 

bir durumdur. Sanal gerçeklik daha çok inşaat sektöründe, eğitim öğretim 

faaliyetlerinde ve eğlence sektöründe kullanılmaya başlamıştı. Ancak günümüzde artık 
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perakende alanında da sanal gerçeklik kullanılmaya başlanmıştır. Gerek müşterilerine 

farklı deneyimler yaşatmak gerekse sınırsız ürün ve hizmete kolayca ulaşmayı sağlamak 

amacıyla bu teknolojiden yararlanılmaktadır. 

 Mobilya ve ev ürünleri perakendecisi IKEA’nın kullandığı sanal gerçeklik 

uygulaması müşterisini, alacağı eşyanın evinde nasıl duracağı, uygulamada nasıl 

göründüğü ile ilgili fikir veren bir ortama götürüyor. Oluşturulan görsel tasarım ile 

adeta gerçekte varmış gibi hareket etmesini sağlıyor. Aşağıda IKEA mağazalarının 

kullanmaya başladığı sanal gerçeklik uygulamasından bir kesit, örnek olarak 

sunulmuştur. (www.shiftdelete.net, 2016) 

 

Şekil 12: IKEA Sanal Gerçeklik Uygulaması Arayüz Kesiti 

2015 yılında yeni ürün kolleksiyonunu tanıtmak üzere bu teknolojiyi kullanan 

Tommy Hilfiger markası müşterilerine başka yerde göremeyeceği yeni ürünlerini bu 

yolla tanıtmış oldu. Şirketin CEO’su Daniel Grieder 06 Ocak 2016 Çarşamba günü 

yaptığı açıklamada bu sıra dışı deneyimi şu şekilde anlatıyor: “Tüketici beklentilerinin 

ötesine geçme, onlara ilham verme ve mümkün olduğunu hayal edemedikleri alışveriş 

deneyimleri yaşatma vizyonuyla hareket ediyoruz. Çığır açan sanal gerçeklik teknolojisi 

sayesinde müşterilerimizi en ön sıradan Hilfiger Collection defilesini izlemeye davet 

ediyoruz. Sanal gerçeklikten yararlanarak kendi dünyamızın farklı bir yanına kapı 

açarak perakende mağazamızdaki tüketicileri her sezon en büyük etkinliklerimizden 

biriyle buluşturuyoruz.” cümleleriyle büyük ilgi gören teknolojiden söz etti. 
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1..1.5.5.22.Artırılmış Gerçeklik (AR) 

Bu teknoloji de yine sanalla gerçeği birleştiren bir yenilik. Kullanılan cihazın 

içinde yüklü olan bir uygulama ile gerçek görüntüler sanal görüntülerle birleştiriliyor. 

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality-AR) deneyiminin çalışma prensibi, 

kullanıcının gerçek hayatta yapabildiği şeylerin benzerini sanal olarak yapabilmesine, 

gerçek görüntüye dijital bilgi ve görüntü katarak etkileşime girebilmeye dayanır. 

 İlk bakışta sanal gerçeklikle aynı gibi algılanıyor, ancak bunun sanal 

gerçeklikten farkı,  adından da anlaşılacağı üzere sanal görüntülerin gerçeğe daha çok 

uyarlanmış olmasıdır. Sanal gerçeklikte, sanal ortamın içine dahil olma durumu varken, 

artırılmış gerçeklikte gerçek görüntülerin üzerine uyarlanan sanal eklentiler söz 

konusudur.   

Artırılmış gerçeklikte görüntü elde edebilmek için önceleri, daha çok tabletler ve 

mobil telefonlar kullanılıyorken, günümüzde giyilebilir teknolojik ürünlerle artırılmış 

gerçeklik görüntüsü elde etmek mümkün olabiliyor. Üzerinde yoğun olarak çalışılan bu 

teknoloji ve buna yönelik uygulamalar sayesinde, hayatımızın günlük akışı içinde var 

olan araç gereçlerle de bu teknolojinin birleştiğini görmek mümkün olacağa benziyor. 

Günümüzde bu teknolojinin en verimli kullanılabildiği cihazlar artırılmış gerçeklik 

gözlükleridir. Dünyaca ünlü birçok marka bu alanda yatırım yapmaya ve yeni ürünler 

sunmaya devam ediyor. Apple, Microsoft, ve Adobe gibi markaların, 2019 yılında 

artırılmış gerçeklik gözlüğü ve uygulamalarının piyasaya çıkması bekleniyor. 

Bu teknolojinin perakendecilikteki uygulamaları da, daha çok ürün deneme, 

teknik özellik araştırma ve ürün hakkında detaylı bilgi edinme gibi konularda 

kullanılmakta. Giyim perakendecilerinde örneklerini görmeye başladığımız deneme 

ekranları buna örnektir. Bir kıyafetin üzerinizde nasıl duracağını görmek için ürün 

etiketini okutup artırılmış gerçeklik ekranı olarak kullanılabilen aynanın karşısına 

geçtiğinizde, kıyafeti giymiş gibi üstünüzde görmek mümkün olabiliyor. Öyle ki ileride 

kıyafet deneme odalarına gerek kalmayabilir. 
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Artırılmış gerçeklik uygulamalarına bir diğer örnek, Belarus Cumhuriyeti 

kökenli teknoloji startup firması Wannaby’ye ait. Wannaby, dijital alışverişe güç 

kazandıracak bir sistem geliştirmiş. Tasarladıkları Wanna Kicks isimli uygulama 

sayesinde, yerinizden bile kalkmadan bir ayakkabıyı üzerinizde deneme şansı 

bulabiliyorsunuz. Uygulama bunun için özel geliştirilmiş bir artırılmış gerçeklik 

altyapısı kullanmakta. Wannaby daha şimdiden Nike, Adidas, Yeezy ve Vans gibi 

büyük markalarla bu teknolojinin kullanımı için anlaşmalar yapmış bulunuyor. Firma 

anlaşmalı olduğu markaların seçilmiş ayakkabılarını üç boyutlu şekilde tarıyor ve 

modelliyor. Kullanıcılar ise uygulamaya giriyorlar ve istedikleri ayakkabıyı seçiyorlar. 

Akıllı telefon kamerasını ayaklarına çeviriyorlar ve uygulama ayağın görüntüsü üzerine 

üç boyutlu ayakkabıyı yerleştiriyor. Böylece gerçeğe çok yakın bir şekilde o 

ayakkabının sizde nasıl duracağını görmeniz mümkün. Uygulama siz ayağınızı 

çevirseniz veya yürüseniz bile ayaklarınızı takip edebiliyor. Ayakkabının farklı 

renklerini deneyebiliyor, memnun kalırsanız da direk uygulamadan sipariş 

edebiliyorsunuz. (www.xtrlarge.com, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Artırılmış Gerçeklik Ayakkabı Deneme Görüntüsü 

Buna ek olarak, son araştırmalar, Avrupa’da mobilya dahil olmak üzere birçok 

yeni ürün kategorisinin çevrimiçi satışlarında bir artış yaşandığını göstermektedir. 

Bunun içindir ki, IKEA gibi köklü perakendeciler ürün kataloglarında artırılmış 

gerçeklik (AR) uzantılarını kullanarak çevrimiçi mobilya alışverişini genç tüketiciler 

için daha çekici hale getirmesi şaşırtıcı değildir. Artırılmış gerçeklik, mobilya ile ilgili 

olarak tüketicilerin pahalı ürünlerle daha sık etkileşime girmelerini ve görsel 

görünüşlerini kontrol etmelerini sağlar. Diğer taraftan, tüketiciler ürünü satın almadan 
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önce evlerine sanal ortamda yerleştirmelerini de sağlayabilir. (Rese’den aktaran Gülşen 

& Özdemir, 2018 ) 

1..1.5.5.23.Nesnelerin İnterneti (IoT) 

İnternetin bilinen üç farklı versiyonu vardır. İnsanla insan iletişimi, insanla cihaz 

iletişimi, ve cihazlar arası iletişim. Nesnelerin interneti, iki cihazın birbiriyle veya bir 

bir cihaz aracılığıyla bir insanla veri alışverişinde bulunabilmesidir. İnsanla insan 

iletişiminden farklı olarak, burada nesnelerin birbiriyle çift yönlü insan müdahalesi 

olmadan bilgi alışverişinde bulunmasıdır. “Nesnelerin interneti” (IoT) diye adlandırılan 

teknoloji sayesinde; nesneler ağlar ile birbirine bağlanarak akıllı hale gelmektedir. 

Böylece bu nesneler veri alıp veri gönderebilme, birbirleriyle konuşabilme, insan 

ihtiyaçlarını anlayabilme gibi etkileşimler ile insan hayatını kolaylaştıracak çözümlere 

dönüşmektedir 

Tarihteki ilk Nesnelerin İnterneti uygulaması, 1991 yılında Cambridge 

Üniversitesi'nde bir kahve makinesi ile başlamıştır. Cambridge Üniversitesi’nde çalışan 

15 akademisyen çalıştıkları binada bir adet kahve makinesini paylaşıyorlardı ve kahvesi 

biten kişiler tekrardan kahve almaya geldiklerinde makinenin boş olmasından dolayı 

yaşadıkları bu sorunu çözmeye yönelik bir çalışma içine girmişlerdir. Şöyle ki, kahve 

makinesinin her bir dakikada, üç adet görüntüsünü yakalayan ve ofislerindeki masaüstü 

bilgisayarlarına aktaran bir sistem tasarladılar. Bir video kamera ile görüntü yakalama 

yazılımı ve protokollerin yazılmasından sonra her bir akademisyen ekranında kahve 

demliğindeki kahve miktarını çevrimiçi ve gerçek zamanlı olarak görebilme fırsatını 

yakalamıştır (Alpaslan & Delibalta, 2018) 

“Nesnelerin interneti” kullanılarak perakendeciler birçok avantaj sağlayabilirler. 

Özellikle aşağıdaki konularda insan hatalarını ortadan kaldırma ve otomasyon sağlama 

açısından nesnelerin interneti çözüm olacaktır. (Alpaslan & Delibalta, 2018) 

- Ürün-mal takibi (ürüne ulaşma kolaylığı, kayıp ve hırsızlıkları önleme, tedarik 

zinciri optimizasyonu) 

- Müşteriyle etkileşim ve müşteri deneyiminin optimize edilmesi 

- Akıllı işletme altyapısı (kullanıcı deneyimi, arka ofis iş akışı optimizasyonu) 
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- Dinamik hiperlokal pazarlama (merkezi ürün sevkiyatı yerine kayıtlı mağazalar 

üzerinden müşteriye en yakın yerden aynı gün teslimat) 

- Müşteri davranışı izleme 

- Mobil ödeme sistemleri 

- Mağaza içi envanter yönetimi 

- İş ve insan kaynaklarının optimize edilmesi. 

- Mağaza içi soğutma, aydınlatma, güvenlik kontrol sistemlerini uzaktan anlık 

olarak izleme, müdahele etme, arıza durumlarını anında tespit etme 

Dünyada perakende ve alışveriş konusunda kullanılan birkaç gerçek “nesnelerin 

interneti”  (IoT) örneği şunlardır (Esin, 2015) : 

Perakende devi Walmart hem müşteri davranışı hem de stok-envanter-mağaza 

yönetiminde IoT kullanıyor. Bunun için sosyal medya verilerini toplayıp popüler 

ürünleri tespit ediyor, hava durumunu müşterinin alışveriş geçmişiyle eşleştiriyor. 

Örneğin Walmart verileri hava sıcaklığı 26,6 derecenin üstüne çıktığında ve hafif esinti 

olduğunda Amerikalıların daha çok salata malzemesi satın aldığını gösteriyor. 

Eğlence devi Disney, lunaparklara kimin girdiğini müşteriye dağıtılan RFID 

elektronik etiket destekli MagicBand bilezikleriyle takip ediyor. Ayrıca bu sistemi otel 

rezervasyonu ile nakit ve kartsız ödeme sistemlerine entegre ediyor (hatıra eşya, 

aksiyon figürleri, pamuk şekeri alışverişi gibi). 

Amazon’un kullandığı Wi-Fi destekli Dash Button, mobil telefon aracılığıyla 

deterjan alan müşterileri takip ediyor. Amazon’da online hesabı olan müşteri deterjanı 

bitince düğmeye basıyor ve sistem gün içerisinde müşterinin evine deterjan teslimatı 

yapıyor. 

Turkiye perakende sektorunde, Nesnelerin Interneti (IoT) ilk aşamada soğutma 

depolarının ve mağazaların icerisinde bulunan et ve şarkuteri dolaplarının ısı değerlerini 

takip etmek bağlamında dolapların icerisine yerleştirilmiş ve internet ağına bağlı bir ısı 

kontrol cihazı ile belirli merkezde bir butun halinde gozlemlemek ve kontrol edilmesi 

amacıyla kullanılmaktadır. Gerek insan sağlığı icin gerek urun kayıplarını onlemek 

bağlamında oldukca onemli bir sistem olduğu soylenebilir. (Gülşen & Özdemir, 

2018:120) 



 

89 

 

1..1.5.5.24.Yapay Zeka 

15 Ocak 2019 tarihinde teknoloji haber sitesi Techrepublic yazarlarından Macy 

Mayern’in paylaştığına göre, Amerikan Ulusal Perakende Federasyonunun 2019 yılı 

değerlendirme toplantısında yayınlanan araştırma sonuçları; perakende otomasyon 

teknolojilerini giderek daha fazla kullanacağını gösteriyor. Çalışma, perakende 

sektöründeki insanlarla yapay zekanın (AI) yakınlaşmasına, özellikle otomasyonun 

insan hatasını azaltmaya ve müşteri deneyimini iyileştirmeye nasıl yardımcı 

olabileceğine odaklanıyor. Rapor, yapay zekanın (AI) perakende pazarında nasıl devrim 

yaratacağını belirlemek için 23 ülkede 1.900 perakende ve tüketici ürünleri temsilcisini 

araştırdı. Uygulayıcılar AI'yı perakendeye entegre ederken, üreticilerin müşteri 

sadakatini korumak için şeffaf ve güven verici olması gerektiğini düşünüyor. Raporda, 

insanların otomasyona ve daha önce bulunmadığı bir alan olan, yeni teknolojilere karşı 

temkinli yaklaştığı görülüyor. 

IBM şirketi, perakende sektöründen temsilcilerle yaptığı araştırmada, 

katılımcıların geri bildirimlerine dayanarak AI'yı kullanmayı planladığı şu altı yolu 

belirlemiştir. (www.techrepublic.com, 2019): 

- Tedarik zinciri planlaması (% 85)  

- Talep tahmini (% 85)  

- Müşteri zekası (% 79)  

- Pazarlama, reklam ve kampanya yönetimi (% 75)  

- Mağaza işlemleri (% 73)  

- Fiyatlandırma ve promosyon (% 73) 

Symphonyretailai.com tarafından yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın 

perakendeciye sağladığı faydalar aşağıdaki gibi sıralanmıştır. Araştırmaya katılanlardan 

alınan verilere göre bu katkı oranları ortaya çıkmıştır. 
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Tablo 4: Yapay Zekanın Perakendeciye Sağladığı Faydalar 

Pazarlama araştırmacısı Daryna P. ‘nin yaptığı çalışmaya göre ise yapay zekanın 

perakende sektörünün gelişimine katkı sağlayacak 11 farklı kullanım alanı da şu 

şekildedir. (Daryna, 2018) 

- Fazla veya eksik stok durumunu ortadan kaldırmak 

- Fiyat ayarlamasında 

- Kategori yapısı oluşturmada 

- Müşteri hizmetleri için robot yazılımlar “chatboot”  

- Sesli Arama asistanı 

- Görüntülü arama asistanı 

- Sanal giyinme kabini veya akıllı aynalar 

- Mağaza içi asistan 

- Kasiyersiz ödeme sistemi 

- Yazılımla müşteri memnuniyet takibi 

- Müşteri davranışını tahmin etmek ve etkilemek 

1..1.5.5.25.Robotlar 

Mağaza içi robotlar, daha çok sıradan işleri yerine getirmek amacıyla 

görevlendirilirken diğer taraftan verimlilik ve hizmet düzeylerini geliştirmek 

maksadıyla da birkaç perakendeci tarafından pilot çalışması yapılmaktadır. Wal-Mart ve 

Ahold Delhaize, mağaza ici robotları Amerika Birleşik Devletleri’ndeki mağazalarında 

ürün raflarını taratmak ve stok miktarını kontrol etmek amacıyla bir uygulama 

başlatmışlardır.  
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Yine benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri’nde ev geliştirme ve yapı 

market perakendeciliğinin lider kuruluşu Lowe’s, mağaza içinde kullanmaya başladığı 

“LoweBot” robotu ile müşterilerin reyonlarda aradıkları ürünleri daha kolay 

bulabilmelerini, taramalarını ve ürünün stoktaki durumu hakkında bilgi edinmelerini 

sağlamaktadır. Rusya’da da Lenta süpermarket zinciri yakın zamanlarda müşteri servisi 

sağlayacak “Promobots” robotunu mağaza içerisinde uygulamaya koymuştur (Gülşen 

& Özdemir, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Lowe Mağazaları - Stok Takip ve Müşteri Asistanı Robotları 

1..1.5.5.26.NFC Aracılığıyla Etkileşim 

Yakın alan iletişimi anlamına gelen NFC, Kısa mesafe iletişimi sağladığından 

sadece iki cihaz arasında temassız ve kısa mesafe iletişiminde kullanılır. Genellikle 

ödeme amacıyla kullanılmaktadır 

1..1.5.5.27. Push Notifications (Anlık Bildirimler) 

Pazarlama bakış açısıyla anlık bildirim mesajları, marka, ürün veya hizmetlerle 

ilgili bildirimlerin her gönderimde izin alma ihtiyacı duymadan iletilmesi olarak 

özetlenebilir. Anlık bildirimler için bir kez müşterilerden izin alındıktan sonra 

yeniliklerle ilgili bildirimler gönderilmeye başlanır. Anlık mesajların en önemli 

özelliklerinde biri sadece metin tabanlı değil, görsellik ve etkileşimin de olduğu 

içeriklere sahip olmasıdır. Teknik olarak HTML yapısının esnekliği ile mobil kullanım 

birleşince ortaya çok etkili kampanyalar çıkabilmektedir. (www.smartmessage.com, 
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2019) Anlık bildirimlerin başlıca 4 çeşidi olduğu söylenebilir. Metin mesajları, görsel 

mesajlar, etkileşimli mesajlar, bölgesel mesajlar. 

1..1.5.5.28.Yüz Tanıma Teknolojisi 

İlk çıkış noktası güvenlik ve savunma sanayi olan yüz tanıma teknolojisi, 

günümüzde perakende sektörü tarafından da kullanılabilir hale geldi. Gerek hizmet 

kişiselleştirmede gerekse müşteri memnuniyeti ölçümlemede büyük kolaylık sağlayacak 

bir uygulama olan yüz tanıma teknolojisi, bazı global perakendeciler tarafından 

uygulanmaya başlandı. 

1..1.5.5.29.Akıllı Aynalar 

Özellikle giyim sektörü için ürün deneme odalarına alternatif olarak 

düşünülebilecek bir teknoloji olan “akıllı aynalar”, müşteriye ilgilendiği ürünün farklı 

renkleri ve bedenlerini kolayca üzerinde görebilmesini sağlayan bir sistem içeriyor. Bu 

teknolojinin kullanımıyla ileride deneme odalarına ihtiyaç kalmayabilir ve vitrinlerde 

daha az mankene, daha çok dijital ortamlara rastlamak mümkün olabilir. 

1..1.5.5.30.Robot Çağrı Merkezi Hizmeti (ChatBootlar) 

Mağazaların müşteri hizmetleri alanında hizmet verdiği çağrı merkezleri ile ilgili 

bir inovasyon olan “chat boot” teknolojisi, müşteriye daha hızlı ve verimli hizmet 

sunmak üzere tasarlanmıştır. Önceleri “sık sorulan sorular” olarak perakendecilerin web 

sitesinde yayınlanan hazır yazılı cevaplar birçok sorunu müşterinin kendi kendine 

çözmesini sağlıyordu. Bu teknoloji, sık sorulan sorular yerine, sorulabilecek tüm 

soruları içeren bir çözüm sınmaya yönelik yapay zeka tabanlı bir müşteri hizmetleri 

uygulamasıdır. Birçok şirket günümüzde bu teknolojiyi kullanmaya da başlamış 

durumda. 

Yukarıda kısaca maddeler halinde tanımlamalarını yaptığımız ve örnekler 

verdiğimiz teknolojilerin perakendecilere sağladığı faydalar kısaca şu başlıklar altında 

toplanabilir. 

- Fazladan stok ve çeşit bulundurmayı azaltarak daha fazla satış olanağı sunma 

- İşlemlerde hız kazanma ve verimliliği artırma 

- Kasa, ödeme sıra bekleme süresini azaltma 
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- Faaliyet giderlerini azaltma, maliyetleri düşürme 

- Tüm satış süreçlerini doğru yönetme 

- Teslim sürelerini kısaltma 

- Stoksuz kalma veya fazla stok yükü taşıma 

- Kolay ve doğru fiyatlama 

- Müşteri memnuniyetini artırma 

- Fiziki ve online kanalların tam bütünleşmesini sağlama 

- Kanallar arasında uyum ve standasrtlaşmayı sağlama 

- Tam ölçülebilirliği ve doğru analiz yapabilmeyi kolaylaştırma 

Elektronik Ticaret ve İnternetten Satış Kanalları 

Perakendecilikte üç başarı faktörü ‘konum, konum, konum’ idi. İnternetin 

gelmesiyle, fiziki konum daha az önemli hale geldi. Milyonlarca insan, şirketin fiziki 

konumunu bilmeden Amazon.com’dan kitap alıyor. Gereken tek şeyse internete bağlı 

olmak ve siteye girip sipariş vermek. (Kotler, Hermawan & Setıawan, 2017:131) 

Bundan 20 yıl önce oturduğumuz yerden sipariş verebileceğimiz, istediğimiz ürünün 

ertesi gün kapımıza teslim edileceği söylense tuhaf karşılayabilir, şüpheyle 

yaklaşabilirdik. Bugün kızımıza Çin’den toka siparişi verip, oğlumuza Amerika’dan 

oyuncak siparişi verip, eğitimleri için de Avusturalya’dan da robot siparişi 

verebiliyoruz. Üstelik makul teslimat süreleriyle… Yurt içinde bu süre daha da 

kısalmakta, ürün çeşidi de daha da fazlalaşmakta. Giyimden kozmetiğe, gıdadan 

elektroniğe birçok ürüne hemen hemen marketlerde satılan her şeye internetten ulaşmak 

ve sipariş vermek mümkün olabilmekte.  

Klasik anlamda fiziksel mağazadan aldığımız ürünleri internetten sipariş 

vermenin de ötesinde artık e-ticaretin farklı bir boyut kazandığını söylemek mümkün. 

Tüketici alışkanlıklarını ve daha önce yapılan alışverişleri, internet hareketlerini çerezler 

yoluyla kaydeden, biriktiren ve bu verilerle öğrenen makinelere dönüşen bilgisayarlar 

artık günümüz tüketicisne farklı bir alışveriş deneyimi sunmakta. Yapay zekanın e-

ticaret ve perakendecilikte kullanılması aynı zamanda bu iki kanalın birbiriyle olan 

ilişkisini de değiştirdi. 
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Peki bu altyapı nasıl oluştu ve bu günlere nasıl gelindi? İnternetin gelişimine, 

webin kullanılmasına ve e-ticaretin nasıl başladığına bir göz atalım. 

İletişimciler, internetin temeli olarak telgrafı kabul etmektedirler. Elektrik 

akımıyla mesaj iletilebileceği fikrinin deneylerle kanıtlayan Samule Mors, elektriği 

yazıya dönüştüren bir alfabe geliştirdi. Bu dönemde Almanya’nın Berlin şehrinde bir 

telgraf atölyesi kuran Werner von Siemens, telgrafın yaygın bir iletişim aracı olmasına  

öncülük etmiş oldu.  Telgraf ağları dönemin interneti olarak insanların saniyeler içinde 

çok uzak mesafelerle iletişime geçebilmesini sağlamıştır. 

İnternetin ilk çıkışı ise Amerikan Savunma Bakanlığı’nın askeri amaçlarla icat 

ettiği bilgisayarlar arası ağ fikrine dayanmaktadır. Önceleri sınırlı sayıda bilgisayar bu 

ağa bağlı iken zamanla sayı artırılmış ve savunma amaçlı ağlardan ticari, sosyal ve 

ekonomik ağlara geçilmiştir.’1990 yılına gelindiğinde internet üzerinde çalışan bir 

servis ve bilgi sistemi olan www (World wide web) geliştirilmiştir. Web’in babası kabul 

edilen bilgisayar bilimcisi tim Berners-Lee İsviçre’de bulunan CERN labaratuvarlarında 

yaptığı çalışmalarla HTML metin işaretleme dilini geliştirdi ve zenginleştirilmiş text 

dokümanlarını diğer noktalardan da erişilebilen bir ağ üzerinde tutabilen WWW 

buluşuna imza attı.’ (Şengül, 2017:15) 

1990-2000 Yılları arasında baş döndürücü bir hızla büyüyen internet ağları 

beraberinde bir çok farklı alanda web sitesinin de kurulmasına imkan sağlamış oldu. Bu 

dönemde birçok ana akım sayılabilecek internet yayıncılar ve e-ticarette ilk örnekler 

olan e-bay, amazon gibi siteler kurulmaya başladı. Yine aynı dönemlerde dijital 

pazarlamanın en önemli mecraları sayılan arama motorları ve sosyal ağlar diye 

adlandırılan bugün milyonlarca üye ve kullanıcıya sahip olan paylaşım siteleri de 

faaliyete başladı. 

1..1.6. Elektronik Ticaretin Tanımı  

1990’lı yılların başında milyonlarca bilgisayarın birbirine bağlı olduğu ağlar 

birçok fırsatın habercisiydi. 2000’li yıllara gelindiğinde geniş bant internet hizmetinin 

de kullanılmaya başlamasıyla internete erişim daha yaygın, hızlı ve kullanışlı hale geldi. 

Diğer yandan ödeme yöntemleri, bankacılık hizmetleri ve güvenlik yazılımları da bu 

altyapıyı tamamlayacak şekilde gelişim sürecinin bir parçası oldular. Bankalar sanal 
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kartlar, uzaktan ödeme yöntemleri, cepten şifreyle onaylanan ödeme teknikleriyle e-

ticaretin ödeme sorununu çözerken diğer yandan en önemli iş ortaklarından biri 

diyebileceğimiz lojistik sektörü de bazı aksaklıklarla beraber bu hızlı değişime ayak 

uydurmayı başardı. Yer, dağıtım, tutundurma ve tanıtım mecralarından sonra sırada 

doğru fiyatlama ile ürünleri yayına açıp satışa sunmak vardı. Böylece internetten satış 

başlamış oldu.  

E-ticaretin tarafları, işleyiş süreci ve bileşenleri en basit şekliyle aşağıdaki 

şemada anlatılmıştır. E-ticaretin kuralları piyasa temsilcilerinden ve sivil toplum 

kuruluşlarından gelen bilgiler doğrultusunda bir hukuki zemine oturtulmuştur. Mesafeli 

satış sözleşmesi, iade koşulları vb. ticari şartlar kanunla güvence altına alınmıştır. E-

ticaret müşterinin ihtiyacı olan ürünü internette aramasıyla başlar ve bulduğu 

seçeneklerden kendisine en uygun olanı satıcı firmaya sipariş etmesiyle alışveriş süreci 

başlar. Bankaların sanal pos hizmetini kullanarak kredi kartıyla, havale ile veya kapıda 

ödeme yöntemiyle ödemesini yapar. Siparişi alan satıcı firma ürünü paketleyip taşıma 

firmasına verir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15: E-ticaret Çalışma Sistemi (Rüzgar & Sevinç, 2007) 

E-ticaret, genel olarak, her türlü mal ve hizmet satışının güvenli olarak internet 

üzerinden yapılmasıdır. Geniş bir tanımlama yapacak olursak, e-ticaret; kişilerin, 

işletmelerin veya devlet kurumlarının,  aralarında telekomünikasyon ağları üzerinden 

yazı, ses ve görüntü şeklindeki bilgilerin işlenmesi, iletilmesi, bilgilendirme ve 

araştırmanın yapılması, taahhüde girilmesi, mal ve hizmetlerin satışının yapılması, 

ödeme alınması, satış sonrası problemlerin çözülmesi ve gerekli hizmetin verilmesinden 

oluşan faaliyetler bütününe elektronik ticaret denir. (Şahin, 2017:52) 
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Dünya Ticaret örgütünün yaptığı tanıma göre de e-ticaret: Mal ve hizmetlerin, 

üretim, reklam satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ise e-ticareti; sayısallaştırılmış yazılı 

metin, ses ve görüntünün işlenmesi ve iletilmesine dayanan, kişileri ve kurumları 

ilgilendiren tüm ticari işlemler olarak tanımlamaktadır. (Şahin, 2017:52) 

E-ticaret özellikle küçük işletmeler ve bireysel girişimler için büyük fırsatlar 

doğurdu ve onlara büyük şirketlerle rekabet şansı tanıyan bir ticaret modeli ortaya 

çıkardı. “Yeni ekonomi” diye de adlandırılan bu dijital çağ ekonomisi, dünyanın her 

yerinden her türlü malın, her zaman alınıp satılabilmesine, tanıtılabilmesine ve 

üretimden tüketime kadar tüm süreçlerin değiştirilebilmesine imkan tanıyan bir eko 

sistem oluşturdu. 

E-ticaretle birlikte şirketlerin iş yapış modelleri de değişti. Pazarlama alanında 

tanıtım, medya ve halkla ilişkiler boyutunda yeni iletişim kanalları eklendi. Tüketici ile 

üreticiler, satıcılar arasında daha yakın ve hızlı bir etkileşim meydana geldi. Bu durum 

“elektronik” ticaretin kendine has kurallarının ve kanunlarının oluşmasını da zorunlu 

hale getirdi. Yeni iş yapış şekilleri ve iş süreçleri haliyle yeni işgücü ve istihdam 

anlamına geldiği için, bu sektöre yönelik nitelikli insan kaynağı ihtiyacı da ortaya çıktı. 

Şirketler organizasyon şemalarında artık dijital iş modelleri için kadrolar oluşturmaya 

başladılar.  

1..1.7. Elektronik Ticaret Türleri: 

E-ticaret, iletişim kanallarının çeşitlenmesine bağlı olarak çok farklı şekillerde 

karşımıza çıkmaktadır. Tüketiciler kendi aralarında çok hızlı ve anlık iletişim kurabilir 

durumdalar. Satın almak istedikleri ürünün tedarikçisiyle, üreticisiyle etkileşime 

geçebilmekteler. Şirketler kendi aralarında iletişim halindeler ve kamu kurumları da 

yine hem tüzel hem de özel kişilerle etkileşim halindeler. Dolayısıyla tüm bu taraflar 

arasında bir alış veriş söz konusu olabilmekte. 

Sanal ortamda açık ve kapalı ağlar üzerinden yapılan şu işlemler genel olarak e-

ticaret kapsamında değerlendirilmiştir.(Korkmaz’dan aktaran Şahin, 2017, 55) 

- Mal ve hizmet ticareti 
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- Sayısal biçime çevrilmiş yazılı metin, ses, video görüntülerinin işlenmesi ve 

iletilmesi, 

- Ürün tasarımı, üretim, doğrudan tüketiciye pazarlama, üretim izleme, sevkiyat 

izleme, 

- Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, 

- Sipariş verme, sözleşme yapma, banka işlemleri ve fon transferi, 

- Gümrükleme, 

- Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik işlemleri, 

- Kamu alımları, elektronik hisse alışverişi ve borsa işlemleri, 

- Açık artırma, sayısal imza, e-noterlik, vergilendirme ve vergi toplama, 

- Fikri mülkiyet haklarının transferi ve kiralanması işlemleri. 

E-ticaret kavramını tarafları açısından ele aldığımızda, başlıca beş türlü 

elektronik ticaretten söz edebiliriz. Bunlar, işletmeden işletmeye (B2B), işletmeden 

tüketiciye (B2C), tüketiciden tüketiciye (C2C), işletmeden kamuya (B2G), kamudan 

tüketiciye (G2C) e-ticaret olmak üzere aşağıda kısaca açıklanmıştır. (Şahin, 2017:69) 

1..1.7.1. İşletmeler Arası E-ticaret (B2B) 

 İşletmeler arasında gerçekleşen, tedarikçiden satın alma, fatura kesme, ödeme 

yapma vb gibi iş süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesidir. B2B sistemi 

elektronik veri transferine dayanan bir otomasyon sağlar. Şirketler arası işleyiş 

yazılımlar aracılığıyla birbirine entegre edilir ve yönetilir. Bu türe verilebilecek en iyi 

örnek Çin’in uluslararası piyasalara açılmasını kolaylaştıran Alibaba.com sitesidir. 

Yapılan araştırmalara göre gerçekleşen e-ticaret içerisinde işletmeler arası yapılan 

ticaretin payı, işletme ile tüketici arasında yapılandan daha büyüktür.    

1..1.7.2. İşletmeden Tüketiciye E-ticaret (B2C) 

 Tüketicinin zaman, mekan farkı gözetmeksizin ihtiyaç duyduğu her türlü ürünü 

ve hizmeti doğrudan sipariş edip ödemesini yapabildiği ve kendi adresinde teslim aldığı 

ticaret türü de B2C işletmeden tüketiciye e-ticarettir. İşletmelerin sanal mağazalar ile 

tüketicilere ulaştığı satış siteleridir. İşletmeden tüketiciye e-ticaretin dünyadaki bilinen 

en başarılı örneklerinden biri Amazon.com’dur. Türkiye’de ise Hepsiburada.com, N11, 

Gittigidiyor ve benzeri siteler örnek olarak gösterilebilir. 
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İşletmeden tüketiciye e-ticaretin de kendi içinde farklı uygulamaları 

bulunmaktadır. Bunların hepsine e-ticaret sitesi denilse de iş modelleri birbirinden 

farklıdır. Başlıca işletmeden tüketiciye e-ticaret iş modelleri şunlardır (Şahin, 2017): 

- İçerik modeli: Bu modelde bilgi, eğlence, veya diğer içerikler sunulmaktadır. 

- Portal modeli: Bu modelde e-mail, arama motoru, sohbet odaları, haber 

grupları gibi ücretsiz hizmetler sunulmaktadır. Portalların ana gelir kaynağı 

reklamlardır. 

- Direk satış modeli: Bu model, üretici, toptancı veya dağıtıcı firmaların 

dağıtım kanalındaki aracıları ortadan kaldırarak ürünlerini kendi web sitesinde 

yayınlayıp, doğrudan tüketiciyle buluşturmasına dayanır. Mesela bir elektrik malzemesi 

üreten fabrikanın kendi e-ticaret sitesini kurup bayi kanalı dışında sitesinden de 

ürünlerini satması bu modele örnektir. 

- Brick and Click “E-Perakende”  modeli: Bu model “mağazalı” perakende 

şirketlerinin e-ticareti kullanarak da tüketiciye ulaşmasına dayanan bir iş modelidir. Asıl 

işi geleneksel perakende mağazacılık olam şirketlerin dijital ağları da kullanarak yeni 

bir kanal oluşturmasına dayanır. Dünyada ve Türkiye’de artık perakendeciler için e-

ticaret olmazsa olmaz bir kanal haline gelmiştir. Perakendeciler e-ticaret kanalına çok 

büyük yatırımlar yapmakta ve fiziksel mağazalar ile e-ticaret kanalını bütünleştirme 

konusunda adımlar atmaktadırlar. Bu modele en bilinen örnekler, dünyadan “Walmart” 

Türkiye’den ise “Migros” gösterilebilir. 

-  Dot-com “E-Perakende” modeli: Bu modelde başkaları tarafından üretilen 

mal ve hizmetleri satışı ve pazarlanması sadece elektronik ticaret üzerinden 

yapılmaktadır. Herhangi bir fiziki kanaldan perakende veya toptan satışı olmayan 

sadece e-ticaret yapan şirketlerin modelidir. Türkiye’de buna örnek Hepsiburada.com 

satış sitesidir.  

- Marketplace “Pazaryeri” modeli: Alıcı ve satıcıların buluştuğu sanal 

pazaryeri imkanı sunan bu sistem, herhangi bir operasyonel işleme müdahil olmaksızın 

sadece alıcı ve satıcı arasında köprü vazfesi görmektedir. Alıcı site üzerinden ihtiyacı 

olan ürünü sipariş verir, ödemesini pazaryeri sistemi üzerinden yapar. Satıcı da siparişi 
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karşılar. Ürün teslim edildikten sonra, pazaryeri şirketi tarafından bloke edilen tutar, 

satıcı hesabına iletilir. Bu sistemi uygulayan e-ticaret şirketlerinin başında Türkiye’de 

de Gittigidiyor.com olarak faaliyet gösteren E-bay gelmektedir. Diğer bir pazaryeri 

sitesi de N11.com sitesidir. Günümüzde pazaryeri olarak başlayıp daha sonra depo 

kullanarak kendisi de stok tutan e-ticaret siteleri olduğu gibi, kendi stoğundan satış 

yaparken daha sonra pazaryeri modeline geçen e-ticaret siteleri de mevcuttur. 

Türkiye’de Hepsiburada.com, stoktan veya kendi adıyla “dot-com” modeliyle satış 

yaparken pazaryeri modelini de uygulamaya başlayan bir perakendecidir. 

E-ticaret modelleri kendi aralarında geçişkenliğe ve dönüşüme müsaittir. Mesela 

“dot-com” olarak faaliyete başlayan e-ticaret sitesi daha sonra “pazaryeri” modeliyle de 

satış yapan bir siteye dönüşmüş olabilmekte. Ya da önceleri sadece doğrudan satış sitesi 

olarak faaliyet gösteren bir perakendeci, bir mağazalar zinciri ile ortaklık kurmak 

suretiyle “brick and click” modeline dönüşebilmektedir. 

Yukarıda sayılan “işletmeden tüketiciye” e-ticaret türlerinin alt kırıılımları ve 

tamamlayıcısı sayılabilecek iş modellerinden de bahsetmek gerekir.  

- Özel Alışveriş Kulüpleri: Sadece üye olanlara özel indirimlerin sağlandığı ve 

üyelere özel kampanyaların yapıldığı bir iş modelidir. Türkiye’de ilk örneği 

Markafoni.com sitesidir. Fransa’da icat edilen ve buradan dünyaya yayılan bir 

sistemin Türkiye’ye uyarlanmış halidir. Tüketiciye kendini özel hissettirmek 

üzere kurgulanmış ve yapılan alışverişlerden elde edilen puanlarla yeni 

avantajlar sağlayan, sadakate dayalı bir sistemdir. 

- Fiyat Karşılaştırma Siteleri: E-ticaret sitelerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat 

karşılaştırmasını yapan bu siteler, tüketicinin işini kolaylaştıran, en ucuz fiyatı 

bulmasına yardımcı olan bir sistemdir. E-ticaret sitelerinden elektronik veri 

transferi yoluyla aldığı bilgileri yayına açan fiyat karşılaştırma siteleri yakın 

zamanda ticarete de entegre olmayı başarmış, kendi siteleri üzerinden sipariş 

almaya da başlamışlardır. Böylece fiyat karşılaştırma ve sipariş alma modeline 

dönmüşlerdir.  

- Spesifik (Kategori Bazlı) E-ticaret Siteleri: sadece belli ürün kategorilerinde 

derinlemesine ürün çeşitliliği ve hizmetler sunan bu siteler, her şeyi satan değil 

bir şeyin her çeşidini satan siteler olarak karşımıza çıkıyor. Sadece tespih 
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çeşitleri satan Tespihhane.com gibi, sadece anne bebek ürünleri satan E-

bebek.com gibi, sadece kitap ve kültür ürünleri satan Kitapyurdu.com gibi siteler 

bu türe örnek sayılabilir. 

- Grup Alışveriş Siteleri: Çinlilerin toplu alışverişe giderek indirim talep 

etmesinden ilham alınarak başlayan grup alışveriş trendi, 2010 yılında 

Türkiye’de görülmeye başladı. Alman merkezli Citydeal.com’un Türkiye şubesi 

sehirfirsati.com, açıldığı ilk ay yüzbinlerce kullanıcıya ulaşmıştır. Bu sistemin 

özel alışveriş kulüplerinden farkı, ürün satın almak yerine, hayatı kolaylaştıran 

ve çok uygun fiyatlı hizmetler satılıyor olmasıdır. (Altaş, 2016) 

- Ürün Kiralama Siteleri: Alışverişin bir türü olan ve ihtiyaç karşılamaya 

yönelik farklı bir çözüm olan ürün kiralama da internet aracılığıyla dijital 

ortamda sunulan hizmetler arasına girmiş bulundu. Oyuncak kiralama, gelinlik 

kiralama ve benzeri pratik hizmetlerin yanında daha birçok çeşitlerine 

rastlayabileceğimiz bir e-ticaret modelidir. (Altaş, 2016) 

- Online Seyehat Siteleri: Uçak, tren, otobüs biletlerinin satışından, paket tur 

organizasyonu satışlarına, otel ve konaklama hizmetlerine kadar birçok seyahat 

hizmeti de artık internet üzerinden yapılabilmekte.  

- Bloglar-Forumlar: E-ticaretin gelişmesini sağlayan önemli etkenlerden biri de 

tüketicileri bilgilendiren, besleyen kaynaklar olan forumlar ve bloglardır. Yeni 

tüketicinin en önemli özelliklerinden biri, yorumlara önem vermesi, kullnıcı 

deneyimlerini paylaşmasıdır. Yeni ekonomik sistem içinde her bir tüketici aynı 

zamanda bir bilgi kaynağına dönüşebilmektedir. Tüketiciler, edindiği 

tecrübeleri, bilgileri bloglar ve forumlar aracılığıyla başkalarıyla paylaşmaktadır. 

Bu da ticarete dolaylı olarak yön vermektedir. 

- Sosyal Medya Kanalıyla E-ticaret: Çağımızın en yaygın iletişim kanallarından 

biri şüphesiz “sosyal medya” diye bilinen uygulamalardır. Önceleri iletişim ve 

“sosyalleşme” amacıyla kullanılan ve bu şekilde lanse edilen sosyal medya 

paylaşım siteleri, belli kullanıcı sayısına ulaştıktan sonra ticari amaçlar için 

kullanılmaya başlamıştır. İnsanların günlük rutinlerini, ruh hallerini, yedikleri, 

içtiklerini, yaptıkları alışverişlerini paylaştıkları bu platformlar günümüzün en 

büyük sanal çarşı pazarları haline gelmiştir. İnstagram, Facebook, Whatsup gibi 

milyonlarca kullanıcıya ulaşan sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları 
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dolaylı olarak alışverişin içindeyken artık doğrudan ürün satışına da 

başlamışlardır.  

1..1.7.3. Tüketiciler Arası E-ticaret (C2C) 

 Tüketicilerin üyelik sistemi ile çalışan güvenilir web siteleri üzerinden birbirleri 

arasında gerçekleştirdikleri alışverişleri kapsayan bi e-ticaret modelidir. Tüketiciler belli 

bir komisyon karşılığında site üzerinden satış yapabilmekte veya reklam, ilan verip 

doğrudan tüketiciyle muhatap olup alışveriş yapabilmektedirler. Sahibinden.com sitesi 

gayrimenkul ve araç satışı konusunda bu modelle faaliyete başlamış başarılı bir 

örnektir. Daha sonra 2.el ve yeni ürün satışına da başlamış ve bu pazarda da varlığını 

sürdürmektedir. Daha sonra bu modeli uygulayan “Letgo” gibi tüketiciler arasında 

alışverişe imkan sağlayan yeni mecralar da eklenmiştir. 

1..1.7.4. İşletmeden Kamu Kurumuna E-ticaret (C2G) 

 Aslında “elektronik devlet”e geçiş sürecinin bir parçası olan bu model, 

işletmelerin devletle olan ilişkilerinde, ticaretinde dijital ortamı kullanmasıdır. Kamu 

ihalelerinin web üzerinden yapılması, devlete ait kurumların hizmet satışının ve 

ödemelerinin yine web üzerinden sağlanabilmesi işletmeden kamuya e-ticaret modelinin 

bir parçasıdır.  Şirketlerin kamu kurumlarına yapacağı belge başvuruları ve kamudan 

belge alımları gibi işlemleri  internet üzerinden yapmaları bu modelin bir parçasıdır 

denilebilir..  

1..1.7.5. Kamudan Tüketiciye E-ticaret (G2C) 

Bu model esasen kar amacı gütmeyen bir e-ticaret türüdür. Vatandaşın devlet 

nezdinde yapmak istediği işlemler, başvurular ve alışverişler için kullanabildiği online 

platformları kapsamaktadır. Vatandaşın devlet hizmetlerinden kolayca faydalanmasını 

sağlayan portallardır. E-devlet çatısı altında yapılan her türlü alışveriş ve belge işlemleri 

bu e-ticaret modelinin kapsamına girer. 

1..1.8. Elektronik Ticaret ile Geleneksel Mağazacılık Arasındaki Farklar 

E-ticaretin, klasik ticarete göre farkları daha çok müşteri ile iletişim ve onay 

süreçlerinde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Geleneksel ticarette fiziksel öğeler ön 

planda iken elektronik ticarette yazılım,  görsellik ve dijitalleşme hakimdir. Aşağıdaki 
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tabloda, satın alma, tedarik ve sipariş süreçleri açısından geleneksel ve elektronik 

ticaretin süreçleri, kullandıkları yöntemler ve araçlar karşılştırılmıştır. 

(www.elektronikticaretrehberi.com, 2006) 

 

 

Tablo 5:Geleneksel Ticaret İle E-ticaret Arasındaki Farklar 

1..1.4. Elektronik Ticaretin Avantajları ve Dezavantajları 

 Elektronik ticaret alıcı açısından, zamandan ve mekandan bağımsız bir alışveriş 

imkanı sunmaktadır. Anında ürün ve fiyat kıyaslama, satıcı puanlarını ve yorumlarını 

görme gibi avantajlar sağlar. Satıcılar için de, pazar ve bölge sınırı olmaksızın dünya 

çapında, ekonomik tanıtım imkanı, etkili ve birebir pazarlama, 24 saat sipariş alma 

olanağı, anında gerçekleşen tahsilat imkanıyla, satışların nakit paraya dönüşmesi, 

teslimat için ilgili birimlerin otomasyon yoluyla harekete geçmesi ve bu süreçlerin 

kısalmasından dolayı zaman ve personelin minimuma indirilmesi gibi avantajları söz 

konusudur. İnternet yeni pazarlara kolay ve düşük maliyetle girmeyi kolaylaştırdığı için 

birçok fırsatı da beraberinde getirmektedir. (Enginkaya, 2006:11): 

E-ticaretin gerek iş süreçleri gerekse kullandığı araçlar dolayısıyla geleneksel 

perakende kanallarına göre avantajlı yanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. 

- Mağazalı perakendeciliğe göre e-ticaretin teşhir, kira, personel ve benzeri genel 

giderleri daha düşüktür. 
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- Küçük işletmelere hedeflerini büyütme ve rekabet etme şansı doğurur. 

- E-ticaret siteleri sürekli olarak yayında olduğundan, zaman kısıtlaması 

olmaksızın hizmet veren bir satış noktasıdır.  

- Fiziki teşhir alanı gerekmediğinden, sınırsız ürün sergileme imkanına sahiptir. 

- Daha çok ürün sergilendiği için, en doğru ürüne ulaşmak ve karşılaştırma 

yapabilmek mümkündür. 

- Elektronik ortamda fiyat karşılaştırması yapmanın sağladığı avantaj ve 

alternatiflerin çokluğu sayesinde, satın alınacak ürünü uygun fiyata bulmak kolaylaşır. 

- Satış bölgesi ve hedef kitle sınırlaması yoktur. Gerekli altyapıya sahip olan bir 

e-ticaret şirketi tüm dünyaya satış yapabilmektedir. 

- E-Ticarette alışveriş süreci hızlı gerçekleştiği için daha kısa sürede daha çok 

işlem yapabilmeyi sağlar.  

E-ticaretin sağladığı avantajları tarafları açısından ele alacak olursak; 

Müşteri açısından avantajları; 

- Müşteriye bulunduğu yerden, anında alışveriş yapma imkanı sağlar. 

- Alışveriş yapmak, doğru ürün ve fiyatı bulmak için yüksek ulaşım bütçesi 

gerektirmez.  

- Fiziki mağazalara göre daha ürün çeşitliliği fazla olduğundan, en doğru ve 

ihtiyaca uygun ürünü bulmak da kolaylaşır. 

- Ürün ve fiyat karşılaştırma imkanları daha fazladır.  

- Ürünler hakkında gerçek kullanıcı deneyimleri, yorumları, video ve görsel 

paylaşımlar sayesinde, satın alanların tecrübelerinden faydalanmak mümkündür. 

- İade ve satış sonrası işlemler için mağazaya gitmek yerine kurye çağırarak 

kolayca işlemler yapılabilmektedir. 
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- E-ticaretten yapılan alışverişler satıcı şirketler tarafından veri tabanında 

tutulduğu için, müşteriler de sipariş geçmişi hakkında bilgi sahibi olabilirler. 

- Belirli ürünlerde üretim aşamasında yer alıp kişiye özel üretim yaptırma 

imkanına sahiptirler. 

- Müşteriye dünyanın her yerinden alışveriş yapma imkanı sağlar. Sadece yurt 

içinden değil, yurtdışından da belli kanuni sınırlamalar çerçevesinde internetten 

alışveriş yapılabilmektedir. 

- Yapay zeka kullanımı ile kişiye özel tekliflerden ve alışveriş olanaklarından 

yararlanabilmektedirler. 

- Satıcı açısından avantajları; 

- Hiç kapanmayan ve her an sipariş alabilen bir dükkana sahiptirler. 

- Dünyanın her yerinden müşteri edinme ve sipariş alma imkanına sahiptirler. 

- Stoksuz veya minimum stokla çalışma imkanu sağlar. 

- Genel yönetim giderleri mağazalı perakendeciliğe göre çok daha düşüktür.  

- Gerek yazılı gerekse görsel (resimli, videolu) temalarla ürünlerini detaylı 

tanıtma imkanına sahiptirler.  

- Dijital pazarlamayı kullanarak daha düşük bütçelerle çok daha etkili pazarlama, 

tanıtım çalışmaları yapabilmektedirler. 

- Mevcut müşterileri ve potansiyel müşterileri hakkında ciddi bir veri tabanı elde 

eder ve elde ettiği verilerle yeniden pazarlama yapabilir ve müşterilerine 

kişiselleştirilmiş hizmetler sunabilir. 

- Yapay zeka kullanımı yoluyla direkt olarak alıcı müşteriyle etkileşime 

geçebilmektedirler.  

E-ticaretin Dezavantajları: 

E-ticaretin geleneksel mağazacılığa göre bazı dezavantajlı yanları vardır. Bunları 

kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. (www.eticaretgunlugu.com, 2018) 
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- Satıcı ile alıcının yüz yüze görüşme ve birebir iletişim kurma imkanı yoktur. 

- Müşterinin satın almayı düşündüğü ürünü canlı görme, inceleme ve deneme 

imkanı yoktur. 

- İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde bir sevkiyat süresi söz konusudur. Bu 

süre sipariş verilen sitenin alıcıya uzaklığına bağlı olarak değişebilmekte ve bazen çok 

uzun süreler beklemeyi gerektirmektedir. 

- E-ticaret siteleri yeterli korumaya sahip değilse, güvenlik açıkları nedeniyle 

saldırılara uğrayıp satıcıyı güvensiz ve itibarsız duruma düşürebilmektedir. 

- İnternet alışverişlerinde iade oranları geleneksel perakende mağazalara oranla 

daha yüksektir. 

- İnternetten alışveriş beraberinde internette kredi kartı kullanmayı 

gerektirdiğinden, tüketiciler halen bu konuda yeterince rahat davranamamakta ve 

güvenlik endişesiyle kart kullanmaktan çekinmektedirler. 

- Müşteriler alışveriş yapmadan önce, arama motorları ve alışveriş siteleri 

üzerinden fiyat araştırması yapmaktadır. Bu sebeple fiyat avantajınız yoksa rekabet 

şansınız azalmaktadır.  

1..1.5. Dünyada E-ticaretin Durumu 

TÜSİAD’ın GittiGidiyor ve The Boston Consulting Group (BCG) destekleriyle 

hazırladığı “Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: e-Ticaret” adlı kapsamlı 

raporda e-ticaretin dünyadaki ve Türkiye’de geldiği noktayı ve nereye gideceğini açık 

bir şekilde özetliyor. Raporda dünyadaki e-ticaret büyümesi ve büyümeye etki eden 

faktörler bölgesel bazda incelenmiş, sektördeki yeni trendler ile sektörün bugünü ve 

yakın geleceği üzerinde durulmuştur. Buna göre aşağıdaki 7 başlık altında dünyadaki e-

ticaret değerlendirilmiştir. (Kantarcı & diğerleri., 2017) 

 İnternet Nüfusu: Dünya nüfusuna olduğu gibi internet nüfusuna da en büyük 

katkı artık gelişmekte olan ülkelerden gelmektedir. Gelişmiş ülkelerde internet 

penetrasyonu belli bir olgunluk seviyesine ulaşmıştır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde ise artan genç nüfus, düşük internet ve e-ticaret penetrasyonu bu coğrafyaları 
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önemli pazarlar haline getirmektedir. Gelişmiş ülkeler Çin'le beraber internet 

ekonomisinin yeni standartlarını belirlerken, gelişmekte olan ülkeler büyümeyi 

tetiklemektedirler.  

 E-Ticaret Hacmi: Global perakende e-ticaret hacmi 2016 itibarıyla 1.6 trilyon 

dolar seviyesine ulaşmıştır. 2011 yılında gelişmekte olan ülkeler hacmin %32'sini 

oluştururken, bugün bu oran %59 seviyesine gelmiştir. 202 yılında ise toplam hacmin 

%64'ünün gelişmekte olan ülkeler tarafından oluşturulması ve 4,5 trilyon USD olması 

beklenmektedir. Bu değişimde, artık dünyanın en büyük e-ticaret pazarına sahip olan 

Çin'in etkisi büyüktür.  

 E-Ticaret Penetrasyonu: 2011 yılında dünyada, toplam perakende içerisindeki 

payı %3,6 olan e-ticaretin 2017'dEki payı %9,8'e yükselmiştir. 2021 yılında bu oranın 

%13 seviyesine ulaşması beklenmektedir.  

 Mobil: Artan akıllı telefon penetrasyonu sayesinde mobil, yeni nesil ticareti 

şekillendiren ana unsurlardan biri olmuştur. 2016 itibarıyla e-ticaret işlemlerinin %44'ü 

mobil cihazlardan yapılmaktadır. Ucuz akıllı telefonların yaygınlığını artırması, akıllı 

telefon penetrasyonunun ve dolayısı ile mobil ticaretin artışındaki en önemli 

etkenlerdendir. 

 Omni Kanal: Tek kanalla başlayan alışveriş deneyimi, Omni kanala doğru yol 

almakta ve ticarette kanallar arası sınırlar kalkmaktadır. Mobilin artışı Omni kanala 

geçişi tetikleyen ana etkenlerden biridir. Bu nedenle, sürdürülebilir başarı için klasik 

perakendecilerin de online ticarete ve dijitalleşmeye yatırım yapmaları gerekmektedir.  

 Öne Çıkan Temalar: Yeni dönemde e-ticaretin öne çıkan konularından olan 

pazar yerleri ve sınırlar ötesi e-ticaret, e-ticaretteki iş yapış şekillerini değiştirmeye 

başlamış; özellikle küçük ölçekli işletmeler için yeni müşteri ve pazarlara erişim fırsatı 

yaratmıştır.  

 Teknolojik Trendler: Offline (çevrimdışı) ve online (çevrimiçi) arası sınırları 

kaldıran ve birçok alanda tüketici deneyimini ve bilgi seviyesini artıran teknoloji 

trendleri de ticareti yeniden şekillendirmektedir. Chatbotlar (sanal müşteri temsilcileri), 
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kişiselleştirilmiş teklifler, drone'larla teslimat gibi teknolojik trendler bugünden 

başlayarak ticaretin yakın geleceğini önemli ölçüde etkileyecektir 

E-ticarete uzun yıllar önce başlamış olan şirketler bugün dünyanın en büyükleri 

arasındadır. Aşağıda dünyanın en büyük 10 e-ticaret sitesi şunlardır. Amazon, Alibaba, 

Ebay, JD.com, Walmart, Otto Group, Cnova N.V.,  Tesco, Rakuten, Best Buy:  

1..1.6. Türkiye’de E-ticaretin Durumu 

TÜSİAD’ın E-Ticaret raporunun Türkiye ile ilgili olan bölümünde öne çıkan 

başlıklar ve Türkiye’de e-ticaretin geldiği nokta şu şekilde değerlendirilmiştir. 

 İnternet Nüfusu: 46 milyon internet kullanıcısı ve %58 internet penetrasyonu 

ileTürkiye dünyadaki önemli oyuncular arasındadır. İnternet penetrasyonu gelişmiş 

ülkelerin gerisinde kalsa da, BRICS gibi gelişmekte olan ülkelerle benzer seviyededir.  

 E-Ticaret Hacmi: TÜBİSAD ve ETİD'in hazırladığı çalışmaya göre 2013-2017 

yılları arasında yıllık ortalama  %12 büyüyen e-ticaret pazarı 2016 yılında 30,8 milyar 

TL iken 2017 yılı itibarıyla 42,2 milyar TL'lik bir hacme ulaşmıştır.  

 E-Ticaret Penetrasyonu: Yakalanan ivmeye rağmen, e-ticaretin toplam 

perakendeden aldığı pay 2017 itibarıyla %4,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Gelişmiş 

ülkelerin ortalaması olan %9,8 ile kıyaslandığında Türkiye için hala kat edilmesi 

gereken uzun bir yol bulunmaktadır. Ancak internet pazarının büyüme hızı bu yolun 

kısa sürede kat edileceğini gösteriyor. 

 

 

 

 

Şekil 16: Online Perakendenin Toplam Perakende İçindeki Payı 
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 Mobil: 2017 yılında %69,9'a ulaşan akıllı telefon penetrasyonu ile Türkiye, 

%60 olan dünya ortalamasının üzerindedir. Akıllı telefon penetrasyonun hızla arttığı 

Türkiye'de mobilin eticaret içerisindeki payı henüz %19 seviyesindedir. Dünya 

ortalamasının %44 olduğu dikkate alındığında, dünya ortalamasının üzerinde akıllı 

telefon penetrasyonuna sahip olan Türkiye’de ciddi bir potansiyel bulunmaktadır.  

 Klasik Perakende: Türkiye'nin e-ticaret büyümesi bugüne kadar daha çok 

sadece online'da rekabet eden oyuncular tarafından tetiklenmiştir. E-ticaretin toplam 

perakendedeki payının dünya standartlarını yakalaması için klasik perakendecilerin de 

e-ticaret faaliyetlerine hız kazandırması gerekmektedir. Mevcut durumda, klasik 

perakendecilerin sektörden aldığı payın yaklaşık %30 olduğu tahmin edilmektedir.  

 Tüketici Algısı: Tüketiciler tarafından bakıldığında, Türk tüketicileri için e-

ticaretin en önemli değer önerisi hala ucuzluktur. Gelişmiş e-ticaret pazarlarında ise 

kolaylık daha çok ön plana çıkmaktadır. Türkiye'de internet kullanan her 3 müşteriden 

yalnızca 1'i online alışveriş yapmaktadır. Online alışveriş yapan 4 müşteriden 1'i de 

alışveriş işleminde sorun yaşadığını belirtmiştir ve yaşanılan sorunların başında satış 

sonrası süreçlerine ilişkin konular gelmektedir. 

TÜBİSAD tarafından Türkiye’de e-ticaret pazarını uluslararası standartlara göre 

ölçümleyen “Türkiye e-Ticaret 2017 Pazar Büyüklüğü” rapora göre, Türkiye’de e-

ticaret hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’ye ulaştı. Türkiye’de son yıllarda e-

ticaretin yanı sıra e-ticareti destekleyen diğer alanlarda da çok ciddi bir büyüme ve 

gelişme görüldüğü belirtilen raporda, e-ticaret her ne kadar 42 milyar TL’nin üzerine 

çıkmış olsa da e-ticaretin, toplam perakende pazarına oranına göre yüzde 4,1 ile 

gelişmekte olan ülkelerin altında kaldığı da görülüyor. TÜBİSAD’ın paylaştığı 

rakamlara göre Türkiye’de e-ticaret ve e-ticaret etkili perakendecilik aşağıdaki gibi bir 

dağılıma sahiptir. (TÜBİSAD, 2018) 

TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2017 Pazar Büyüklüğü 

Raporu Sonuçları: 

Toplam Pazar: 42,2 milyar TL (yüzde 37 yıllık büyüme) 

Alt kırılımlar: 
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Tatil-Seyahat: 14,8 milyar TL (yüzde 47 yıllık büyüme) 

Sadece Online Perakende: 14,7 milyar TL (yüzde 31 yıllık büyüme) 

Çok Kanallı online Perakende: 8,2 milyar TL ( yıllık yüzde 32 büyüme) 

Online Bahis: 4,4 milyar TL (yüzde 39 yıllık büyüme) 

Sadece online perakende: 

Online Pazaryeri: 7,1 milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme) 

Online- Çok Kategorili: 3,5 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme) 

Online – Özel Alışveriş: 3,2 milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme) 

Online – Dikey: 1,0 milyar TL (yüzde 18 yıllık büyüme) 

Çok kanallı online perakende: 

Çok Kanallı – Elektronik: 3,0 milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme) 

Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 1,7 milyar TL (yüzde 43 yıllık büyüme) 

Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0,9 milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme) 

Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0,4 milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme) 

Çok Kanallı – Diğer: 2,2 milyar TL (yüzde 36 yıllık büyüme) 

E-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online 

işlemlerin oranı): 

Türkiye: Yüzde 4,1 

Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: Yüzde 9,8 

Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: Yüzde 4,8 

IdeaSoft tarafından yapılan pazar analizine göre, Türkiye’de e-ticaret paket 

yazılımlarını kullanarak e-ticaret yapan KOBİ sayısı 2015 yılı Haziran ayı itibariyle 

11.000’e ulaştı. IdeaSoft’un e-ticaret altyapısı sunduğu 5000’i aşkın KOBİ üzerinde 
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yaptığı araştırmaya göre, KOBİ’lerin %75’i sahip oldukları fiziki iş yeri-mağaza dışında 

aynı zamanda e-ticaret sitesi üzerinden de ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu çalışmaya 

göre son 5 yıl içinde hem fiziki mağaza hem de e-ticaret sitesi sahibi olan KOBİ’lerden 

%18’inin e-ticaret gelirinin, fiziki mağaza gelirlerinin üzerine çıktığı ortaya kondu. E-

ticaretten önemli gelir elde eden KOBİ’lerin başarısında dikey e-ticaret olarak ifade 

edilen sadece iç çamaşırı, butik pasta, düğün ürünleri, özel tasarım yüzük, tespih vb. tek 

bir alana odaklanan işletmeler olmaları önemli pay sahibi oldu. (www.shiftdelete.net, 

2016) 

1..1.7. Dünyada Perakende Sektöründeki Trendler  

Dünyada ticaretin ve perakendeciliğin başını çeken ülkelerden biri ABD’dir. 

Gerek bilim ve teknolojideki öncü pozisyonu gerekse ekonomik gücü itibariyle ABD 

ticaret ve perakendenin de yönünü belirlemede etkin rolü olmaktadır. Besfin 

Danışmanlık tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; ABD’de alışveriş yapma 

alışkanlıkları internet aracılığıyla yeniden ve hızla şekillenmektedir. ABD özelinde 

yapılan değerlendirmeler dünyadaki perakendeciliğin gidişatına da ışık tutar niteliktedir. 

Perakendeciliğin dünyada ciddi bir dönüşümle karşı karşıya olduğu görülmektedir. 

Önceki bölümlerde anlattığımız gelişim serüveni, yeni mağazacılık türlerinin 

ortaya çıkışı, farklı perakendecilik iş modellerinin ortaya çıkışı e-ticaretle ve yeni 

teknolojilerin etkisiyle bambaşka bir dönüşüm süreciyle sürmektedir. 

Girişim Haber internet sitesinde yayınlanan bir haberde; Perakendecilikteki son 

gelişmeleri ve sektördeki daralmayı değerlendiren Wordapp.com CEO’su Cem Arel, 

çözümün küçülmeyle değil, yatırım alanlarını değiştirmek ve geliştirmekle mümkün 

olabileceğini söylerken, sadece Amerika’da son 1 yılda yaşanan değişimi şu şekilde 

anlatıyor: “Sürekli büyüyen küresel e-ticaret pazarı fiziksel mağazalara yapılan 

yatırımları sorgulatmaya başladı. Fiziksel mağazalardaki satışlar dünya genelinde 

düşüşte. Standart & Poor’s’a göre sadece 2017 yılında 10 tane perakende şirketi iflasa 

sürüklenmiştir. Hatta 1886 yılında kurulan güçlü mağaza zinciri Sears bile 

sendelemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte perakende alanları e-ticaret ortamına 

taşınıyor. Amerika’da sadece geçtiğimiz yıl (2018’de) 105 milyon metrekarelik 

perakende alanı kapandı. Buna ayak uyduramayan markalar ise hedeflerinin çok altında 

kalarak zarar ediyor.” (www.girisimhaber.com, 2019) Besfin Danışmanlık tarafından 
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hazırlanan raporda yer alan perakendecilikteki son gelişmeler ve sektörü bekleyen 

muhtemel dönüşümler aşağıdaki maddelerde sıralanmıştır. (www.besfin.com, 2018) 

- E-ticaretin hızlı yükselişi, ABD’deki AVM’ler için büyük bir zorluk 

oluşturmaktadır. E-ticaretin artması ile birlikte mağazalar birer beton yığınına 

dönüşerek ölü birer yatırım haline gelmeye başlamıştır. Sonuç olarak mağazalar 

kapanıp, kira fiyatları düşmektedir. Öngörülebilir yakın gelecekte de bu trend hızla 

devam edecektir.  

- İstihdam açısından bakıldığında da fiziksel mağazacılıkta gereksinim duyulan 

insan kaynağı ile e-ticarette ihtiyaç duyulan insan kaynağı arasında neredeyse 4kat fark 

vardır. Hal böyle olunca perakende mağazaların kapanması ve e-ticarete yönelimden 

dolayı belli oranda işsizilik artışı olacağı da kaçınılmazdır.  

- Perakende devlerini incelediğimizde satışlar bakımından Walmart’ın göreceli 

üstünlüğü olmasına karşın piyasa değerinin Amazon’un çok gerisinde kaldığını 

görmekteyiz.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 17: Amazon  Walmart Target Satış Rakamları 

- S&P 500 Perakende Endeksi bu yıl içerisinde % 10 yükselirken; Amazon % 33 

oranında yükselmiştir. Amazon, 477 milyar USD toplam hisse değeri ile ABD 

perakende dünyasının yarısını geride bırakmıştır. Amazon haricindeki diğer endeks 

hisselerin toplam piyasa değeri ise 2015 yılına eşit düzeydedir.  
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Şekil 18: Amazon, Walmart, Target Piyasa Değeri 

- Bugüne kadar perakende sektörünün devleri olarak kabul edilen süpermarket 

zincirleri e-ticaret ile başlayan ve hızla gelişen bu dönüşümün dışında kalma konusunda 

direnç göstermiş olsalar da; Amazon bu alanda da değişiklik yapmaya girişmiştir. 

(www.besfin.com, 2018) 2017 yılında gıda perakende zinciri Whole Foods’u satın 

almasıyla, Amazon yalnızca 430’dan fazla doğal yiyecekler mağazasına ve onun 

olgunlaşmış tedarik zincirine değil; aynı zamanda yiyecek teslimat girişimi Instacart’tan 

da hisseye sahip oldu. Amazon’un yaptığı değişiklikler tüketiciler tarafından 

benimsenirse, geleneksel alışveriş merkezi ve süpermarket konsepti bir darbe daha 

almış olacak. (www.blog.itucekirdek.com, 2018) 

- Geleneksel perakendeciler de bu dönüşüme ayak uydurabilmek için çeşitli 

girişimlerde bulunmaktalar. İşte bu adımlardan biri de 2018 yılında gerçekleşti. 

Hindistan'ın devasa e-ticaret şirketi olarak kabul gören Flipkart, Walmart tarafından 16 

milyar dolar yatırım aldı. Walmart, hali hazırda Hindistan pazarında toptan satış modeli 

ile  hizmet veriyor. Ancak bu adımı, daha güçlü dağıtım kanalları oluşturmak, pazarda 

avantaj kazanmak, Flipkart'ın deneyimli çalışanlarından faydalanmak ve partnerlik ile 

pazarın riskini paylaşmak gibi nedenlerden dolayı attığını tahmin etmek güç değil. 

(www.webrazzi.com, 2018) 

- Değişime direnen AVM’ler ve büyük zincir mağazalar, bu değişikliğin 

kaybedenlerinden olmaya devam edecekler. Bank of America Merrill Lynch, tahminine 

göre ABD perakende yüzölçümü alanı 2010 yılından beri % 10 oranında ve büyük 
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mazağa satışları ise % 18 oranında azalmıştır. Bu yöndeki trend hızla devam etmektedir 

(www.besfin.com, 2018).  

- Perakende sektöründeki değişimin, ilerleyen aşamada finansmanda kullanılan 

‘teminat’ olması açısından da gayrimenkul piyasasına zarar vereceği öngörülmektedir. 

Zira ilgili mağaza ve AVM’ler yeniden kullanım amaçlı dönüşüme uğramış, gereğinden 

fazla büyük inşa edilmiş ve fazlasıyla borçlu durumdadır. Ticari gayrimenkul 

piyasasındaki bu tutarın 4 trilyon USD değerinde olduğu tahmin edilmektedir. 

(www.besfin.com, 2018) 

- Tüketicilere bir mağazayı gerçekten ziyaret etmeleri için mantıklı bir neden 

vermeleri için perakendecilere yapılan baskılar arttıkça Crate and Barrel gibi bazı 

perakende şirketleri, sadece müşteri çekmekle kalmayıp aynı zamanda daha ilgi çekici 

deneyimler meydana getirmek ve müşterilerini elde tutmak için mağaza içi restoranlar 

açıyorlar. (www.pazarlamasyon.com, 2018) 

- Perakendeciliğe entegre edilen yeni bir trend uygulama da “sosyal ticaret”. Bu 

kavram sayesinde markalar, yeni ürünler çıkarmak için kitle kaynak kullanımından 

istifade ediyorlar ya da bu platformlarda özellikle yeni ürünler satıyorlar. Bir H&M 

markası olan Nyden ve yeni çıkış yapan Choosy isimli marka, müşterilerinin aslında ne 

istediklerini tespit etmek için Instagram’ın gücünden istifade ediyor. 

(www.pazarlamasyon.com, 2018) Sosyal ticaret, tüketiciler hakkında elde edilen veriler 

kullanılarak onların tüketim alışkanlıklarına yönelik kişiselleştirilmiş ürünler sunmayı 

amaçlamaktadır. 

Yeni-Dijital Çağ Tüketicisi ve Özellikleri 

Tüketim, ürün veya hizmet alınmadan önce başlayan ve bunun ardından devam 

eden bir süreçtir. Tüketim amaçlı satın alma karar süreci, tüketicilerin bir ürün veya 

hzmeti satın aldıkları ana kadar olan ve bir markayı seçtikleri, bu ürünü 

değerlendirdikleri, tekrar satın alma kararını verdikleri süreci kapsar. Dolayısıyla 

pazarlama planlamasında stratejilerin başlangıç noktasını hedeflenen tüketici kitlesi 

oluşturur. (Başal, 2018) 
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Satın alma sürecinde insanların oynadığı 5 farklı rol vardır. (Başal, 2018) 

Bunlar: 

1- Öncü Kişi (Initiator): Belirli bir mal ve hizmeti satın alma fikrini ilk ortaya 

atan kişi. 

2- Etkileyen Kişi (Influencer): Satın alma fikrini görüş veya tavsiyeleriyle 

etkileyen kişi. 

3- Karar Veren Kişi (Decider): Satın alma kararının herhangi bir bileşeni 

(neyin, nerede, nasıl ne zaman satın alınıp alınmayacağı) üzerinde karar 

veren kişi. 

4- Satın Alan Kişi (Buyer): Gerçek satın alma işlemini yapan veya parayı 

ödeyen kişi. 

5- Kullanan Kişi (User): Ürünü veya hizmeti kullanan veya tüketen kişi. 

Birçok ürün için satın alan kişinin belirlenmesi kolaydır. Örneğin erkekler kendi 

kullanacağı traş bıçağını, kadınlar da makyaj malzemelerini kendileri seçip alırlar. 

Ancak bazı ürünlerde satın alma kararlarında birden çok kişinin roluü olabiliyor. Yeni 

bir araba seçimini düşünelim. Evin genç oğlu yeni araba alma fikrini önermiş, ailenin 

genç bir yakını arabanın türü üzerine tavsiyede bulunmuş, ailenin babası araba alma 

fikrine karar vermiş, evin hanımı arabanın iç donanımı ve büyüklüğü konusunda 

isteklerini bildirmiş, evin babası arabayı satın almış, evin hanımı da arabayı eşinden 

fazla kullanmış ise bu kişiler satın alma sürecinde farklı roller üstlenmişler demektir 

(Başal, 2018). Burada araba satın alma fikrini ortaya atan evin genci öncü kişi rolünü 

üstlenmiştir. Araç tavsiyesinde bulunan yakın akraba etkileyen kişi olmuştur. Karar 

veren kişiler evin hanımı ve evin beyidir. Satın alan kişi ise sadece evin beyi iken 

kullanıcı ise hem evin beyi hem de hanımıdır.  

Rosen ve Simonson tüketici davranışlarını etkileyen ilişkileri “etki karması” 

kavramıyla açıklamışlardır. Bu etki karması 3 unsurdan oluşur (Simonson & Rosen, 

2015). 

- Bireyin önceki tercihleri, inançları ve deneyimleri (P) 

- Diğerleri, diğer insanlardan gelen bilgiler (O) 
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- Pazarlamacılar (M) 

Genel anlamda P belirsizlik ve karasızlık içerir, O ise güven içerir ve en faydalı 

olana yönlendirir. M’ye ise şüpheyle yaklaşılır. Tüketici M’den gelen bilgiyi O ile teyit 

edip karara varmaya çalışır. Bu nedenle etkileşim halinde olan tüketiciler birbirini karar 

verme sürecinde etkilemektedir. 

Başal’a göre ise tüketici davranışlarını etkileyen başlıca 4 faktör vardır. Bunlar, 

durumsal faktörler, kişisel faktörler, sosyal faktörler ve psikolojik faktörlerdir. (Başal, 

2018) İnsanların yaşadıkları yer, fiziksel ortamları, ait oldukları kültürel-sosyal çevre, 

bulundukları sosyal statü, ekonomik durumları, aile yapısı, demografik özellikleri (yaş, 

cinsiyet, medeni hali vs.), yaşam tarzı, zaman durumları, meslekleri ve iş ortamları ile 

sahip oldukları ruh durumları ve iç dünyaları tüketim alışkanlıklarını belirlemektedir.  

Tüketici davranışlarını etkileyen önemli bir etken de içinde bulunulan dönemin 

şartlarıdır. Aynı sosyo-ekonomik ve kültürel şartlar içerisinde yetişmiş insanlar aynı 

kuşağı oluştururlar. Türkiye’deki tüketici kuşaklarına baktığımızda, 5 farklı kuşak 

tipiyle karşılaştığımızı görüyoruz. Bu kuşaklara kısaca değinecek olursak (Başal, 2018): 

 Sessiz Kuşak: 1945 öncsi doğanlar. Türkiye’nin yaklaşık %7’lik 

kesimini oluşturan kuşaktır. Bu kuşağı genel olarak “uyumlu” diye 

tanımlanabiliriz. 

 Bebek patlaması Kuşağı: 1945-1960 arası savaş sonrası döneme denk 

gelen kuşaktır. Türkiye’de nüfusun %19’luk kısmını oluşturur. Bu kuşağı 

tanımlayan sıfatlar; “kanaatkar, kuralcı ve çalışkan” sıfatlarıdır. 

 X Kuşağı: 1961-1980 arası doğanlar. Türkiye’nin %22’lik kesimini 

oluşturan bu kuşağı tanımlayan sıfatlar da “kanaatkar ve gerçekçi” 

sıfatlarıdır. Teknoloji devrimiyle ilk karşılaşan kuşaktır. Çok sayıda 

reklama maruz kalmış olmasına rağmen ekonomik kaygıları göz ardı 

edemezler, marka sadakatleri yüksektir. Hem rasyonel hem de duygusal 

hareket eden bir yapıya sahiptir. 

 Y Kuşağı (Milenyum Kuşağı): 1981-2000 arası doğanlar. Dijital kuşak, 

N Kuşağı, Net kuşağı gibi isimlerle de adlandırılır. Türkiye nüfusunun 

yaklaşık %35’ini oluşturmakla en büyük paya sahip olan kuşaktır. 
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Dünyan nüfusunun da %25’lik kesimini oluşturan bu kuşağı tarif eden 

sıfatlar, “hızlı, çoklu işlevli ve yaratıcı” sıfatlarıdır. Teknolojiyle 

büyümüş olan bu kuşak, sadakat duygusu düşük, her şeyin nedenini 

sorgular, sabırsız, otoriteyi zor kabullenir, bağımsızlığına düşkündür, 

aynı anda birden çok ilgi alanına sahiptir, hızlı adaptasyona sahiptir, 

girişimcidir, bireyci fakat iyimserdir, sık iş değiştirir, hedefleri net ve 

beklentileri yüksektir, hırslıdır ve kendi düşüncelerine önem verir. 

Kendini her şeyde yetkin görür, özgüveni yüksektir ve statüye önem 

verir. Bu kuşak için “akran onayı” önemlidir. Zorlayıcı reklamlar yerine, 

“samimi, basit ve sahici” mesajlarla ulaşmak gerekir. 

 Z Kuşağı: 2001 sonrası doğanlar. Kristal kuşak, “her an online” veya 

“internet kuşağı” gibi isimlerle de adlandırılır. Türkiye’de nüfusun 

yaklaşık %17’lik kısmını oluşturan bu kuşağı ifade eden sıfat “derin 

duygusaldır”. Diğer kuşaklara göre eğitim ve ekonomik açıdan daha 

donanımlı olan Z kuşağı istediği ürünü hemen almak, hemen tüketmek ve 

sonrasında yeni tüketim deneyimlerine yönelmek isteyen, her konuda 

kişiselleşmiş, kendine özgü bir tüketici profili izlemektedir. 

  Günümüz tüketicisinin büyük bir çoğunluğu yukarıda da görüldüğü üzere, 

dijital teknolojiler ve internetle henüz çocukluk yıllarında tanışmış kişilerden oluşuyor. 

Eski masallarda yer alan “gak dedikçe et, guk dedikçe şerbet” türünden hayal ürünü 

düşünceler gerçek oluyor ve günümüz tüketicisi bir şey arzuladığında buna ulaşmak için 

çok beklemiyorlar. İlişkiler saniyede kuruluyor ve hızlıca sonuç üretiliyor. (Kaya, 2014) 

Dijital çağın kendine has bir tüketici kitlesi olup olmadığı tartışılmaktadır. Farklı 

bir dillerinin olduğu, farklı beklentilerinin olduğu ve buna bağlı olarak “dijital tüketici” 

diye adlandırıldığı bilinmektedir. Esasen dijital olan tüketici değil kullanılan kanallardır. 

Sanal ortamda karşılaştığımız müşteri ve potansiyel müşteri, her gün dükkanımıza gelip 

alışveriş yapan, arayıp telefonla sipariş veren veya sipariş kataloğundan seçip bir şeyler 

ısmarlayan kişinin ta kendisidir. (Ryan, 2017) 

İnternet ve dijital teknolojiler, işletmeleri müşterilerle doğrudan buluşturuyor ve 

müşterinin bir sabun kalıbı gibi kolayca kayıp gidebileceğini, onu kendine bağlamak 

için işin en başından itibaren ona özel artı değerler ve çözümler üretilmesi gerektiğini 
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acı gerçeklerle şirketin yönetim kadrosuna hissettiriyor. (Kaya, 2014) Jüpiter Araştırma 

Şirketinde çalışan analistler teknoloji kullanıının yaygınlaşmasının tüketici davranışları 

üzerindeki etkisinin yedi öenmli biçimini şu şekilde tanımladı (Ryan, 2017) : 

Karşılıklı bağlantı: Şebekeleşen dijital teknoloji tüketicilere birbiriyle anlık 

bağlantı fırsatı sunuyor. Tüketiciler dünyanın dört bir yanından kendileriyle benzer 

fikirleri paylaşan insanlarla iletişim kurarken, saat farkı veya coğrafi uzaklıklar önemini 

yitiriyor. Eşitler arası iletişim sosyal ağları güçlendiriyor ve yeni sanal camialar 

oluşuyor. 

Teknoloji oyunun kurallarını herkes için eşitliyor: Dijital teknoloji sayesinde 

içerik yaratılabilir, yayımlanabilir, erişime açılabilir ve hızlıca ve çabukça tüketilebilir. 

Sonuçta, tüketicilerin ulaşabileceği haber, görüş ve bilgiler görülmemiş şekilde genişler 

ve derinlik kazanır. Tüketiciler bir ürünü ve hizmeti satın almadan önce, dış etkenlerden 

bağımsız araştırma ve karşılaştırma yapabilirler. Bilgi güçtü ve dijital teknoloji güç 

dengesini tüketici lehine bozuyor. 

Önlem filtrelemesi artıyor: Böyle bir bilgi bombardımanı karşısında dijital 

tüketiciler önemli gördükleri filtreleme ve önemsiz bulduklarını görmezden gelmeyi 

öğrenme gerekliliğiyle karşı karşıyalar. Artan sayıda dijital tüketici bilgiyi bütünlüklü, 

kategorize ve hazır teslim istiyor. Kişiselleştirme seçenekleri sayesinde önemsiz içeriği 

engelliyorlar ve giderek artan oranda istenmeyen ticari mesajları engelleyen yazılım 

çözümlerine başvuruyorlar. 

Niş bütünleşmesi artıyor: Online içeriğin yığınlaşması ve çeşitliliği tüketicilere 

özel zevk ve hobilerini paylaşma ve tatmin etme imkânı sunuyor. Benzer fikirleri 

paylaşan bireyler online ortamda bir araya geliyorlar, homojen tüketici kitlesi, bireysel 

taleplerin ön plana çıktığı küçük niş gruplara bölünüyor. 

Kişisel içeriğe dayalı mikro yayıncılık çiçek açıyor: Dijital medyanın 

interaktif ve birbirine bağlı yapısı tüketicilere kendilerini online ortamda ifade etmeleri 

fırsatlarını sunuyor. Kendi içeriğinizi yayımlamak, tartışma forumları, mesaj panoları, 

geribildirim panoları, oylama platformları, kişisel foto galerileri veya bloglar fark 

etmeksizin, hangi platformda olursa olsun biraz zaman ve hayal gücünden başka bir 

şeye mal olmuyor. 
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Üretici-tüketicinin yükselişi: Online tüketiciler satın aldıkları ürün ve 

hizmetlerin yaratılmasında artık o denli etkililer ki, güç dengesi üreticiden tüketiciye 

kaymış durumda. Üreticilere taleplerini kesin bir şekilde bildirebiliyorlar: Üretici ve 

tüketici arasındaki interaktiflik görülmemiş seviyede. Bireyler taleplerini karşılayan 

ürünlerin belirlenmesi, yaratılması ve kişiselleştirilmesinde daha fazla söz sahibi ve 

üreticilerin sunduğu deneyimleri ve iletişimi biçimlendirip eğip bükebiliyorlar. 

Geleneksel kitlesel üretim ve kitlesel pazarlama kavramları geçmişte kalmak üzere. 

İstek üzerine; istediğin zaman, istediğin yerde, her yerde: Dijital teknoloji 

giderek daha fazla insan yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldikçe, paralel şekilde 

hızlanan iş süreçleri de tüketicilerin ihtiyaçlarını daha hızlı, daha rahat ve daha az 

uğraşarak karşılaması anlamına geliyor. Dijital ekonomide zaman, coğrafi konum, yer 

ve fiziki depolama gibi unsurlar önemsiz detaylar haline geliyor. Bu arzuların neredeyse 

anında karşılandığı bir dünya ve her giren tüketici, “hemen şimdi” istiyor. 

Perakendeciler için değişen bu pazar özellikleri ve tüketici alışkanlıkları bazı 

zorlukları da beraberinde getiriyor. Giderek özelleşen, kişiselleşen tüketicilerin her 

birine ulaşmak ve tatmin edici hizmet sunabilmek ciddi yatırımlar ve uğraşlar 

gerektiriyor. Bütün bu zorluklarla beraber, dijital teknolojileri verimli kullanabilen 

perakendeciler farklı beklentilere sahip ve doğrudan muhatap oldukları tüketicilere en 

doğru kanaldan ulaşmanın ve onları memnun etmenin yollarını aramaktadırlar. 

 Günümüz tüketicisi şehir hayatının yoğun temposu içinde kendine daha fazla 

zaman ayırabilmek, sosyalleşmeye ve kültürel faaliyetlere imkan bulabilmek için 

teknolojik imkanları yoğun olarak kullanmaktadır. Kısa bir tasvir yapmak gerekirse; 

insanlar işten eve dönerken trafikte bulunduğu saatlerde cep telefonundan akşam 

yemeğini sipariş ediyor, market alışverişini yapıyor veya hafta sonu planı için sinema, 

tiyatro, konser vb. kültürel aktiviteleri gözden geçiriyor. Akşam yemeğini yerken 

internetten film, ilgi alanına giren videolar veya haber izleyebiliyor. Yatmadan önce 

sosyal medya hesaplarını kontrol edip sosyal çevresiyle etkileşime giriyor. Sabah 

kalktığında ilk yaptığı işlerden biri de alarm olarak kullandığı telefonu eline alıp yine 

kişisel posta hesapları, haberler ve sosyal medya portallarına göz atmak oluyor. 

Kahvaltı sırasında yine güne başlarken haber programlarını televizyondan veya 

internetten izleyip dinleyebiliyor. İşe giderken yine mobilden hem paylaşımlara bakıp 
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hem de trafik durumunu kontrol ediyor. Gün içerisinde de gerek işiyle ilgili gerekse 

kişisel iletişimi gereği genellikle çevrimiçi bulunuyor.  

Velhasıl kentlerde yaşayan insanların günden güne daha çok mobil uygulamayla, 

daha çok çevrimiçi etkileşimle ve daha çok dijital cihazlarla haşır neşir olduğunu 

görüyoruz. Bu nedenle günümüz tüketicisini en iyi tarif eden kavram “online 

(çevrimiçi) tüketici” olsa gerek. Her an internete bağlı olan ve interneti hayatının bir 

parçası haline getirmiş “online tüketici” kitlesinin belli başlı kendine has özellikleri 

vardır. Bu özelliklere kısaca değinelim. (Ryan, 2017) 

Dijital tüketiciler bu medyayı gittikçe daha rahat kullanıyor: Pek çok online 

tüketici interneti yıllardır kullanıyor – kullanıcı profili hâlâ gençlerin lehine görünse de, 

daha yaşlı kullanıcılar gittikçe daha fazla internet dostu haline geliyorlar. Web 

kullanımı gurusu Jacob Nielsen BBC’ye verdiği bir söyleşide, “bu bir piyanistin 

enstrümanını tanıdıkça daha hızlı çalmasına benzetilebilir. Dikkatlice tuşlara basarak 

çıkartılan ‘dın, dın, dın’ sesleriyle başlanır ve sonra senfoniler döktürülür” diyor. 

İnsanlar medyaya alıştıkça, onu giderek daha etkin ve verimli kullanırlar ki, bu da 

internette dolaşırken çok vakit kaybetmeyecekleri anlamına gelir: İçeriğinizin onların 

taleplerine cevap vermesi gerekir, hem de çabucak. 

Her şeyi istiyorlar, hem de hemen şimdi: Her şeyin saatte milyon kilometre 

hızla gerçekleştiği dijital dünyada, tüketiciler talepleri hakkında aynı anda pek çok 

kaynaktan bilgi edinmeye alıştılar. Zamanları çok değerli, bu yüzden detayları 

incelemeye daha fazla zaman ayırabilmek için, bilginin ilgilendikleri şeyleri tarayıp 

bulmalarını sağlayacak şekilde sunulmasını istiyorlar. Tasarımcılar ve pazarlamacıların 

online hizmetlerini inşa ederken bu “tarayıp bulma” arzusunu ve anında tatmin edilme 

talebini karşılamaları gerekiyor. 

Kontrol ellerinde: Web pasif bir medya değil. Kullanıcılar, hele de Web 2.0 

dünyasında, görülmemiş biçimde kontrolü elinde tutuyor. Bu basit gerçeği 

kavrayamadıysanız, hedef kitlenizle bağlantı kurmayı başaramamakla kalmaz, onların 

sizden uzaklaşmasına da sebep olursunuz. Pazarlamamızı kullanıcı odaklı, tercih veya 

izin temelli düzenlemeli ve olumlu sonuçlar elde edebilmek için tüketiciye gerçek bir 

değer sunmalıyız. 
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Maymun iştahlılar: İnternetin şeffaflığı ve çabukluğu marka veya kurum 

sadakati konseptini yok etmese de aşındırdı. Marka güvenirliği oluşturmak dijital 

pazarlama için de önemli bir unsur; ancak günümüzün tüketicisi rakip markaları 

karşılaştırma ve ayrıştırma gücünü kelimenin tam anlamıyla parmak uçlarında tutuyor. 

Sizin teklifiniz ulusal ve küresel rakiplerinizin teklifleriyle nasıl baş edebilecek? Marka 

kimliğiniz değerli olabilir, ancak sunduğunuz teklif diğerlerininkiyle baş edemezse 

kaybedersiniz. 

Sesleri çıkıyor: Online tüketiciler birbirleriyle konuşuyorlar… Hem de çok. 

Paydaş görüşleri, bloglar, sosyal ağlar, online forumlar ve birbirleriyle olumlu ve 

olumsuz online deneyimlerini paylaşan topluluklar. Pazarlamanın bakış açısından bu iki 

ucu keskin bir bıçak gibidir olumlu taraflarından faydalanabilirseniz mesajınızı yaymak 

için müthiş bir potansiyele kavuşmuş olursunuz; hata yaparsanız tatsız online tepkilerle 

karşılaşmanız işten bile değildir. 

1..1.8. Dünyadaki ve Türkiye'deki Teknoloji ve İnternet Kullanım İstatistikleri 

Dünya çapındaki sosyal medya kullanıcı sayıları 2019’un başında yaklaşık 3,5 

milyara yükseldi ve son 12 ayda 288 milyon yeni kullanıcı ile yüzde 45’e çıktı. Sosyal 

medya kullanımı hala dünya genelinde eşit bir şekilde dağılmaktan çok uzak ve 

Afrika’nın bazı bölgelerinde giriş oranları hala tek haneli yüzdelerde. Öte 

yandan,  Ocak 2018’den bu yana her gün çevrimiçi olan insan sayısı, ilk kez bir 

milyondan fazlaya ulaştı. (www.dokuz8haber.net, 2019) 

Hootsuite ve We Are Social’ın raporları, büyümenin sadece kullanıcı sayısında 

olmadığını ortaya koydu. Rapora göre, dünyada toplam nüfus 84 milyon artarken, 

internet kullanıcıları sayısı 367 milyon arttı. Aktif sosyal medyada kullanıcı sayısının 

288 milyon ve mobil sosyal medya kullanıcı sayısının 297 milyon arttığı aşağıdaki 

grafikte de görülüyor. 

İnsanların interneti kullanma şekilleri de hızla gelişiyor. Çevrimiçi faaliyetler, 

giderek artan bir oranda mobil cihazlarda yapılıyor. 2019 başı itibariyle mobil cihazların 

internet kullanımında kullanılan vaktin yüzde 48 ile neredeyse yarısına ulaştığını 

söylemek mümkün. 
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Tablo 6: Dünyada  İnternet ve Sosyal Medya Kulanımı 

Öte yandan yaklaşık 4 milyar internet kullanıcısının yüzde 52’si telefondan 

internete bağlanıyor. Ortalama olarak, dünyadaki internet kullanıcıları her gün, 24 saatin 

6 saat ve 42 dakikasını  çevrimiçi geçiriyor. (www.dokuz8haber.net, 2019) 

 

 

 

 

Tablo 7:Grafik: Türkiye’de İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı 

82,4 milyon nüfusa sahip Türkiye’de; nüfusun %72’sini oluşturan 59.36 milyon 

İnternet kullanıcısı, nüfusun %63’ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya 

kullanıcısı, nüfusun %53’ünü oluşturan 44 milyon aktif mobil sosyal medya 

kullanıcısı var. 

 

 

 

 

Tablo 8: Türkiye'de İnternetin Hangi Amaçla Kullanıldığını Gösteren Tablo 



 

122 

 

Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 96’sının çevrimiçi videolar izlediğini, yüzde 

43’ünün ise TV içeriklerini internet üzerinden izlediğini görüyoruz. Kullanıcıların 

yüzde 36’sının internette canlı yayınlanan oyunları oynaması dikkat çekerken, yüzde 

27’si başkalarının  oyun oynadığı canlı yayınları izlemeyi tercih ediyor. Yüzde 16’lık 

bir kesim ise e-spor müsabakalarını canlı olarak takip ediyor. (Üçhisarlı, 2019) 

 

Tablo 9: Türkiye’de En Çok Kullanılan Sosyal Medya Platformları 

Rapora göre Türkiye’nin en çok kullanılan sosyal medya platformu YouTube. 

İkinci sırada ise %84 ile Instagram var. WhatsApp ve Facebook onu takip ederken 

Twitter ise 5. sırada. Sosyal medya uygulamaları içerisinde en çok tercih edilen 

YouTube olurken mesajlaşma uygulamalarında en çok tercih edilenin WhatsApp 

olduğunu görüyoruz. (Üçhisarlı, 2019) 

Perakendecilerin Kullanabileceği Dijital Pazarlama Kanalları 

Perakendecilerin dijital pazarlama stratejisini belirlemeden ve aksiyona 

geçmeden önce yapması gereken birçok çalışma vardır. Bu çalışmaları yaparken hem 

günümüz insanının yaşam biçimini hem de hedef kitleye özel kriterleri anlamak ve 

yorumlamak sağlıklı bir pazarlama stratejisi için oldukça önemlidir. (Şengül, 2017:31) 

Dijital çağın tüketim alışkanlıkları ve dijital tüketicinin temel özelliklerine bir 

önceki başlıklarda değindik. Günümüz tüketicisi “çoklu ekran” ile temasta. 

Televizyonda maç izlerken, dizüstü bilgisayarımızda haberlere bakıyor, cep 

telefonumuzdan da mesajlaşıyor veya e-postalarımıza bakıyoruz. İnsanların her bir 

konuya ayırabilecekleri zaman ve dikkatin çok sınırlı olması dolayısıyla dikkat çekici 
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bir dijital pazarlama iletişimi çok önemlidir. Bu nedenle “kişiselleştirme” kavramı 

dijital deneyimde önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Neredeyse tüm cihazların 

internete bağlı olduğu şu günlerde “Nesnelerin İnterneti” kavramı da günümüzün 

dikkate alınması gereken kavramlarından biri. Hedef kitlemizin hangi cihazlardan, ne 

zaman ve nereden internete bağlanarak hangi kanalları kullandığını ölçümlemek ve 

öngörmek dijital stratejimizi belirlerken oldukça yardımcı olacaktır. (Şengül, 2017) 

Birçok kaynakta genel olarak kabul görmüş olan dijital pazarlamanın başlıca 

araçları ve müşteriye erişme kanalları aşağıda başlıklar halinde sıralanan 13 unsurdan 

oluşmaktadır. Şimdi bunlara sırasıyla göz atalım ve kısaca açıklayalım. 

1..1.9. İnternet Sitesi 

Türkiye’de şirketlerin internet sitesi sahibi olması ve iletişim bilgileri, şirket 

unvanı gibi şirketi tanımaya yarayan bilgilerin de sitede bulundurulması yasalarla 

zorunlu hale getirildi. Artık şirketlerin fiziki varlığının yanında sanal varlıkları da 

zorunluluk haline gelmiş bulunuyor. Etkin bir internet sitesi esasen iki şeyin 

birleşmesinden oluşur. İşinize koyduğunuz hedefler ve hedef kitlenizin ihtiyaçları. Bu 

ikisini buluşturan bir şey yapmak için etkin bir internet sitenizin olması gerekir. (Ryan, 

2017) 

Perakendecilerin etkin bir internet sitesi kurabilmeleri için bazı bileşenleri bir 

araya getirmesi gerekmektedir. Şirket yapısını tanımayan bir ekip tarafından ısmarlama 

olarak yapılan siteler genellikle verimsiz ve kullanışsız olabildiğinden, işleyişte 

aksaklıklara neden olabilmektedir. Bu demek değildir ki bu konuda her şey şirket 

bünyesinde yapılmalıdır.  

İnternet sitesi kurulurken; projeyi yöneten, bilgi teknolojileri ve pazarlama 

departmanı dışında, satış, finans, hukuk, lojistik, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri 

departmanları da işin içine katılmalı hatta, mümkünse, şirket dışından bir proje 

yöneticisi, E-ticaret sitesinin açılışını ve minimum 2 senelik dönemdeki iş planını 

yapmalı veya proje kapsamında taşeron olarak çalışılan şirketin görevlisi veya dışarıdan 

uzman bir danışman bulundurmalıdır. Önemli olan, E-ticaret sitesinin kuruluşu 

öncesinde ve sonrasında, bu sistemin üst yönetim dahil olmak üzere, tüm organizasyon 

yapısı çerçevesinde anlaşılması ve desteklenmesidir. İşler, bu sayede çok 
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kolaylaşacaktır, çünkü Seth Godin’in kitabında anlatmaya çalıştığı gibi, internet 

projeleri, hantal yapılarda geç olgunlaşır. Yavaş ilerler ve hatta beklenen başarı 

çizgisine ulaşamayabilir. (Altaş, 2016:122) 

1..1.10.Arama Motoru Optimizasyonu-SEO  

SEO (Search Engine Optimization), "arama motoru optimizasyonu" için 

kullanılan bir kısaltmadır. Arama motorları internet caddesinde en işlek yerde dükkan 

açmak veya internet caddesindeki dükkanınıza giden yolun kısaltan veya görünür hale 

getirmeye yarayan platformlardır.  

Türkiye’de en yaygın kullanılan arama motoru Google’dır. Arama motorlarında 

ilk sayfada ve ilk sıralarda görünmek için bazı çalışmalar yapılması gerekir. Arama 

motorlarında çıkmanın belli başlı yolları; reklamsız olarak görüntüleme sağlayan 

“organik arama”, reklamlar yoluyla gösterim sağlayan “ödemeli arama”, başka siteler 

üzerinde yer almaya bağlı olarak gösterilen “refereans yoluyla” gösterim, “görüntülü 

reklam” yoluyla gösterim ve “sosyal medya” yoluyla gösterimlerdir. 

Reklamsız olarak “organik arama” yoluyla görüntülenebilmek için yapılan 

çalışmaların en önemlisi de arama motoru optimizasyonudur. Arama motorları belli 

algoritmalar kullanarak web sitelerini gözden geçirir ve belirlediği kriterlere göre en 

donanımlı ve güncel siteden başlayarak sıralama yapar.  

Bir SEO uzmanı ile çalışma kararı, siteyi geliştirebilecek ve zaman 

kazandırabilecek büyük bir karardır. Ancak siteye ve şirket itibarına zarar verme riski 

de vardır. (www.support.google.com, 2019) Önceleri kriter sayısı daha az ve arama 

motorunu yönlendirmek ve yazılımsal olarak yanıltmak daha kolaydı ve algoritmalara 

uygun içeriklerle donatılan siteler daha üstlerde çıkabilmektydi. Günnümüzde ikiyüzden 

fazla algoritma kullanan Google, sitelerin verimli, tutarlı ve doğru içerkli olmasına 

bakmaktadır.  

1..1.11.Adwords-Kelime Reklamcılığı 

Satış yapmak için müşteriyle iletişime geçmek gerekir. Müşteriye sürekli 

gelişigüzel bildirimler göndermek, istemediği anlarda karşısına çıkmak yerine tam da 
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ihtiyaç duyduğu anda onun karşısına çıkmak doğru bir iletişim ve pazarlama tutumu 

olacaktır. Arama motoru kelime reklamları buna uygun bir dijital pazarlama kanalıdır. 

Anahtar kelime reklamları, müşterinin arama motorunda aradığı ürün ya da 

hizmetle ilgili olarak çıkan sonuçlarda satıcının üst sıralarda yer almasını sağlayan bir 

reklam türüdür. Türkiye’de en yaygın arama motoru olan “Google”, adwords 

reklamlarını üç kategoride toplamıştır. Bunlar (www.ads.google.com, 2019): 

Arama Ağı kampanyaları: Genelde metin biçiminde olan bu reklamlar 

kullanıcılar sizinkine benzer bir ürün veya hizmet aradığında Google Arama sonuçları 

sayfasında gösterilir.  

Görüntülü Reklam Ağı kampanyaları: Genelde görsel biçiminde olan bu 

reklamlar müşterilerinizin ziyaret ettiği web sitelerinde veya uygulamalarda gösterilir. 

Video kampanyaları: Genelde 6 veya 15 saniyelik videolardan oluşan bu 

reklamlar YouTube içeriği oynatılmadan önce veya oynatılırken gösterilir. 

1..1.12.Bağlı Ortaklık Pazarlaması (Affiliate Merketing) 

Bağlı ortaklık modeli, markalarını dijital ortamda duyurmak veya satış yapmak 

isteyenler ile arama motorlarında üst sıralarda çıkan site sahipleri arasında kurulan bir iş 

ortaklığıdır. Bu yöntemle, firmalar reklam parası ödemek yerine konusunda uzman 

paylaşımcılara komisyon ödemeyi tercih ederek farklı bir pazarlama stratejisi uygulamış 

oluyor. Burada kazançlı çıkan hem reklamını yaptıran şirket hem de bireysel olarak satış 

ortaklığı yaparak para kazanan girişimcilerdir. Sonuçta sosyal medya, forumlar ya da 

blog yazarak bu işi yapanlar sıfır sermeye ile internetten para kazanma fırsatı yakalamış 

oluyor. (www.parakazan724.com, 2018)  

Blogların, içerik üreticilerinin amacı doğrudan ürün satışı yapmak değildir. 

Tüketiciyi bilgilendirme amacı taşıyan içerikler yoluyla merak uyandırır ve sitelerine 

ziyaretçi çekerler. Ziyaretçi ilgili ürün ve hizmetlerden satın almak istiyorsa, blog ya da 

forumda yer alan linke tıklayarak satış sitesine yönlendirilir. Mesela ev eşyaları, 

dekorasyon konusunda paylaşımlar yapan bir portal, veya telefonlar hakkında 

karşılaştırma ve teknik bilgi sunan bir blog sitesi, arama motorlarında ilgili anahtar 

kelimeler ile üst sıralarda çıkıp, satış sitelerine müşteri yönlendirebilir. 
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1..1.13.Pazarlama Stratejik Ortaklığı 

Stratejik ortaklık en basit tanımıyla; iki veya daha fazla şirketin karşılıklı 

menfaatleri doğrultusunda oluşturdukları işbirliğidir. Stratejik ortaklık, şirketlerin kendi 

imkanlarıyla uzun sürede ve yüksek bütçelerle ulaşabilecekleri hedeflere daha kısa 

sürede ve düşük bütçelerle ulaşmayı sağlayan işbirlikleridir. Stratejik ortaklık için bir 

sorun veya kriz olması gerekmez. Şirketler Pazar paylarını artırmak, büyümek ve yeni 

pazarlara açılmak için de stratejik ortaklıklar kurabilirler. 

Bir elektronik perakendecisi olan Teknosa’nın popüler bir pazaryeri satış sitesi 

olan Gittigidiyor’da mağaza açması ve belli ürünlerde kampanyalar yaparak satış 

yapması bir stratejik ortaklık modelidir. Esasen her ikisi de perakendeci olan bu iki 

firmanın, birbirinin uzmanlık alanlarından yararlanmasına dayanan bir işbirliği söz 

konusudur. 

1..1.14.Online Halkla ilişkiler - (E-PR) 

Günümüzde gerek fiziki kanaldan gerekse online kanaldan iş yapan firmalar, 

Müşteriyle duygusal ve uzun süreli bağlar kurabilmek, müşteri nezdinde olumlu bir algı 

oluşturabilmek için halkla ilişkileri önemsemek durumundadırlar. Tüketicilerin büyük 

bir kısmı çevrimiçi olduğundan, hedef kitleye ulaşmak için dijital kanallardan halkla 

ilişkiler çalışmaları yapmak önemli hale gelmiştir.  

İnternet kullanmayan bir kişi gazete haberinizi okuduğunda sitenize gelip 

alışveriş yapması daha düşük bir ihtimalken, internetten okunan bir haber sonrasında 

müşteri adaylarınızın hemen sitenize girmesi ve alışveriş yapması çok daha kolay, hızlı 

ve muhtemeldir. Üstelik offline mecralardan gelen geri dönüşlerin ölçümü ancak arama 

hacimlerinin tahmin dilmeye çalışılırken, online bültenlerdeki yönlendirmeler sayesinde 

ölçümlemeleri direkt Google Analytics ve benzeri web ölçümleme araçlarından 

yapılabilmektedir. (Yılmaz, 2014) 

Dijital dünyada yer alan şirketler için, marka, ürün ve hizmetleri hakkında 

yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar çok önemlidir. Bu kapsamda yürütülen online 

halkla ilişkiler faaliyetleri ile şirket hakkında yapılan olumsuz yorumlar, şikayetler ve 

eleştiriler dikkate alınarak doğru bir itibar yönetimi ile olumsuz etki oluşturması 

önlenebilir. Sadece iletişime geçerek nazik bir dil kullanarak küçük dokunuşlar ile 
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şikayetlerin büyük ölçüde çözümü mümkün olabilmektedir. Bazen teknik bilgi eksikliği 

veya hatalı kullanım nedeniyle paylaşılan olumsuz yorumlar, online halka ilişkiler ve 

itibar yönetimi ile ortadan kaldırılabilir veya çözüme kavuşan şikayetler olarak şirket 

hanesine artı puan kazandırabilmektedir. 

1..1.15.Sosyal Medya 

Sosyal medya sitelerinde yapılan reklamların etkisi her geçen gün artmaktadır. 

Son zamanlarda en hızlı gelişen dijital pazarlama kanalı sosyal medyadır diyebiliriz. 

Sosyal medya siteleri, içeriğin kullanıcılar tarafından üretildiği mecralardır. Milyonlarca 

kullanıcı tarafından üretilen içerik ve aynı zamanda sisteme gönüllü olarak işlenen 

kişisel bilgiler, demografik bilgiler, ilişki ve durum paylaşımları gibi veriler bu 

mecraları büyük veri depolarına dönüştürmektedir. Yaygınlık ve çeşitlilik açısından 

yeterli büyüklüğe ulaşan sosyal medya siteleri, dijital pazarlama için detaylı raporlama 

ve ölçümleme imkanı da sağladığından doğrudan hedefe ulaşmayı kolaylaştıran 

pazarlama kanaları olmuşlardır. 

Sosyal medya üzerinden yapılan pazarlama çalışmaları hem içerik pazarlamasına 

hem de arama motoru optimizasyonuna katkı sağlar. Yani hem şirketin veya markanın 

ürün ve hizmetlerini detaylı tanıtabilmesine imkan tanır hem de aramalarda üst sıralarda 

çıkmasını kolaylaştırır. Dijital pazarlama sürecinde sosyal medya çalışmaları, içerik ve 

arama motoru stratejileri birlikte oluşturulmalıdır. Birbirlerinden bağımsız olarak 

kurgulanan dijital pazarlama stratejileri, tahmin edilen verimlilik hedeflerinde 

beklentilerin altında kalabilirler. (www.poligoninteractive.com, 2017) 

Sosyal medya kanalının en önemli avantajlarından biri de “canlı”, gerçek 

zamanlı etkileşimdir.  Yeni bir sosyal medya pazarlama tekniği olarak kullanılan “Anlık 

(Realtime) pazarlama”,  güncel olay ve durumlarla bağ kurarak yapılan paylaşımlar ile 

markanın sıcaklığını, canlılığını tüketiciye hissettirmektedir. 

Aşağıda yer alan örnekte, yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskını sırasında, 

elinde alışveriş poşetleriyle görüntülenen Fenerbahçe futbol kulübü teknik direktörünün 

sosyal medyada en çok konuşlanlar arasında yer almasını fırsat bilen Migros dijital 

pazarlama ekibi, “Migros sanal mağaza varken ıslanmak niye” diyerek sanal mağazasını 

öne çıkarmayı başarmış oldu. (www.clickon.com.tr, 2016) 
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Şekil 19: Realtime Sosyal Medya Pazarlama Örneği 

Sosyal medya platformları, günümüzde gerek markalama gerekse müşteri 

ilişkileri yönetiminde önemli etkiye sahiptir. Müşteriler sosyal medya ile, ürün detayı, 

alışveriş olanakları, sipariş takibi, satış sonrası hizmetler konusunda satıcıya aracısız 

ulaşabilmektedirler. Bu özelliğinden dolayı sosyal medya siteleri günümüzde birer ticari 

platforma dönüştüler. Böylece “Sosyal ticaret” kavramını ortaya çıktı. Sosyal medyayı 

verimli kullanan perakendeciler ve ticari fırsatları değerlendirebilen bireysel girişimler, 

sosyal medya üzerinden doğrudan satış yaparak yeni bir ticari satış kanalı elde etmiş 

oldular. Sosyal medya kanalları verimli kullanılması durumunda, perakendecilere satış 

artışı ve müşteri memnuniyeti sağladığı görülmektedir. 

1..1.16.İçerik Pazarlamacılığı (Forumlar-Bloglar) 

İçerik pazarlamacılığı yeni değildir. Farklı pek çok şekilde yüz yılı aşkın süredir 

var olan bir pazarlama şeklidir. Traktör imalatçısı Jhn Deere, kendi dergisi “The 

Furrow”U daha 1895’te yayımlamıştır. Lastik imalatçısı Michelin, Fransız motorcular 

için 1900’de seyehat ve konaklama tavsiyeleriyle dolu bir bakım kılavuzu basmaya 

başlamıştır. İçerik pazarlamacılığı o günlerde işe yarıyordu bundan sonra da 

yarayacaktır. Çünkü potansiyel müşteriye bir değer sunar; onun acil bilgi ihtiyacını 

karşılar ve onlara zorla bir şey satmaya çalışmaz. Doğru uygulandığında marka 

oluşturmak ve iş kurmak açısından çok güçlü bir araçtır. (Ryan, 2017:399) 

Dijital pazarlamada en çok duyulan cümle, içerik pazarlamanın esasen marka 

için hikaye anlatımı olduğudur. “İçerik” açık bir mesaj ile hemen hemen her şey 

olabilir:  Dikkat çekici resimler, videolar, blog yayınları, ya da haberler. İçerik 
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pazarlama açıkça çağrısal harekete ya da tamamen ürün-veya servis tabanlı reklamlara 

olan direnci ile geleneksel pazarlama araçlarından farklıdır. İyi bir hikaye gibi, iyi 

içerik, özgün, dinamik ve paylaşılabilir olur. Gerçekten etkili içerik pazarlaması, 

tüketicinin güvenini kazanmak için gerçek hikayeler anlatır ve marka için olumlu bir 

itibar inşa etmek için erişilebilir bir ses kullanır. (www.useinbox.com, 2019) 

1..1.17.E-posta Pazarlamacılığı 

Dijital pazarlamanın ilk uygulamalarından biri olan e-posta pazarlamacılığı 

zaman içerisinde yoğun ve hatalı kullanımlardan kaynaklanan suiistimaller nedeniyle 

eski cazibesini kaybetmiş olsa da halen önemli bir pazarlama aracıdır. 

E-posta pazarlaması doğru kurulmuş bir strateji ile düşük maliyetlerle çok 

yüksek etkilere sahip bir pazarlama kanalı olabilir. İşin sırrı doğru mesajı, doğru kişiye, 

doğru zamanda ve doğru frekansta göndermekten geçiyor. E-posta pazarlaması 

tüketiciyle birebir iletişime geçebilecek nadir kanallardan biri olduğu için, başlığın ve 

içeriğin kişiselleştirilmesi verimi artırmak açısından önemlidir. Diğer önemli nokta ise 

E-postalara geri dönüş ve cevaplama imkanı tanınmasıdır. E-posta pazarlaması planlı ve 

belli periyotlar şeklinde yapılmalıdır. (Gökşin, 2017) 

1..1.18.Mobil Pazarlama 

Dünyada 6,8 milyar insan yaşıyor ve yapılan araştırmalara göre bunun 4 

milyardan fazlası mobil telefon kullanıcısı. Mobil telefondan internete bağlanma 

oranları da her geçen gün artmakta. Hal böyle olunca, dijital pazarlamaya yönelik 

çalışmalarda mobille ilgili yatırımlar vazgeçilmez oluyor.  

Mobil pazarlama, mobil cihazlar aracılığıyla mal hizmet ve fikirlerin, mevcut ve 

potansiyel müşterilerle iletişime geçerek, tanıtılması tutundurulması, satışı ve satış 

sonrası hizmetlerinin takip edilmesiyle pazarlama döngüsünün sağlanması demektir. 

Kısacası, firmaların veya kurumların ürün veya hizmetlerini mobil kanallar aracılığıyla 

müşteriyle buluşturmalarıdır. 

Mobil pazarlamanın perakendeciler açısından birçok faydaları vardır. Mobil 

cihazların diğer iletişim yöntemlerinden farklı yönleri ve buna bağlı faydaları aşağıda 

sıralanmıştır. (Hopkins & Turner, 2013:124) 
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- Mobil cihazlar kişiseldir ve başkalarıyla nadiren paylaşılır. 

- Tüketici mobil cihazını her zaman yanında taşır. 

- Mobil cihaz yerleşik bir ödeme sistemine sahiptir. 

- Mobil cihaz kitleyle ilgili doğru ölçüm yapılmasını mümkün kılar. 

- Mobil cihaz medya tüketiminin sosyal unsurunu içerir. 

- Mobil cihaz belli bir lokasyonda fiziksel mevcudiyete sahiptir. 

Mobil için içerik üretmek masaüstüne bilgisayarlara göre daha uygundur, 

maliyeti düşüktür. Mobilden yapılan pazarlama çalışmalarında müşteriye kuponlar ve 

puanlar gönderilir. Müşteri bu kuponları mobil aracılığıyla sürekli yanında taşıyabildiği 

için bu kupon ve fişler müşteri için son derece kullanışlıdır. 

Mobil pazarlama içerisinde mobil uygulamalar da önemli bir potansiyeldir. 

Mobil uygulamalar çok farklı amaçlarla yapılıp kullanılmaktadır. Bunları kısaca şu 

başlıklar altında sınıflandırabiliriz. İletişim amaçlı uygulamalar, oyunlar, bilgi (sözlük 

ansiklopedi vb.),çoklu içerik (video çalar, grafik ve resim görüntüleyici), verimlilik 

amaçlı uygulamalar (takvim, hesap makinesi gibi), seyahat uygulamaları, yararlılık 

amaçlı uygulamalar (adres defteri, ekran koruyucu, dosya düzenleyici vb.) (Arslan & 

Arslan, 2012:78). Perakendeciler mobil uygulamaları çeşitli şekillerde 

kullanabilmektedir. Şirketin e-ticaret sitesinin mobil uygulaması bunlardan en 

önemlisidir. Veya bir advergame tasarlayarak müşteri ile olan iletişimi de artırmak 

mümkündür. Ayrıca diğer mobil uygulamalara reklam vermek suretiyle de mobil 

uygulamalardan yararlanabilirler. 

Günümüzdeki akıllı telefonlar, gerek donanımsal gerekse yazılımsal özellikleri 

ile birden fazla uygulamayı çalıştırabilmektedir. Profesyonel bir ekip tarafından 

oluşturulan mobil uygulamalar rekabet açısından önem arz etmektedir. Mobil 

uygulamanın, kullanışlı ve ilgi çekici olması işletme açısından önemli faydalar 

sağlamaktadır. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, akıllı telefon uygulamalarının 

küçük ölçekli işletmeler açısından, iş yönetimiyle ilgili bazı faydaları aşağıdaki şekilde 

olabilmektedir (Hopkins ve Turner’den aktaran Kuş, 2016) :  

- Müşterilere ürün ve hizmetler hakkında kolay ve hızlı bilgi aktarma. 
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- Kişisel ve iş bilgisayarlarıyla eşitleme yaparak, müşterilerle ve hesaplarla ilgili 

tüm bilgilere anında erişim sağlanması.  

- İstediği zaman fatura oluşturabilme veya kredi kartı ödemesi kabul etme.  

- Hesapları veya kasa bakiyesini takip etme, ödeme günleri veya düzensiz hesap 

hareketleri için bilgi mesajlarından faydalanma. 

Perakendeciler için mobil uygulamaların önemi her geçen gün artıyor. Her gün 

daha fazla kullanıcı bilmek, gitmek, yapmak ve satın almak istediği anlarda harekete 

geçmeye hazır bir şekilde telefonuna yöneliyor ve markaların beklentilerini 

karşılamasını istiyor. Alışveriş söz konusu olduğunda kullanıcılar hızlı, alakalı ve 

sorunsuz mobil deneyimler yaşamak istiyor. Artık çevrimiçi gerçekleştirilen 

alışverişlerin %30'unun cep telefonlarından yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, 

satıcılar için rekabet her zamankinden daha fazla. Satıcılar bugün tüm kanalları kullanan 

tüketicilerin ihtiyaçları ve beklentilerini karşılamak için mobil deneyimlerini 

dönüştürmek zorunda (Mirza & Gove, 2019) 

1..1.19.Müşteri ilişkileri yönetimi 

Pazarlama müşteriyi tanımakla başlar der pazarlama profesörü İsmail Kaya. 

Müşterisini tanıyan işinin yarısını halletmiş demektir. Hedef müşterisini iyi ayırt eden, 

kaynaklarını boşa harcamamış olur. Kötü/yanlış müşteri firmanın sırtında ağır bir 

yüktür, bir an önce onlardan kurtulmalıdır. İyi müşteri devamlı olan müşteridir. 

Devamlı müşteri, devamsız müşteriden daha karlıdır. Müşteri sadakati pazarlama 

gayretlerinin özünü teşkil eder. Bol paranız olacağına üç beş devamlı müşteriniz olsun 

yeter. Müşteriler tekrar tekrar bize geliyorlarsa bu en büyük mutluluktur. Müşterisini 

kendine bağlayabilen firmanın sırtı yere gelmez. (Kaya, 2014:101) 

Müşteri verilerini kullanılabilir bilgiye dönüştürme konusunda, bilgi işlem 

altyapısını kurmuş, hatta müşterileriyle ilişkilerini sanal ortamda yürütmeyi başarmış, 

interneti iş yapmanın bir parçası haline getirmiş firmaların önemli adımlar attıkları 

görülüyor. Bankalar, finans şirketleri, dağıtım şirketleri ve son yıllarda perakendeciler, 

müşterilerini tanımak, ilişkilerini takip etmek ve buradan stratejik karalar almaya 

yarayacak bilgileri üretecek personel ve sistemleri geliştiriyorlar. (Kaya, 2014) 
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Günümüzde müşteriye ulaşmak ve onunla etkileşim içinde olmak için dijital 

mecraların kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durum sadece rekabet gereği 

değil hizmet kalitesi ve hızı açısından da önemlidir. Müşterilerin büyük çoğunluğu artık 

çevrimiçi ve internette olduğu için dijital kanallarda müşteriyle buluşmak ve hizmet 

vermek bir ayrıcalık olmaktan çok zorunluluk haline geldi. 

Müşteri bilgisi esasen perakendeciler için en önemli şirket girdisidir. İsmail 

Kaya müşteri ilişkilerini anlatırken üç tip müşteri bilgisinden söz eder ve bu bilgileri şu 

şekilde tanımlar (Kaya, 2014):  

Birinci tip müşteri bilgisi: Müşteri bilgisini ve onunla yapılan her işlemi kayda 

almak, kontrol altına almak tek başına yeterli değildir. Zira bu bilgiler bir insan olarak 

müşteri davranışlarının sonucunu bize gösterir. Buna birinci tip müşteri bilgisi 

diyebiliriz. 

İkinci tip müşteri bilgisi: İkinci tip bilgiyi firmaya kazandırabilmek için firmalar 

her türlü ayrıntıyı en ince detaylarıyla yakalayabilmelidirler. Müşteriyle her temasa 

geçtiğinde firma az ya da çok, ama mutlaka bir bilgi alıp bunu merkezi bir ortamda 

firmadaki herkesin incelemesine açabilmelidir. Burada toplanan merkezi bilgiyi yerli 

yerinde kullanabilecek vasıflı personel ihtiyacı da göz ardı edilmemelidir. 

Üçüncü tip müşteri bilgisi: Üçüncü tip müşteri bilgisi diye adlandırılabilecek 

bilgiler ise, ifade edilmemiş, dile getirilmemiş, yapısı ve formu bilinmeyen, başkalarına 

aktarılması zor türden bilgilerdir. Artık satış işleminin beyin duygu ve ruh sarmalından 

oluşan girift bir ilişki içinde gerçekleştiğini bilen işletmeler ve satışçılar mevcut. Bu 

üçüncü tip müşteri bilgilerinden hareketle müşterinin duygularına, beynine ve ruhuna 

hitap eden yeni ürünler, yeni kavramlar geliştiren şirketlerin başarılı olması tesadüf 

değildir. 

Günümüzde bu üç tip müşteri bilgisini yapay zeka kullanarak kayıt ve kontrol 

altına alan ve bunlardan anlamlı sonuçlar çıkarıp müşterilerine kişiselleştirilmiş ürün ve 

hizmetler sunan şirketler hep daha düşük bütçelerle dijital pazarlama çalışmaları 

yürüterek, satış ve müşteri memnuniyetinde artış sağlayabilmektedir. 
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1..1.20.Harita ve Konum Bildirimi 

Dijital pazarlamanın önemli bir unusuru da müşterinin ve perakendecinin konum 

bilgileri üzerinden birbirine yaklaşmasını sağlayan harita uygulamalarıdır. Harita 

uygulamalarının güçlenmesi ve her geçen gün yeni fonksiyonlara sahip olması bu 

uygulamaları daha da önemli hale getirmektedir. Web’de var olmak nasıl önemliyse 

web üzerinden bulunabilmek de önemlidir. Herhangi bir ürün veya hizmete ulaşmak 

isteyen müşteri, ilgili kurumu webde bulup konum bilgilerini harita uygulamasından 

açıp kolayca ulaşmaya çalışmaktadır. Konum bilgisinde artık sadece konum değil, 

müşteri yorumları, mekan görüntüleri ve hatta üretilen, satılan ürün ve hizmet görselleri 

de paylaşılmaktadır.  

Coğrafi özellikler kullanılarak yapılan pazarlama faaliyetleri “konum 

pazarlama” olarak adlandırılmaktadır. İngilizce ve orijinal adıyla; Geomarketing 

(Konum Pazarlama) ; zaman, mekan, ilişki, süreç, sonuç göstergeleri çıkarmak 

açısından, kullanım ve uygulamada çok değişik örnekleri olan pazar ve pazarlama 

analizi disiplinlerinden en iyisidir, pazar olaylarından ve iş süreçlerinden, coğrafya 

temelli enformasyon çıkarır, pazar aktörlerinin arayışlarına yönelik çözümleriyle 

pazarlama faaliyetleri tasarımına son şekli vermede ve pazarın bütün özelliklerine 

bakışta derinlik kazandırır. (Fidan, 2012) 

Basit bir Geomarketing uygulamasıyla; tüketicilerin hangi bölgede olduklarını 

dijital haritalar sayesinde görebilir, bu tüketicileri kendi aralarında çeşitli özelliklerine 

göre sınıflandırılabilir, nerelerde daha güçlü nerelerde daha güçsüz olunduğu analiz 

edilebilir, güçlü olunmayan yerlerde hangi firmanın pazara sahip olduğunu ve nedeni 

bulunabilir. Güçsüz olunan yerlerde nasıl bir strateji uygulanması gerektiğine karar 

verilebilir, firma bağlı kuruluşlarının performansları ölçülebilir, yeni şubeler-birimler 

oluşturmak için nerelerin tercih edilmesi gerektiğine karar verilebilir. Lojistik 

faaliyetlerin optimizasyonunda da CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) destekli 

Geomarketing çözümleri kullanılabilir. (Fidan, 2012) 

1..1.21.Yeniden Pazarlama (Remarketing) 

The Insight Advantage’in “in search of customer loyality” raporuna göre, yeni 

müşteri elde etmenin maliyeti mevcut müşteriyi elde tutmanın maliyetinden 5 kat daha 
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fazladır. Remarketing, yeniden pazarlama; sitenizi daha önce ziyaret etmiş kullanıcılarla 

iletişime geçmek için yapılan bir satış ve reklam stratejisidir. Web sitesinde gezen 

kullanıcılar pazarlama teknolojileri sayesinde, çerezler aracılığıyla etiketleniyor. Bu 

etiketleme sayesinde hangi müşterinin hangi ürünle ilgilendiği bilgisi eşleştiriliyor. 

Etiketlenen kullanıcılar farklı siteleri veya platformları ziyaret ettiğinde de bu 

kullanıcıya aynı ürünler gösteriliyor. 

Yeniden pazarlama sadece çerez ve etiketleme yoluyla reklam gösterme şeklinde 

değil aynı zamanda e-posta pazarlaması için de kullanılabilir. Mesela müzik aletleri 

satan bir perakendeci, daha önce başlangıç seviyesi bir org satın almış müşterilerine bir 

yıl sonra daha özellikli ve üst model orglar için veya piyano için teklifte bulunabilir. 

Müşterinin daha önce satın aldığı ürünle ilgili yorum yaparak üst versiyon veya ürüne 

ait tamamlayıcı aksesuarlar, benzer ürünler teklif edebilir, kampanyalar hazırlayıp 

iletebilir. Bu türlü bir çalışmayı elbette yapay zeka yazılımlarıyla yapmak daha da pratik 

ve düşük maliyetli olacaktır. Öyle görünüyor ki, dijital pazarlamada yapay zeka yoluyla 

yeniden pazarlama oldukça yoğun kullanılacaktır. 

Dijital pazarlamanın başlıca uygulamaları ve kullandığı kanalları yukarıda ele 

alıp detaylandırdık. Tüm bu kanalların amacı ürün, hizmet ve fikirleri tanıtmak, 

müşteriyle buluşturmak, müşteriden geri bildirimler almak ve satış, satış sonrası 

hizmetlerle ilgili süreci takip edip pazarlama döngüsünü devam ettirmektir. Dijital 

pazarlamanın birçok farklı kanalla ve uygulama ile varmak istediği yer müşteridir. 

Müşteriyle kurulacak iletişimde ise her kanalda farklı dil kullanılması, farklı mesajların 

verilmesi, her birinin ayrı telden çalması pazarlamanın amacına ve bütünlüğüne aykırı 

bir tutum olacaktır. 

Pazarlama iletişiminde bütünlük ve uyum olması, pazarlama hedeflerine 

ulaşmayı kolaylaştıracaktır. Perakendecinin dijital pazarlamayı etkin kullanabilmesi için 

şu üç şeyi anlaması önemlidir. İşini, rakiplerini ve müşterilerini... Planlanan strateji 

yapacağı çalışmaların esaslarını belirler. Hangi kanallardan nasıl faydalanacağı 

konusunda yol gösterici olacaktır. Esas olan, stratejiler belirlendikten sonra tüm dijital 

kanalları bir araya getirmektir. (Ryan, 2017)  
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 Omni Kanal Yaklaşımının Ortaya Çıkışı 

Omni kanal yaklaşımının tanımı, kapsamı ve içeriğine baktığımızda; “bütünleşik 

pazarlama” kavramıyla benzeştiği görülmektedir. Bütünleşik pazarlama iletişimi, 

yönetim ve organizasyon içerisindeki bütün araçların, odaklanılmış hedef kitleler için 

önceden belirlenmiş ürün ve işletme düzeyinde pazarlama iletişimi amaçlarını 

gerçekleştirmek üzere tüm pazarlama iletişimi kapsamındaki kişilerin, medyanın, 

mesajların ve diğer tutundurma araçlarının, analizini, planlamasını, uygulamasını ve 

kontrolünü içeren bir süreçtir (Tolon & Zengin, 2016). Bu tanıma bakıldığında, Omni 

kanal yaklaşımı; aslında bütünleşik pazarlama iletişiminin perakendeciliğe uyarlanmış 

biçimidir. 

1990’lı yıllara kadar perakendeciyle müşteri arasındaki etkileşim ve alışveriş 

genellikle tek kanaldan sağlanırdı. Mağazaya gelen müşteri alışverişini burada yapıp 

gider, ürünle ilgili problem çıkması durumunda da yine mağazaya gelir ve satış sonrası 

desteğini buradan alırdı. Katalog üzerinden yapılan alışverişlerde kısmen iki kanal 

birden kullanılır. Ürün seçimi katalogdan yapılıp sipariş telefonla verilir ve telefonla 

sipariş takibi yapılmaktadır. E-ticaretin kullanılmaya başlamasıyla birlikte 

perakendecilikte yeni bir döneme geçildiğini söylemiştik. Mobil cihazlar ve mobil 

internet kullanımının yaygınlaşmasıyla da e-ticarette yeni bir dönem başlamıştır. 

Müşterilerin mobil aracılığıyla her an çevrimiçi olması, çağrı merkezi, internet sitesi, 

online ürün kataloğu gibi diğer kanallara anlık iletişim imkanı sağlamıştır.  

Şüphesiz fiziksel kanal diye adlandırılan geleneksel mağazaların da e-ticaret 

olarak adlandırılan dijital ortamın da sağladığı aşağıdaki tabloda yer aldığı gibi belli 

başlı avantajlar vardır (Marangoz & Aydın, 2017). Tüketiciler bu iki ortamın da 

avantajlarını kullanarak alışverişlerinde en doğru tercihi yapmış olmanın ve kendisine 

en çok fayda sağlayacak ürün veya hizmete ulaşmanın memnuniyetini yaşıyorlar. 

Dijital Ortamın Avantajları Fiziksel Ortamın Avantajları 

Ürünlere ilişkin bilginin zenginliği Düzenlenmiş sınıflandırma (çeşitlilik) 

Tüketici görüşleri ve ipuçları 
Bir olay ya da deneyim olarak alışveriş 

yapmak 

Editoryal içerik ve tavsiye 
Ürünü test etme, deneme ve deneyimleme 

imkânı 

Sosyalleşme ve iki yönlü diyalog İlgilerden kişisel yardım alma imkânı 

Çok çeşitli seçenek Uygun karlılık 
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Uygunluk ve hızlı çıkış yapma Ürünlere anında erişim 

Fiyat kıyaslama ve özel anlaşmalar 
Başlangıç kurulumu ya da devam eden 

tamirat için yardım alma 

Her şeye, her an ve 

 her yerde erişimin uygunluğu 
Tüm duyular için anında memnuniyet 

Tablo 10: Dijital Ortamın ve Fiziksel Ortamın Avantajları 

Son 20 yıldır Amazon ve Alibaba gibi çoğunlukla dijital kanallar aracılığıyla 

satış yapan e-ticaret şirketlerinin büyümesi ve sayıca artması ile perakende sektörü 

büyük bir değişime uğradı. Pazara giriş bariyerlerinin azalması ile pazardaki küçük 

ölçekli firmaların sayısı ve ürün çeşitliliği her geçen gün artış gösterdi. Ürün ve 

servislere olan erişilebilirliğin artması ve güncel bilgiye ulaşmanın kolaylığı sayesinde 

müşteriler, ürün fiyatlarını ve tekliflerini anında karşılaştırarak, markalar arasında ani 

geçişler yapabilir hale geldi. (Göl, Canlı & Özyavaş, 2018) 

E-ticaret öncesi dönemde kısmen kullanıldığı görülen “çoklu kanal” yaklaşımı 

fiziki mağazaya alternatif kanalların, e-ticaretin ve mobil cihazların yaygınlaşmasıyla 

birlikte dijitalleşti ve daha çok hayatımıza girmeye başladı. Tüketici davranışlarındaki 

değişimle beraber, bir kanalda başlayan etkileşim başka kanalda son bulmaya veya 

kanallar arasında geçiş yaparak birden çok kanalla gerçekleşmeye başladı. Böylece 

“çapraz kanal” ile müşteri etkileşimi artırıldı. Son olarak müşteriyle her fırsatta 

etkileşimi mümkün kılan, kanallar arası sınırları kaldıran ve tüm kanalların koordineli 

olarak kullanımını da gerektiren “Omni kanal” yaklaşımı ortaya çıktı. Aşağıdaki satış ve 

tanıtım kanalların gelişimi ve ilişki yapısını anlatan basit diyagram bu evreleri 

göstermektedir. 

 

Şekil 20: Omni Kanala Geçiş Aşamaları 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde perakendeciliğin gelişim evrelerinden ve 

perakendecilikte kullanılan teknolojilerden, dijital pazarlama unsurlarından ve değişen 
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tüketiciden bahsettik. Esasen değişen tüketici alışkanlıklarının temelinde kullanılan 

teknolojiler ve farklı etkileşim kanalları yer almaktadır. 

Dijital çağın tüketicisi artık birçok farklı tanıtım ve satış ortamıyla muhatap 

olmakta. Tüketici bu ortamları bazen bağımsız bazen de bağlantılı bir şekilde kullanarak 

doğru ürün ve hizmete ulaşmaya ve en yüksek tatmin seviyesine ulaşmaya çalışmakta.  

Ayrıca memnuniyet düzeyini de diğer tüketicilerle paylaşmak, onları da etkilemek 

istemektedir. Müşteriler “ürünleri” satın almaktan “deneyimleri” satın almaya doğru 

yönelirken, fark yaratmak isteyen perakendeciler artık müşteri kitlelerine özel 

kişiselleştirilmiş stratejiler geliştirerek, onlara eşsiz bir müşteri deneyimi sunmaya 

çalışıyor. (Göl, Canlı & Özyavaş, 2018)  

Yukarıda üç aşamadan oluştuğu görülen ve “Omni kanal” ile bugünkü şekline 

ulaşan çok kanallı pazarlama ve alışveriş yaklaşımının önceki iki aşamasından 

bahsetmek ve çoklu kanal ile Omni kanal arasındaki farkları değerlendirmek yerinde 

olacaktır. Öncelikle çoklu kanalın ve çapraz kanalın tanımını yapıp ardından bu 

yaklaşımlar arasındaki farkları ortaya koymamız yerinde olacaktır. 

1..1.22.Çoklu Kanal Yaklaşımı 

En basit ifadeyle tanımlandığı üzere, “Çok kanallı iş modeli, aynı anda farklı 

kanallardan değer sağlayarak müşterilerine hizmet vermek için iki veya daha fazla kanal 

kullanan iş biçimidir. (Levy ve Weitz’den aktaran Chapagain, 2015) Bir başka tanıma 

göre; perakendecilerin tüketicilerine fizikisel mağaza, çevrimiçi satış, mobil uygulama, 

sosyal paylaşım sitesi, müşteri destek hattı, e-bülten, katalog vb. birçok kanalda 

alışveriş deneyimi yaşatması çok kanallı pazarlama stratejisini ifade etmektedir. (Aydın 

& Kazançoğlu, 2017) 

Çok kanallı iş modeli, farklı müşteri segmentlerine hizmet etme, sinerji 

oluşturma ve ölçek ekonomilerinden yararlanma fırsatları sunar. Bu pazarlama anlayışı, 

doğru hedef kitleye uygun kanallarla ulaşabilecek bir iletişim stratejisini de ifade 

etmektedir. Günümüzde birçok büyük marka çok kanallı pazarlama stratejisine 

yönelmeye başlamıştır. (Aydın & Kazançoğlu, 2017) 

Yapılan araştırmalarda çok kanallı stratejiler, çok daha fazla müşteriye 

ulaştığından, geleneksel stratejilerden daha karlı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
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Geleneksel mağazacılığın kapsama alanı sınırlı olduğundan, çoklu kanal stratejisi 

uygulayarak sinerji yaratmak, perakendecilerin satış ve karlılıklarını artırmalarına 

yardımcı olur. Çok Kanallı olmanın perakendecilerin daha sadık müşteriler edinmeye ve 

uzun vadeli büyümeyi artırmaya olanak sağladığı düşünülmektedir (Chapagain, 2015) 

Tüketicilerin buna hazır olduğunu gösteren veriler tatmin edici düzeydedir. 

Deloitte (2015) tarafından yapılan çalışma, tüketicilerin satın alma kararlarında gittikçe 

daha büyük bir oranda çoklu kanallardan faydalandıklarını ortaya koymaktadır. 

Tüketicilerin %20’sinden daha fazlası markaları sosyal medyadan takip ederken, %75’i 

fiziksel mağazaya gitmeden önce internet üzerinde araştırma yapmaktadır. Tüketicilerin 

%56’sı ise mağaza içerisindeyken mobil cihazlarla alışverişleri ile ilgili araştırma 

yapmaktadır. Diğer bazı tüketiciler ise fiziksel mağazaları bir “showroom” olarak 

kullanmakta ve internet üzerinden satın alım yapmadan önce mağazalarda ürünleri 

denemektedirler. (Marangoz & Aydın, 2017)  

Faydalarının yanında çoklu kanal kullanımı çeşitli altyapı yatırımlarını ve 

yönetimsel paradigma değişikliğini de gerekli kılmaktadır. Geleneksel perakendeciler, 

mevcut işlerini çoklu kanalla birleştirmek için birçok zorlukla karşılaşmaktadır. 

Öncelikle yeni dijital kanallar ayrı ayrı mı çalıştırılacak yoksa mevcut işleyişe mi 

entegre edilecek, buna karar vermelidirler. Kanalların ayrı ayrı çalıştırılmasının bir 

karmaşaya yol açması muhtemeldir. Bir müşterinin sipariş vermeden önce araştırma 

yapacağı ve satın almaya karar verdiğinde sipariş vereceği farklı temas noktaları vardır. 

Müşterilerin davranışı temas noktalarına göre farklılık gösterebilmektedir. Perakendeci 

müşteriyi anlamada temas noktalarından dolayı başarısız olursa bu durum müşteri 

ilişkileri yönetimini de etkileyeceğinden perakendeciler için bir zorluğa dönüşecektir.  

Aşağıdaki şekil, bir müşteri için mevcut olan çoklu etkileşim noktalarının 

herhangi bir değişiklik yapmadan kullanıldığında nasıl karmaşıklaştığını 

göstermektedir. (Chapagain, 2015) 
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Şekil 21: Çoklu Kanalda Kanallar Arası Karmaşa 

 Farklı pazarlama yöneticileriyle yapılan görüşmelerden elde edilen verilere 

bakıldığında; birden fazla kanal tek tek çalıştırıldığında aralarında çatışma yarattığı ve 

kanalların birbirine zarar verdiği anlaşılmıştır. Perakendecilerin yapması gereken tek 

marka çatısı altında ve aynı hedefler için koordine olmuş, hem çevrimiçi hem de 

çevrimdışı işlemlerin entegre edildiği bir kanal bütünlüğü sağlamaktır. (Chapagain, 

2015)  

Çoklu kanal yaklaşımı bazı yönleriyle kısıtlılıklar içermektedir. En önemli 

kıstılılık kanalların birbirinden bağımsız hareket etmesi ve aralarında bir entegrasyon 

bulunmamasıdır. Diğer bir kısıtlılık da kanallar arasında bir standartlaşmanın olmaması 

ve kullanılan dil bakımında uyumsuzlukların yaşanmasıdır. 

Bir çoklu kanal pazarlama sstratejisinde önemli olan kaç farklı kanalda 

bulunduğunuz değildir. Mesele müşteriler hangi kanalı seçmiş olursa olsun sizden satın 

alma seçeneği sunmak ve en kazançlı seçeneği kendisine sunmaktır. Bir çoklu kanal 

stratejisi nasıl olur sorusuna gerçek bir uygulama üzerinden giderek cevap vermek için, 

aşağıdaki Leesa yatak firmasının 4 farklı kanalı nasıl kullandığına bakmak faydalı 

olacaktır. (Orendorff, 2018) 

İlk temas, E-ticaret sitesi: Henüz hesabı olmayan ve ilk kez siteye giren 

ziyaretçiye üst düzey bir ayrıcalık sunmak için Leesa tarafından bir indirim kuponu 

tanımlanır. 

 

 

 

 

Şekil 22: Leesa E-ticaret Sitesi İndirim Kuponu Örneği 
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Bu teklifi görmezden gelmeyi seçip kendi başınıza sitede dolaşmayı seçtiğinizde 

bu defa başka bir alanda yeni bir teklifle karşınıza “daha sonra kullanmak için 100 

dolarlık kupon e-postanıza gelsin” seçeneği gelir. Böylece daha sonra hedeflemek üzere 

müşteri e-postası adresi alınır. E-posta bilgisi verildiğinde müşteriye söz verildiği üzere 

hediye kuponu gönderilir. 

 

 

 

 

 

Şekil 23: Müşteri E-postasını Almak İçin Teklif Edilen İndirim Kuponu 

Eğer alışverişi bitir seçeneğiyle ödeme aşamasına geçerseniz, doğrudan sizin 

için tanımlanmış indirim kuponu ödemenizden düşülecektir. Burada hem e-postayla 

alınan teklif hem de web sitesi aslında bütünleşmiş tek bir kanaldır diyebiliriz. 

İkinci Kanal - Pazar Yeri Sitesi: Alışverişi tamamlamayıp, bir de pazar yeri e-

ticaret sitelerinde “yatak” araması yapayım dediğinizde, ilk çıkan sonuçlar beklendiği 

gibi “leesa” nın yatakları olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 24: Leesa Pazar Yeri Sponsorlu Arama Sonuçları 
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Burada yapılması gereken sadece ürünlerin pazaryeri sitesinde listelenmesi 

değildir. Aynı zamanda ön plana çıkması da sağlanmalıdır. Leesa, bunu yapmak için 

ürün videosu, detaylı ürün özellikleri ve sosyal kanıtlar ilave etmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 25: Leesa Ürün Tanıtım Videosu Ve Detaylı Ürün Özellikleri 

Üçüncü Kanal - Sosyal Medya: Facebook’a girdiğinizde aynı yatakla 

karşılaşmak sürpriz olmuyor. Tabi bu defa daha fazla detaylı bilgi ve daha etkileyici 

görseller sunulmuş. Facebook sayfasında satın alma seçeneğinin de olması işi 

kolaylaştırsa da bu tür ürünleri yerinden alma fikri tüketiciyi tekrar kendi sitesine 

yönlendiriyor. 

Dördüncü Kanal – Tavsiye Sitesi Pinterest: Kullanıcı ilgi alanlarıyla alakalı 

pinlere bakarken kendisine gösterilen “satın alınabilecek ürünler” tavsiyesi olarak yine 

aynı yatağın gösterilmesi tüketiciye güvenilir bir kaynaktan daha ulaşılmasını 

dağlayacaktır. 

 

 

 

 

 

Şekil 26: Leesa Yatakları Pinterest Tavsiye Görseli 

Kanallar arasında bütünleşme sağlanması ve kanalların koordineli çalıştırılması 

başlangıçta maliyetli ve zor olsa da uygulamaya geçildiğinde hem müşterilere hem de 
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perakendecilere kolaylık sağlar. Burada kast edilen bütünleşme sağlandığında yeni bir 

yaklaşımla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Bunun adı da “çapraz kanal 

yaklaşımı” veya İngilizce adıyla “Cross kanal yaklaşımı”dır. Şimdi çapraz kanal 

yaklaşımının tanımına ve bu yaklaşımın öne çıkan özelliklerine bakalım. 

1..1.23.Çapraz Kanal Yaklaşımı 

Çapraz kanalın perakende unsurları da çoklu kanalda olduğu gibi, fiziksel 

mağaza, e-ticaret sitesi, mobil kanallar, sosyal medya siteleri, e-katalog, çağrı merkezi 

gibi dijital ve fiziki kanallardan oluşmaktadır. 

 Çoklu kanal yaklaşımından farklı olarak çapraz kanalda bazı kanallar arasında 

kısmi koordinasyon ve entegrasyon söz konusudur. Kanallar ve temas noktaları arasında 

geçiş yapma imkanı vardır. Mesela firmanıın kataloğunda görülen bir ürün internet 

sitesinde de yer alır. Sipariş vermek istendiğinde mağaza veya e-ticaret sitesi arasında 

tercih yapılabilir. 

Perakendeci açısından çapraz kanal yaklaşımında hedefler birbirine bağlı olan 

kısmi kanallarla ortak belirlenir ve kanallar arası kısmi uyum söz konusudur. Bir kişinin 

belki üçten fazla e-posta adresi, cep telefonu numarası ve iki sosyal medya profili 

olabilir. İşte bu nedenle kanallar arası bir görüntü elde etmek için, bu verilerin birer 

rakam olmak yerine birer kişiye dönüşmesi önemlidir. Farklı kaynaklardan elde edilen 

bilgilerle “tek bir müşteri” görüşünüz olduğunda, insanlara birey olarak davranabilecek 

konumdasınız demektir. Çapraz kanalda perakendecinin odak noktası kanallar ve 

müşteridir. Kanallar arasında bilgi paylaşımı kısmi ve sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen 

verilerin birer sayı olmaktan çıkıp tüketici görünümü kazanması zorlaşmaktadır. Tam 

entegrasyon ve uyum gereksinimi Omni kanal yaklaşımını doğmasını sağlamıştır. 

Çoklu kanal ve çapraz kanal stratejisinden anlaşıldığı gibi günümüz 

tüketicilerinin alışveriş deneyimi artık başladığı yerde bitmemekte ve tüm alışveriş 

kanallarda devam edebilmektedir. Ancak tüketiciler genel olarak tüm iletişim kanalları 

arasında kesintiye uğramadan sürdürülebilen bir alışveriş yapmak istemekte, tüm 

kanallarda aynı deneyimi yaşamayı beklemekte, alışveriş deneyimlerini farklı kanallara 

ve geniş zamanlara yaymak istemektedirler. Tüketicilerin bu istekleri Omni kanal 
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stratejisini ortaya çıkarmıştır. (Aydın & Kazançoğlu, 2017) Omni kanal yaklaşımının 

ortaya çıkmasıyla birlikte perakendeciler bu yaklaşıma geçmeye başlamışlardır. 

1..1.24.Omni Kanal Yaklaşımının Tanımı 

Latince kökenli olan “Omni” kelimesi, Türkçe “tüm”, “holistik", "bütüncül", 

"hep", "bütün", "her şey" anlamına gelmektedir. İçerik ve kapsam açısından 

değerlendirildiğinde, “Omni-channel” karşılığını “tüm kanal”, “bütün kanal” ya da “her 

şey” kanal olarak çevirmek anlam ve içerik açısından açık olmamaktadır. Darrel Rigby 

tarafından literatüre ilk olarak 2011 yılında kazandırıldığı görülen Omni-kanal kavramı 

2012 yılından itibaren de Türkiye’deki çalışmalarda ve perakende uygulamalarında yer 

almaya başlamıştır (Hüseyinoğlu, 2017). Bazı araştırmacılar “Omni kanal” yerine 

“bütüncül kanal” veya “bütünleşik kanal” kavramını kullanmayı tercih etmişlerse de 

hem uluslarası literatürde hem de Türkiye’deki çalışmalarda yoğun olarak kullanılan 

kavram “Omni kanal” olmuştur. Bu ifade benimsenip Türkçeleştiğinden dolayı 

çalışmada “Omni kanal” ifadesini kullanmak uygun görülmüştür. 

Omni kanal yaklaşımı, en genel tanımı ile tüm kanalların birlikte ve kesintiye 

uğramadan kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir pazarlama dağıtım stratejisi olarak ifade 

edilmektedir. (Lazaris ve Vrechopoulos’tan aktaran Aydın & Kazançoğlu, 2017) Başka 

bir ifadeyle; “tüm fiziki kanallar ile tüm çevrimiçi dijital kanalların bütünlük ve uyum 

içinde, kesintisiz kullanılmasını sağlayan pazarlama ve perakendecilik stratejisidir” 

denilebilir. Omni Kanal kavramı, pazarlama dünyasının en güncel kavramlarından biri 

olarak son zamanlarda birçok önemli perakendecinin gündemine girmiştir. 

  Önceleri sadece bir veya birkaç kanaldan temas kurulan tüketici/müşteriye artık 

mümkün olan tüm kanallardan ve her an ulaşmanın yolları aranmakta, üretim 

sürecinden satış ve satış sonrasına kadar tüm süreçlerde tüketici/müşteri talepleri, 

deneyimleri ve katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Aşağıdaki diyagramda yer alan belli başlı kanallar Omni kanal yaklaşımında 

kullanılan ve müşteriye temas için önemli etkileri bulunan kanallardır. Fiziki mağaza, e-

ticaret sitesi, harita bildirimi, konum (harita) pazarlama, online (çevrimiçi) sohbet 

desteği, basılı alışveriş kataloğu (insertler), çağrı merkezi, mobil kanalı, e-posta, sosyal 
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medya, yönlendiriciler (influencer), bigdata ve buna bağlı kiosklar, dijital ekranlar 

başlıca Omni kanal temas noktaları olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 27: Omni Kanal Temas Noktaları 

1..1.25.Çoklu Kanal, Çapraz Kanal ve Omni Kanalın Farkları 

Omni kanalın ortaya çıkışı ve gelişim sürecine baktığımızda belli aşamalardan 

geçerek bugünkü şeklini aldığı görülmektedir. E-ticaret öncesi dönemde sadece fiziki 

mağazalar, katalog, tele pazarlama gibi tekil kanallardan tüketiciyle temas kurulurken e-

ticaret sonrası dönemde çok kanallı perakendeciliğe geçiş başlamıştır. Çok kanallı 

perakendeciliğin bir sonraki aşaması fiziksel mağaza ile web kanalların entegre etmeye 

ve aralarındaki çapraz işlevselliği artırmaya yönelik girişimleri içeren “çapraz kanaldır”. 

Bugün gelinen son aşama, çeşitli temas noktalarını birleştirerek çok yönlü bir kanal 

kullanımı sağlayan, bütünsel bir alışveriş deneyimi yaratmayı amaçlayan Omni kanal 

yaklaşımıdır. Aşağıda belirli kriterlere göre oluşturulmuş tablo, kanallar arasındaki 

farkları görmek açısından faydalı bir çalışmadır. (Mosquera, Olarte & Juaneda, 2017) 
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   Çok Kanallı Strateji  Çapraz Kanal Stratejisi Omni  Kanal Stratejisi  

Anlayış  Kanallar arasındaki ayrım Bazı kanalların kısmi 

entegrasyonu 

Kanalların entegrasyonu  

Entegrasyon derecesi  Kısmi entegrasyon Bazı kanallar ve temas 

noktaları arasında  

geçiş yapma imkanı vardır 

Tam entegrasyon 

Kanal kapsamı  Perakendeci kanalları: 

mağaza,  

web sitesi ve mobil 

kanallar 

Perakendeci kanalları: 

mağaza,  

web sitesi, mobil kanallar, 

sosyal medya  

ve tüketicilerle temas 

noktaları  

Perakendeci kanalları: mağaza,  

web sitesi, mobil kanallar,  

sosyal medya ve tüketicilerle 

temas noktaları  

Müşteri ilişkilerindeki  

odak noktası:  

Marka/ Kanal  

Müşteri-perakendeci 

kanal odağı 

Müşteri-perakendeci kanal 

odağı  

Müşteri-perakendeci kanal-

marka odağı  

Hedefler  Kanal hedefleri (kanal 

başı satış,  

kanal baş deneyim) 

Kanal bazlı, Bağlantılı 

kanallar veya  

temas noktası bazlı hedefler 

Bütünleşik tüketici deneyimi 

için tüm kanallar  

birlikte çalışır  

Kanalın yönetilmesi Her kanal ayrı Marka ile algılanan kanal 

veya  

bağlı kanallar ile temas 

nokataları 

Kanallar arası  

Kanalların ve müşteri ile 

temas noktalarının  

her bir kanal için 

deneyimi  

optimize edecek şekilde 

yönetilmesi 

Kanalların ve müşteri temas 

noktalarının  

bütüncül deneyimi optimize 

edecek şekilde  

sinerji ile yönetilmesi  

Kanala ilişkin algılanan 

etkileşim 

Markaya ilişkin algılanan 

etkileşim  

Tüketiciler  Etkileşimi artıracak 

fırsatlar yoktur.  

Kanalları paralel olarak 

kullanırlar. 

Kısmi etkileşimi 

tetikleyebilir. Kanalları 

paralel olarak kullanma 

imkanına sahiptir. 

Etkileşimi tam anlamıyla 

tetikleyebilir.  

Tüm Kanalları eş zamanlı 

olarak kullanabilirler 

Perakendeciler  Tüm kanalların bütünleşik 

bir şekilde  

kontrol imkanı yoktur. 

Tüm kanalların kısmi 

entegrasyonu 

Tüm kanalları bütünleşik bir 

şekilde kontrol eder.  

Satış personeli Satış davranışına uyum 

sağlamaz. 

Kanala bağlı olarak farklı 

argümanlar  

kullanarak satış davranışına 

uyarlanır 

Her tüketicinin ihtiyacı ve ürün 

hakkındaki bilgisine göre farklı 

argümanlar geliştirerek satış 

davranışına uyum sağlar.  

Data- Bilgi Veriler kanallar arasında 

paylaşılmıyor. 

Veriler kanallar arasında 

kısmen paylaşılıyor. 

Veriler kanallar arasında 

paylaşılıyor 

 

Tablo 11: Çoklu Kanal, Çapraz Kanal, Omni Kanal arasındaki Farklar 
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Omni kanallı perakendecilik, tüm kanalların tam entegrasyon konseptidir ve çok 

kanallı perakendeciliğin bir uzantısı olarak geliştirilmiştir. Omni kanallı 

perakendeciliğin uygulama hedefi, müşteriye kesintisiz bir perakende deneyimi sunmak 

için hem dijital hem de dijital olmayan perakendeciliğin faydalarını bir araya 

getirmektir (Rigby’den aktaran Jafari, 2015) 

1..1.26.Omni Kanal Yaklaşımının Önemi 

Günümüzde başarılı perakendecilerin “çok kanallı” olma çabasının bir sonucu 

olarak dijital ve fiziksel kanallarını birleştirmeye ve eksik yanlarını gidermeye 

çalıştıklarını görmekteyiz. Global perakendeciliğin ve Omni kanal kullanımının lider 

isimlerinden Darrell Rigby, geleneksel perakendecilerin, müşterilere daha hızlı hizmet 

verebilmek için dijitale nasıl genişlediğini paylaşırken, dijital perakendeciler zengin bir 

müşteri deneyimi oluşturmak için fiziksel mağazalar kurduğuna dikkat çekiyor. 

Darrel Ragby’ye göre; dünyada pek çok “çok kanallı” perakendeci yani birden 

çok kanalda çalışan perakendeciler var. Bunların mağazaları var, web siteleri var, mobil 

uygulamaları var, çağrı merkezleri var. Ancak çok az sayıda “Omni kanal” kullanan 

perakendeci var. Yani, her iki dünyanın da en iyisini birleştirmeyi başaran 

perakendeciler; dijital dünyanın en iyisiyle fiziksel dünyanın en iyisini birleştirmeyi 

öğrenen perakendeciler. İşte her iki dünyanın da en iyisini birleştirmeyi öğrenen bu 

perakendeciler; bir taraftan dijital dünyadan bu zengin verileri, rahatlığı, istedikleri 

zaman istedikleri her şeyi sipariş etme kabiliyetini getiriyorlar. Diğer taraftan da fiziksel 

mağazalardaki zengin müşteri deneyimine, yeni ürünleri deneme ve tadına bakma, 

deneyimleme, mağaza içindeki gerçek insanlarla iş yapma imkanı sunmaktadırlar. Bu 

sosyal bir deneyim, duygusal bir deneyim ve bunun nasıl yapıldığını öğrenen 

perakendeciler, tek bir kanalda alışveriş yapan bir müşteriden iki ila beş kat daha karlı 

müşteriler yaratıyorlar. Sonuç olarak, artık Omni kanalı keşfedip kullanan ve bu alanda  

yarışan birçok şirket var. (Rigby, 2019) 

Dijital perakendeci olarak işe başlayan ama daha sonra fiziksel mağaza 

deneyiminin de gerekliliğini gören global perakendecilerin dünyanın birçok yerinde 

fiziksel mağaza yatırımlarının olduğunu görmekteyiz. Bloomberg haber kanalının 

aktardığına göre; dijital kanalda muazzam bir başarıya ulaşan ve dev bir işletme haline 

gelen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, paranın büyük kısmının hala fiziksel 
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mağazalarda harcandığını ve 3.000 Amazon Go tipi mağaza oluşturmak için bir oluşum 

içinde olduklarını ifade etmiştir. Amazon’un hedefi 2021 yılında 3000 Amazon go 

mağazası açmak. (Taylor, 2018) Diğer bir gelişme 2017 yılında yaşandı ve Amerika 

genelinde 500’den fazla mağazası bulunan “Whoole Foods” süpermarket zinciri 

Amazon tarafından 13,7 milyar dolara satın alındı. (www.nytimes.com, 2017) Böylece 

Dijital perakende devi Amazon fiziksel mağazacılıkta güçlü bir oyuncu olacağının 

işaretini verdi. 

Bir diğer örnek de fizikselden dijitale doğru giden bir dönüşüm ve genişleme 

sergileyen; perakende devi Walmart’tan verebiliriz. Walmart 2018 yılının Ağustos 

ayında Çinli Alibaba.com’un Çin’deki en büyük rakiplerinden olan JD.Com’a 500 

milyon dolarlık bir yatırımla ortak oldu. Böylece fiziksel mağazacılığın devlerinden 

olan Walmart dijital perakendecilikte iddialı olacağını göstermiş oldu. 

Diğer bir örnek de yine Çin’den. Çin'in en büyük çevrimdışı hipermarket zinciri 

Sun Art Retail Group, Alibaba Group Holding tarafından yapılan 2,9 milyar dolarlık 

yatırımla Alibaba’nın dijital ekosistemine katılmak için 2018 yılı içinde 400'den fazla 

satış noktasını dönüştürmeyi planladı ve dijital perakendeciliğe entegrasyon konusunda 

hızlı bir dönüşüme girdi. (www.cnbc.com, 2017) 

İki kanalın kıyasıya rekabetiyle başlayan mücadele, her iki kanalın birbiriyle iç 

içe girmesi, bütünleşmesiyle farklı bir boyut kazandı. Fiziksel perakendecilerin dijital 

perakendecilerin dinamik yapısına uyum sağlaması ve sistemini hem donanım olarak 

hem de yazılımsal olarak dijitale uyumlu hale getirmesi biraz zaman alacağa benziyor. 

Ancak her şeyin, en başta tüketicinin bu denli dijitalleştiği bir dönemde, geleneksel 

perakendecilerin buna direnmesi ve dijitalden uzak bir hayat sürdürmeleri zor 

gözüküyor. Rigby’ye göre, geleneksel perakendecilerin Omni kanal kullanımını daha 

ciddi ele alması gerekiyor, çünkü çok kanallı perakendecilerin ilerlemesinin tüm 

kanalları etkin kullanmaktan geçiyor. Daha mutlu müşterilere sahip olmak, daha çok 

gelir elde etmek ancak bu şekilde mümkün görünüyor. 

1..1.27.Omni Kanalın Sağladığı Avantajlar 

Ipsos, MediaCT, Sterling Brands ve Google’ın birlikte yaptığı bir araştırma 

perakendeciler için ve tüketici için yeni gerçekleri ortaya çıkarıyor. Bunların en 
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önemlisi, dijital ortamın yalnızca e-ticarete katkı sağlamakla kalmayıp insanları 

mağazaya da yönlendirmesi. Üstelik bu etki, mağazanın girişinde sona ermiyor: 

Mağazada araştırma yapmak için akıllı telefon kullanan tüketicilerin %71'i, bunun 

deneyimin önemli bir parçası haline geldiğini söylüyor. Akıllı telefonlar artık, 

mağazaları ziyaret eden müşterilerin yeni kişisel alışveriş asistanına dönüşmüş 

durumda. 

Bigcommerce tarafından Amerika’da yapılan bir Omni kanal tüketici 

alışkanlıkları araştırmasına göre ise, internetten alışveriş yapan tüketicilerin hangi tür 

siteleri tercih ettiğine bakılmış ve önemli bulgular elde edilmiştir. Çevrimiçi alışveriş 

yapan tüketicilerin halen çok büyük bir kısmının geniş ölçekli fiziki mağazaların 

internet sitelerini tercih ettiği görülmektedir. 

Çok kanallı veya Omni kanallı alışverişin perakendecilere ve tüketicilere 

sağladığı belli başlı avantajlar vardır. Öncelikle perakendeciye sağladığı avantajlara yer 

vereceğiz. Janka Pleska tarafından yapılan bir çalışmada, Omni kanal kullanımının 

perakendeciye sağladığı 6 kazançtan bahsedilmiştir. (Pleska, 2017) Bu 6 maddeye 

sırasıyla bakacak olursak: 

1. Anında Gelir Büyümesi: Stok yönetiminde ve dağıtım kanallarında yapılacak 

altyapı yatırımlarıyla tam bir entegrasyon sağlanarak, “stoksuzluk” veya 

“fazla stok yükü” gibi sorunlar nedeniyle satış kaçırma oranı en aza 

indirilmiş olacaktır. Yapılan araştırmalara göre Omni kanal müşterileri, 

mağaza içi alışveriş gezileri sırasında ortalama olarak %4, yalnızca tek bir 

kanal kullanan müşterilerden % 10 daha fazla çevrimiçi harcama yapıyor. 

Ayrıca çok kanallı ortalama müşterinin para harcama potansiyelinin de daha 

yüksek olduğu anlaşılıyor. Tek kanal kullanan müşterilere göre ortalama 

olarak yüzde 17 daha fazla harcama yaptığı ve % 15 daha fazla ürün satın 

aldığı anlaşılmıştır.  

2. Yüksek Müşteri Sadakati ve Bağlılığı: Rakiplerle dolu pazarda tüketicinin 

dikkatini ve sadakatini kazanmak kolay bir iş değildir. Onları elde tutmak 

daha da zordur. Omnichannel pazarlama, tüm kanallardaki müşteri 

ilişkilerini yönetmenize ve markanıza olan bağlılıklarını etkilemenize 

yardımcı olabilir.  
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3. Kişiselleştirilmiş Teklifleri Kolaylaştırır: Tüketiciler, karşılığında maddi bir 

fayda görürlerse, kişisel verileri paylaşmaya daha istekli olabiliyorlar. 

Müşteriye sağlanan belli avantajlar onları perakendeciye karşı daha açık ve 

paylaşımcı olmaya yöneltiyor. Puan kazandıran alışverişler, indirim 

kuponları, kişiye özel avantajlar müşterinin hoşuna giden ve hayır 

diyemeyeceği tekliflerdir. Perakendeci, elde ettiği kişisel bilgileri ve alışveriş 

alışkanlıklarını, yapay zeka yoluyla analiz ederek anlamlı ticari verilere 

dönüştürebilir. Böylece tekliflerini kişiselleştirme ve müşteriye özel hizmet 

sunabilen imkanına sahip olurlar. 

4. Tüm Kanallardan Kesintisiz Etkileşim: Yapılan araştırmalar, günümüz 

perakende müşterisinin %67 oranında bir cihazda başladığı alışveriş 

etkileşimini başka bir cihazda veya fiziksel mağazada tamamladığını 

gösteriyor. Alıcılar bir satın alma kararı vermek için yaklaşık 10 farklı bilgi 

kaynağı kullanma eğilimindeler. Dolayısıyla Omni kanal kullanımı 

perakendeci ile tüketici arasındaki sınırları kaldırmakta, her an ve her 

durumda kesintisiz etkileşim sağlamaktadır. Bu durum perakendecilere 

Omni kanal kullanımı konusunda şevk vermeli ve daha fazla kanalda var 

olmaya sevk etmelidir.  

5. Çapraz Kanallar İle Bilgi Doğrulaması: Çoklu iletişim kanalları farklı bilgi 

akışları yaratır ve bu ölçümleri kontrol edip anlayabilmek çaba gerektirir.  

İyi bir Omni kanal analiz programıyla, nereden üretildiğine bakılmaksızın 

müşteri verileriyle etkileşime girebilir ve platformlardan benzer 

müşterilerden üretilen diğer verileri çapraz referans olarak kullanabilir 

verilerin sağlamasını yapabilirsiniz. Bu geniş çerçeve sayesinde, iş 

çabalarınızın etkilerini, sonuçlarını daha iyi resmedebilirsiniz.  

6. Self Servis ile Daha Düşük Maliyet: Nuance Enterprise tarafından yapılan 

bir ankete göre müşteriler self servis hizmetlerini alışveriş alışkanlıklarında 

çok uygun bir alternatif olarak görüyorlar. Yeni kanallar, müşterilerle 

bağlantı kurmak için yeni temas noktaları ve yeni fırsatlar yaratır. Dijital 

asistanlar sayesinde müşteriler, kendilerini daha bağımsız hissetmelerini 

sağlayan bir self servis hizmetiyle muhataptırlar. Bu kolay ve bağımsız 

etkileşim müşterilerle daha fazla etkileşim halinde olmanızı ve onlardan daha 
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fazla geri bildirim almanızı sağlar. Müşteriler, zaman ve kaynaklarınızı 

kullanmadan sorularına cevap alabildiğinden, verimlilik ve memnuniyet 

artışı sayesinde karlılık da artmış olacaktır. 

Bu 6 maddeye ilave olarak eklenebilecek bir diğer madde de Omni kanalın 

marka imajı açısından sağladığı avantajdır. 

7. Tutarlı Marka İmajı: Birçok kanalda müşteriyle temas kuran perakendeci, 

Omni kanal sayesinde kesintisiz bir etkileşim ve “dikişsiz bir bütünleşme” 

ile tüm kanallarda aynı tutarlılığı sağlayabilir ve tüketicisine marka imajı 

açısından güçlü bir mesaj iletmiş olur. 

Omni kanal hizmet basit bir alışveriş yolculuğu değildir. Doğru yönetildiğinde 

sadece satışları artırmakla kalmaz, müşteri hizmetleriyle müşteri memnuniyetini 

yükseltmekten, müşteriyi elde tutmaya kadar birçok operasyonda verimlilik 

sağlanmasına da katkıda bulunur. (Kantarcı & diğerleri., 2017) 

Tüketiciler açısından Omni kanal kullanımında, kanalların her birinden tutarlı ve 

aynı kalitede hizmet alma beklentisi, Offline’la online’ı birleştiren, birden fazla kanalı 

aynı anda ya da farklı zamanlarda kullanma imkanı veren bir yöne doğru ilerlemektedir. 

Değişen teknolojilerle birlikte müşteriler de artık Omni kanala istekliler ve şu taleplere 

sahipler: (Kantarcı & diğerleri., 2017);  

 Markalarla her an her yerden bağlantıya geçmek,  

 Her ürün ve servise ve bunlar hakkındaki bilgilere her kanaldan ulaşabilmek,  

 Tüm kanallardan markalar ve markalarla ilgili diğer müşteriler ile iletişim 

halinde olabilmek,  

 Ve bu işlemler için minimum efor harcamak istiyorlar.  

Bu nedenle müşterilerin alışveriş yolculuğu, artık doğrusal ilerleyen bir süreçten 

ziyade, birçok farklı kanaldan beslenen bir güzergahı andırmaktadır. 

Tüketicinin marka ile iletişime geçtiği, aşağıdaki şekilde örneklerine yer verilen 

her türlü kanal (örneğin, reklamlar, sosyal medya, çağrı merkezi, firmanın çalışanları 
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vb.) bu kapsama girmektedir. Gerçek Omni kanal müşterisi, karşısında sadece bir kanal 

değil, tüm kimliği ile markanın kendisini görmektedir. Marka da kullanıcıyı hem 

stratejik, hem de operasyonel olarak tek bir müşteri gibi görmekte ve müşteriye 

alışkanlıkları ve ihtiyacına göre kullanıcı deneyimi sunmaktadır. (Kantarcı & diğerleri., 

2017) 

Şekil 28: Omni Kanal Müşteri Alışveriş Yolculuğu 

1..1.28.Omni Kanal Kullanımına Ait Bazı Kavramlar 

1..1.28.1.  Click & Collect (İnternetten Sipariş Verip Mağazadan Teslim Alma) 

Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşan bir sistem olan click and collect; internetten 

sipariş verip mağazadan teslim alma şeklinde gerçekleşen bir alışveriş modelidir. E-

ticaretin yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkmış bir alışveriş modelidir. Hem çevrimiçi 

hem de fiziksel kanala gereksinim duyan bir sistemdir. Dolayısıyla mağazalı 

perakendecilere avantaj sağlar. “Click and collect” yoluyla fiziki mağazadan alışveriş 

yapacak kişiler, internetten alışverişe yönlendirildiğinde; ayak izleri takip edilebilir, 

davranışları analiz edilebilir ve müşteriler davranışsal olarak kayıt altına alınabilir. Bu 

yöntemi uygulayan perakendecilerin sayısı günden güne artmaktadır. Türkiye’de click 

and collect uygulayan markalardan bazılar; Teknosa, Mediamarkt, Vakko, İpekyol, E-

Bebek, Boyner’dir. 

Click and Collect uygulamasının tüketiciye ve perakendeciye sağladığı bazı 

avantajlar vardır. Bu avantajları Aylin Kavaklı kendi blog sayfasında aşağıdaki 

maddeler şeklinde derlemiştir. (Kavaklı, 2018) 
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- Kargo teslimatını beklememe: Online alışveriş geliştikçe tüketicinin de 

beklentisi artıyor. İnternetten yapılan alışverişin de en kısa sürede kendisine ulaşması 

konusunda oldukça sabırsız. Click and Collect ile ürünün kargoda geçirdiği süre de 

ortadan kaldırılmış, tüketici doğrudan mağazaya gideceği zamanı bildiği için de 

bekleme süresi gibi bir durum kalmamış olur. Ürünler; teslim edileceği mağazada stokta 

bulunuyorsa eğer elbette siparişin saatine göre aynı gün teslim ile müşteri memnun 

edilebilir. 

- Kargo maliyetlerini düşürme: Bu aşama daha çok tüketicinin faydasına. 

Çünkü markalar, mağazadan teslim seçeneğinde kargo maliyeti ortadan kalktığı için 

tüketiciye de ücretsiz teslim seçeneği sunuyor. Dolayısıyla müşteri de ödeyeceği ek 

kargo maliyetini sıfıra indirmiş oluyor. 

- Kargo firmasından kaynaklanan problemleri azaltma: Kargo firmaları ile 

yaşanan sorunlara Bukoli örneğinde değinmiştik. Mağazadan teslim seçeneği ile bu 

riskler ortadan kalkmış olur. 

- Konforlu şekilde internetten alışveriş rahatlığı: Tüketiciler; mobil cihazlar 

üzerinden yer ve zaman fark etmeksizin online alışveriş gerçekleştiriyor, zamanlarını 

istediği şekilde değerlendirip karar verme sürecini de kendi istediği şekilde yönetiyor. 

Aynı şekilde; ödeme adımlarında da rahat davranıyor. 

- Aynı gün teslim alabilme: Kargo teslimatını bekleme konusunda belirtildiği 

gibi mağazadan teslim seçeneğinde, eğer ürün stokta bulunuyorsa ve sipariş saati 

siparişin hazırlanma süreci için uygunsa ürün aynı gün içerisinde teslim edilebilir. 

Değilse bile en geç bir sonraki gün hazır edilerek tüketicide pozitif deneyim 

yaratılmalıdır. Tüketicinin Click and Collect siparişlerdeki beklentisi de bir an önce 

ürünü teslim alma yönündedir. 

- Mağaza yoğunluğunu azaltma: Tüketiciler, internette çok daha fazla ürüne 

mağazaya göre daha kısa sürede ulaşabilir. Dolayısıyla mağazada geçirilen vakit de 

azalacağı için yaşanabilecek yoğunluklar, kasada sıra beklemeler de azalacaktır. 

İnternetten alıp mağazadan teslim alma çok yaygın bir davranış olmadığı için de 

mağazadan teslim yapan birimlerde ciddi bir yoğunluk yaşanmaz. Belki ilerleyen 

süreçlerde tüketiciler direkt olarak online alışveriş sırasında aldığı QR kod veya benzeri 



 

153 

 

bir sipariş eşleştirme sistemi ile kimseye ihtiyaç duymadan, ürünü standından alıp Click 

and Collect kasasından ürünü okutarak güvenli bir şekilde işlemini tamamlayabilir. 

- Mağazaya gelen müşteriye ek ürünler satma fırsatı: Avrupa’da, Click and 

Collect ile mağazadan teslim için gelen müşterilerin yaklaşık %25’i (2014) başka 

ürünler de satın alıyor. Halihazırda sizden ürün satın almış kişilere, yani sizden ürün 

alma davranışı göstermiş ve tekrar gösterebilecek kişilere, mağazaya geldiğinde ek 

ürünler satma imkanı doğmuş olur. 

- Ürün iade riskini azaltma: Genel olarak yanlış ürün gönderiminden 

kaynaklanacak ürün iade riskleri doğrudan ortadan kaldırılmış olur. Ancak bu konu her 

sektör için farklı yorumlanabilir. Örneğin; giyim ürünlerinde bedenin uymama sorunu 

olduğunda anında mağazadan değişim imkanı sunularak iade oranı azaltılabilir. 

- Kampanya fırsatları: Stokta kalan ürünler ile internetten satın alıp mağazadan 

teslimlerde ek fırsatlar sunarak stokları eritme imkanı yaratılabilir, tüketiciler bu tür 

kampanyalar ile Click and Collect sistemi ile tanıştırılabilir veya buna alıştırılabilir. 

1..1.28.2.  Showrooming (Mağazadan Bakıp İnternetten Sipariş Verme) 

“Showrooming”, Amerikan Ulusal Perakendeciler Birliği tarafından geleneksel 

perakendeciler için bir sorun olarak tanımlanmış ve tüketici etiği açısından ele 

alınmıştır. (Rapp ve diğerlerinden aktaran Ünsalan, 2018) Öyle ki Best Buy elektronik 

perakende zincirinin e-ticaret şirketi Amazon’un teşhir alanına dönüştüğü şeklinde 

yorumlar yapılmıştır. Konuyla ilgili bir makale yazan Mustafa Ünsal “showrooming” 

kavramını etik açısından değerlendirmiş ve Türkçe karşılık olarak “mağaza istismarı” 

kavramını uygun görmüştür.  

Tüketicilerin fiyat hassasiyetinin arttığı bir dönemde yaşadığımızı düşünürsek, 

fiyat karşılaştırmanın çok kolay olduğu internet mecrasından alışveriş yapmak 

tüketiciler için avantajlı bir durumdur. Bu durumun etkisini azaltmak için mağazalı 

perakendeciler çeşitli önlemler almış ve çalışmalar yapmışlardır. Amerika’da Target ve 

Best Buy gibi mağazalar “en iyi fiyat garantisi” gibi kampanyalar yapmışlar ve fiyata 

duyarlı müşterilerini ikna etmeye çalışmışlardır. Türkiye’deki perakendeciler de bu 

konuda bazı kampanyalar yapmıştı. Bir elektronik perakende zinciri “en ucuz fiyat 
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garantisi” adı altında en iyi fiyat taahüdünde bulunmuştu.  Daha sonra bu kampanya 

bazı suistimallere açık olabileceği için sonlandırılmıştır.  

2010-2013 yılları arasında e-ticaretin patlama yaptığı dönemlerde perakende 

mağazalar için “Showrooming”in bir sorun olarak görülmesi, aslında geleneksel 

mağazacıların henüz çevrimiçi kanalları verimli kullanamadığı döneme ait bir durumdu 

denilebilir. Dijital perakendecilerin fiziki mağazalar için tehdit olarak algılanmaya 

başlandığı yıllarda yapılan bir araştırma, perakendede bir geçiş dönemi yaşandığına 

işaret etmekteydi. PwC’nin, tüm dünyada perakende sektörünün geleceğine ışık tutan 

Küresel Toplam Perakende Araştırması, 2015 yılında “Değişim Çağı” temasıyla, 19 

ülkeden 19 bin katılımcı ile gerçekleştirildi. Araştırma sonuçlarına göre “günümüz 

tüketicisi, çevrimiçi ve çevrimdışı kanallarda araştırma yaparken ve satın alırken, 

belirsizliği en aza indirecek, verimlilik, esneklik, kolaylık ve tatmini en üst düzeye 

çıkaracak, ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor.” Bu durum da “toplam 

perakendecilik” anlayışının yükselişine işaret ediyordu. (www.perakendebulten.com, 

2015) 

PwC’nin 2015 yılında yaptığı yukarıda bahsi geçen araştırmada, bugün gelinen 

durum önceden tespit edilmiş ve yapılacak bazı teknolojik değişiklikler ile 

showrooming kavramının fiziki mağazalar için bir avantaja dönüşeceğinden söz 

edilmiştir. Araştırmaya göre fiziki mağazaların en fazla ziyaret edilen perakende temas 

noktası olduğu ve böyle olmaya da devam edeceği belirtilmiş. E-ticaret ve mağazacılık 

karşılaştırmasında, mağazalar lehine önemli bir fark olduğunu ortaya koyan 

araştırmada, tüketicilerin online alışveriş yapma sebepleri arasında gösterdiği yalnızca 

‘7/24 alışveriş yapabilme’ ve ‘fiziki bir mağazaya ihtiyaç duyulmaması’ konuları, 

online mağazalara has ve fiziki mağazalar için geçerli olmayan özellikler olarak yer 

almıştır. Bu da geleneksel mağazacılık anlayışında yapılacak bir takım yeniliklerle, 

online/offline satış rekabetinin bir avantaja dönüşeceğine işaret etmektedir.   

Nitekim günümüzde “Omni kanal” kullanıcısı olan fiziksel perakendeciler, 

mağazalarını; nesnelerin interneti, yapay zeka, dijital satış asistanları ve mobil kanallar 

gibi teknolojilerle dijitalleştirerek showrooming konusunu avantaja dönüştürmüşlerdir. 

Dijitalleşmeyle beraber Omni kanal temas noktasına dönüşen mağazalar, ya e-ticaret ya 

fiziksel mağaza ikileminden çıkıp hem e-ticarete ve çevrimiçi siparişe, hem de fiziksel 
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mağazacılığın en büyük kozu olan deneyimleme, dokunarak test etmeye ve alışverişi 

kişiselleştirmeye açık hale gelmişlerdir. 

1..1.28.3. Webrooming (Web Sitesinden Bakıp Mağazadan Satın Alma) 

Müşterilerin mobil kullanımının artmasıyla beraber fiziksel mağazalardan 

alışveriş yapmadan önce veya alışveriş sırasında mağazanın web sitesine girme oranı 

hayli yüksek. 2017 yılında İngiltere’de yapılan bir araştırma, tüketicilerin alışveriş 

öncesinde yüzde 72 oranlarında “webrooming” uygulamasını kullandıklarını gösteriyor. 

Bu oran, 2015’e kıyasla ortalama yüzde 20’lik bir artışa işaret ediyor. (Istı, 2017) 

2014 Temmuz’da yayınlanan L2 Intelligence, Omni-Channel raporuna göre 

dijital kanallar tarafından etkilenerek yapılan fiziksel mağaza satışları 2012’de %14 

iken 2013’de %36’ya çıkmış bulunmakta. Lüks ürünler, elektronik ve otomobil 

ürünlerinde bu oran %50’ye ulaşmış bulunmakta. Online ortamda ürünün hangi kanal 

ve mağazada olduğunu anlamak ve ürünü rezerve etmek tüketicileri dijitalden fiziksel 

mağazaya yönlendiren başka bir “webrooming” eğilimi. (Dal, 2014) 

Fiziksel mağazalar için müşterinin dijitalleşmesi büyük bir avantaj sağlıyor. 

Kasadan geçen fişli müşteriler hakkında veri toplamak dijitallaşmeksizin pek mümkün 

olamamakta. Ancak üye kartları ve benzeri uygulamalar ile veri toplanabilmekteydi. 

Müşteriyi dijital ortama çekmek, müşteri hakkında daha fazla bilgi toplayabilmek 

anlamına gelmekte. Hakkında bilgi sahibi olunan müşteri için, ürün ve hizmetlerde daha 

fazla kişiselleştirme sağlanabilmekte. Kişiye özel hizmetler ve öneriler de müşteriyi 

daha fazla paylaşıma açık hale getirmekte. Yapılan araştırmalara göre, e-posta ile 

gönderilen dijital kupon, mağaza içinde dolaşan müşterilere gelen özel öneriler, 

önceden gelen indirim bilgilendirmeleri ve doğum gününe özel promosyonlar vb. 

tekliflerin tüketicilerin alışveriş oranını %60 oranında artırdığı anlaşılmıştır. (Dal, 2014) 

1..1.28.4.  In Store Ordering ( Mağaza İçinden Dijital Ortamda Sipariş 

Verme) 

Hem dünyada hem de Türkiye’de metrekare verimliliği perakendenin en önemli 

konularından biri olarak gündemde. Dünyada birçok mağaza zinciri şube kapatma ve 

metrekare azaltma yoluyla maliyetlerini düşürme çabası içinde. Artan AVM maliyetleri 

nedeni ile markalar mağaza açarken artık daha seçici davranıyorlar ve mağazalarında 
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düşük metrekarede daha çok ürün satabilecekleri mağaza içi satış çözümlerine 

yönleniyorlar. (www.dunya.com, 2016) Diğer yandan, günümüzde tüketicilerin yüzde 

70’ten fazlası mağaza içerisinde mobil olarak fiyat karşılaştırıyor ya da yorumları 

okuyor. Alışverişleri sırasında dijital kanalları kullanan tüketiciler ise %20 daha çok 

satın alma gerçekleştiriyor. (Istı, 2017) 

 Omni kanal kullanan perakendeciler için “In-store ordering” yani mağaza içinde 

internetten arama ve sipariş verme uygulaması, mağaza metrekare verimliliğini artıran 

önemli çözümlerden biri. Mağazalarda genellikle “kiosklar” aracılığıyla veya 

dokunmatik ekranlarla bu hizmet sağlanmaktadır. Kimi zamanda mobil aracılığıyla 

müşteriyle etkileşime geçilip mağaza içinde mobilden sipariş vermesi sağlanmaktadır. 

1..1.28.5.  Kolay Ödeme Yöntemleri (Self Check Out, Kapıda, Mobil Ödeme) 

Özellikle kasaların yoğun olduğu çoklu departman ve tekstil perakendecilerinde 

kullanıcıların ödemelerini kendilerinin yapabilmesini sağlayacak mağaza içi ekranlar, 

mobil ödeme yöntemleri ve self checkout teslimat kasası uygulamaları 

yaygınlaşmaktadır. (Istı, 2017) Omni kanal kullanımı için önemli bir çözümdür. Ancak 

müşteri adaptasyonu konusunda bazı sorunlar yaşandığı da bilinmektedir. Mesela 

Walmart 2018 yılında self check out uygulamasını iptal etme kararı vermiş görünüyor. 

Bazı olumsuzluklarına rağmen birçok mağazada self-servis ödeme sistemi 

kullanılmakta, ancak çoğu halen fiziksel merkez kasaya bağlı çalışıyor. Kasiyersiz 

kasanın kasiyerli kasaya göre avantajları konusunda 2017 yılında bir çalışma yapan 

Romas Butkevičius, kasiyersiz self servis ödeme yönteminin başlıca 7 özelliğinden 

bahsetmiştir. (Butkevičius, 2017) 

 Daha kısa kasa kuyrukları  

 Mağaza içinde daha düzenli görünüm  

 Müşterilere kimseye ihtiyaç duymadan rahatça alışveriş imkanı 

 Daha az müşteri kaybı 

 Daha yüksek metrekare verimliliği  

 Daima yeterli açık kasa  

 Daha az ve verimli insan kaynağı sağlaması, olarak sıralanabilir. 
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Omni kanal kullanımında ödeme yöntemlerinin çeşitliliği ve müşteriye avantajlı 

seçenekler sunulması oldukça önemlidir. Bu konuyu önemseyen e-perakendeciler 

birçok ödeme alternatifini harekete geçirmiş, yetersiz kaldığı noktalarda da kendi ödeme 

sistemlerini devreye sokmuşlardır. Amazon’un kurmuş olduğu Amazonpay, Alibaba’nın 

kurmuş olduğu Alipay ve Türkiye’de Hepsiburada’nın uygulamaya başladığı Hepsipay 

ödeme sistemleri bunlara örnektir. Tüketiciler her şeye her zaman, hızlıca ve kolay 

ödeme yöntemleriyle ulaşmak istiyorlar ve buna yönelik hizmetleri sunabilen 

perakendeciler de rekabette fark oluşturabiliyor.  

Önemli bir ödeme alternatifi de “kapıda ödeme” yöntemidir. İnternetten veya 

mağazadan sipariş edilen ürünlerin, teslimatı sırasında kargo şirketi görevlisine veya 

şirketin kendi teslimat sorumlusuna kredi kartı veya nakit olarak ödenmesini içeren 

kapıda ödeme yöntemi, bilhassa internetten alışveriş yapmaya yeni başlamış, e-ticarete 

veya kredi kartıyla alışveriş yapmaya mesafeli duran tüketici kitlesini de kazanmak için 

önemli bir yoldur. Omni kanal uygulamayı düşünen perakendeciler, bu ödeme 

yöntemlerinin tamamını kullanıyor olmalılar ki, müşteriye temas noktalarını verimli 

kullanıp, süreci satışla neticelendirebilsinler. 

1..1.28.6.  Farklı Kanallardan Kolay Teslimat ve İade 

Kategori mağazacılığı derneğinin “Omni kanal” raporunda yer alan bilgiye göre; 

Saygın perakende yayıncısı Internet Retailer’ın “Top 500” listesinde yer alan 140 

perakende zincirin yarıdan fazlası (78 tanesi) Click and Collect uyguluyor; 101 tanesi 

(%72.1) internetten alınanların mağazadan iadesini kabul ediyor. Omni kanalın gerçek 

uygulayıcıları diye adlandırılan şirketler ise, bu temel hareketlerden fazlasını sunuyor. 

Mesela HomeDepot 2017’de çoğunluğu müteahhit veya ticari olan müşterileri için bir 

uygulama geliştiriyor. Müşteriler, iş yaptıkları yere en yakın HomeDepot mağazasının 

stoklarında aradıkları ürünün olup olmadığını görüyorlar; satın aldıklarında aynı gün 

teslim ediliyor. O dükkânda yoksa en yakın nerede olduğunu da bulabiliyorlar. Bunun 

dışında, aradıkları ürünün dükkânın tam olarak neresinde olduğunu da bildiriyor. 

(Gündüz & Diğerleri, 2018) 

Türkiyede’de Omni kanal kullanan perakendecilere baktığımızda benzer 

uygulamalara rastlıyoruz. Mesela Mediamarkt mağazaları iade işlemleri için 4 farklı 

kanaldan işlem yapabilmeyi sağlayan bir “kolay iade” preosedürü geliştirmiştir. 
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Mağazadan veya webden alınan bir ürün için çağrı merkezi, mobil, mağaza veya web 

sitesi aracılığıyla iade işlemi başlatabiliyorsunuz. İpekyol mağazaları da internetten 

alınan ürünün değişimini mağazadan yapabilmeyi mümmkün kılıyor. İade konusunda 

maalesef bazı kısıtlılıklar söz konusu. Bankaların kredi kartı işlemlerinde iade 

prosedürlerindeki zorluklar nedeniyle internetten alınan ürünü mağazaya iade etmek 

mümkün olmuyor. 

1..1.28.7. Müşteri Deneyimi Haritası 

Günümüzde Perakendeciliğin en önemli kavramlarından biri kuşkusuz “müşteri 

deneyimi”dir. Geleneksel mağazacılıkta müşteri deneyimi kişilerde birikir ve müşterinin 

ne istediğini satış elemanı veya müşteriyle muhatap olan kişi anlayabilirdi. Müşterinin 

dijitalleşmesiyle beraber, bıraktığı izler ve biriktirdiği bilgiler, perakendeciler için çok 

şey ifade etmekte ve çok önemli hale gelmektedir.  

Müşterinin e-ticaret sitesinin hangi sayfalarında gezindiği, hangi ürünlere 

baktığı, nerede ne kadar vakit geçirdiği ve hangi aşamada süreci sonlandırdığı kolayca 

takip edilebilmektedir. Veya müşterinin sosyal medyada neleri beğendiği, neleri 

paylaştığı, arama motorlarında neleri aradığı, navigasyonda, haritalarda nereleri 

işaretleyip nerelerde bulunduğu gibi kişinin yaşamına ait herşeyi depolayabilen bir 

sistemle karşı karşıyayız. Gerçek müşterilerin oluşturduğu detaylı veriler, 

perakendecilerin ürün ve hizmetleri kişiselleştirmesi ve nokta atışı teklifler 

yapabilmesini sağlamaktadır. Böylece pazarlama ve reklam bütçelerinin de verimli 

kullanılması mümkün olmaktadır. 

Müşteri deneyimi (CX: Customer Experience), bir müşteri ile bir kuruluş 

arasındaki iş ilişkileri boyunca etkileşimlerle tanımlanır. Bu etkileşim farkındalık, keşif, 

geliştirme, sahiplenme, satın alma ve servis hizmetlerini içerebilir. Müşteri deneyimi, 

Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin (CRM) ayrılmaz bir parçasıdır ve önemli olmasının 

nedeni, bir işletmede olumlu bir deneyime sahip bir müşterinin, tekrarlı ve sadık bir 

müşteri olma ihtimalinin daha yüksek olmasıdır. (MacDonald, 2019) Sadık müşteriyi 

elde tutmanın maliyetinin yeni müşteri kazanmaktan 3kat daha düşük olduğundan daha 

önce bahsetmiştik. Öyleyse müşterinin sadakati için onun deneyimine yatırım yapmanın 

doğru olacağı aşikardır. 
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Dijital teknolojileri kullanarak “müşteri deneyimi haritası” oluşturmak, bu süreci 

yönetmek için büyük kolaylık sağlayacaktır. Müşteri temas noktalarını belirlenmesi ve 

buna göre bir alışveriş deneyim haritası çıkarılması takip ve veri tutarlılığı açısından 

faydalı olacaktır. 

MacDonald’a göre; müşteri memnuniyetini artırmaya, müşteri ilişkileri 

yönetiminde karmaşayı azaltmaya ve şirket gelirlerini artırmaya yardımcı olacak 

mükemmel bir müşteri deneyimi stratejisi oluşturmanın yedi yolu şunlardır: 

1. Net bir müşteri deneyimi vizyonu oluşturun: Müşteri deneyimi 

stratejinizde ilk adım, kuruluşunuzla iletişim kurabileceğiniz açık bir müşteri odaklı 

vizyona sahip olmaktır. Bu vizyonu tanımlamanın en kolay yolu, rehber ilkeler olarak 

hareket eden bir dizi ifade oluşturmaktır. Bu ilkeler yürürlüğe girdikten sonra, 

kuruluşunuzun davranışını yönlendirecektir. Ekibinizin her üyesi bu ilkeleri yürekten 

bilmeli ve tüm eğitim ve gelişim alanlarına yerleştirilmelidir. 

2.Müşterilerinizin kim olduğunu anlama: Şirketiniz müşteri ihtiyaçlarını ve 

isteklerini gerçekten anlayacaksa, müşterilerinizin karşılaştığı durumlarla bağlantı kurup 

empati kurabilmeleri gerekir. Bunu yapmanın bir yolu müşteri kimliği oluşturmak ve 

her kişiye bir isim ve kişilik vermektir. Örneğin, “Anna 35 yaşında; Yeni teknolojiden 

hoşlanıyor ve kendi başına bir video öğreticisini izlemeye yetecek teknoloji bilgisine 

sahip” gibi.,  

3. Müşterilerinizle duygusal bir bağlantı kurun: En iyi müşteri deneyimleri, 

ekibinizin bir üyesi bir müşteriyle duygusal bir bağlantı kurduğunda elde edilir. 

Duygusal bir bağlantı kurmanın en iyi örneklerinden biri, bir müşterinin annesinin 

ölümü nedeniyle bir çift ayakkabıyı iade etmeye geciktiği bilgisini alan Zappos'tan 

geliyor. Zappos müşteri hizmetleri durumu öğrendiğinde, iade işlemiyle ve nakliyesiyle 

bizzat ilgilenir ve bir kurye ayakkabılarını ücretsiz olarak müşterinin evinden alır. 

Ancak, Zappos bununla da kalmaz; ertesi gün Zappos müşteri hizmetleri ekibinden 

başsağlığı notuyla beraber bir buket çiçek müşterinin evine ulaştırılır. 

Tüketici Araştırmaları Dergisi tarafından yapılan bir araştırma, bir deneyimin % 

50'sinden fazlasının, kararları yönlendiren tutumları duygular şekillendirdiği için bir 

duyguya dayandığını keşfetti. Ayrıca, “Müşteri Duygularının Yeni Bilimi” başlıklı yeni 
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Harvard Business Review çalışmasına göre duygusal olarak markanıza bağlanan  

müşterilerin: Ürün veya hizmetinizi yeniden satın alma ihtimali ile başkalarına tavsiye 

etme ihtimali ile en az üç kat daha fazla olduğunu anlaşılmıştır. 

4. Gerçek zamanlı olarak müşteri geri bildirimlerini yakalayın: Bunu 

yapmanın en ideal yolu, gerçek zamanlı geri bildirim almaktır. Bunun farklı yolları 

olabilir. Yapay zeka ve dijital kanallar yoluyla yapılabileceği gibi, geleneksel yollarla 

da geri bildirim almak mümkün olabilir. Her ikisini de kullanarak geri bildirim almak 

daha sağlıklı olacaktır. Geri bildirimleri otomatikleştirmek için etkileşim sonrası 

anketleri ve benzer müşteri deneyimi araçlarını kullanarak her müşteriye bir takip e-

postası gönderilebilir. Veya daha detaylı ve samimi geri bildirim almak için müşterilere 

telefonla ulaşıp kısa bilgilendirme ve anket yapmak mümkündür. 

5. Ekibinizin gelişimi için kaliteli bir standart oluşturun: Yukarıdaki adımları 

izleyerek, ulaşmak istenen müşteri deneyimi yönetiminin hizmet kalitesi ekibinizin 

eğitimine bağlıdır. Ancak kaliteli bir ekip sağlıklı bir müşteri deneyimini yönetebilir. 

6. Çalışanlarınızdan düzenli geri bildirimler alın: Burada söz konusu geri 

bildirim çalışanlarla sonuçları değerlendirilmeyen anketler yapmak değildir. Müşteri 

memnuniyetinin öncelikle çalışan memnuniyetine dayandığını düşünerek, çalışanların 

işe bakışını, şirketi hakkında neler hissettiğini anlamak ve bunu önemsemek üzere bir 

geri bildirim sistemi oluşturulmalıdır. 

7.Mükemmel müşteri deneyimi sunmak için ROI 'yi (Yatırım Getirisi) 

ölçün: Son olarak, ekiplerinize, süreçlerinize ve teknolojilerinize yapılan tüm bu 

yatırımların işe yarayıp yaramadığını ölçün. Sonuçlara bakın ve müşteri sadakatini, 

yeniden alışveriş yapma oranlarını gözden geçirin.   

1..1.29.Omni Kanal Yaklaşımında Karşılaşılan Zorluklar 

Omni kanal kullanımına geçen perakendecilerin ölçeklerine ve yaptıkları 

yatırımlara bakıldığında bu işin çok da kolay olmadığı ve ciddi yatırımlar ve uğraşlar 

gerektirdiğini görüyoruz. Omni kanal uygulamalarında karşılaşılan başlıca zorluklar şu 

şekilde sıralanabilir. 

- Yönetimsel zorluklar, 
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- Teknolojik Altyapı ile ilgili zorluklar, 

- Finansal zorluklar, 

- Paydaşlarla ilgili zorluklar, 

- Envanter ve stok yönetimi açısından zorluklar, 

- Kanalların entegrasyonuyla ilgili sorluklar, 

- Müşteri datasını tekilleştirme ve bilgi tutarsızlığı, 

- Müşteri dijital okuryazarlık düzeyi, 

- Hukuki altyapıyla ilgili zorluklar. 
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BÖLÜM 2. ARAŞTIRMA - OMNİ KANAL YAKLAŞIMININ 

PERAKENDECİLİĞE ETKİLERİ 

“Omni kanal” kavramını genel hatlarıyla tanımladıktan sonra, araştırma 

konumuza giriş yapıyoruz. Geleneksel (offline) perakende ile dijital (online) perakende 

arasındaki rekabeti kimin kazanacağını, perakendecilikte dijitalleşmenin gelecekte nasıl 

sonuçları olacağını yaşayarak görmekteyiz. Güncel ve yeni bir kavram olan Omni kanal 

hakkında araştırma sürecimiz boyunca birçok yeni gelişmeler yaşandı ve çalışmada 

bunların bir kısmına yer verme imkanı bulundu. 

Kuramsal çerçevede öncelikle araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturan 

“perakendeciliğin” tanımı, türleri ve gelişim aşamalarını ele alındı. Ardından 

Türkiye’deki perakendeciliğin gelişimini genel hatlarıyla ve belli dönüm noktaları 

itibariyle değerlendirildi. Modern perakendeciliği doğuran faktörler ile mağazacılıkta, 

perakendecilikte kullanılan teknolojik yenilikleri inceledik. Araştırma konumuzun 

bağımsız değişkeni olan “Omni kanal yaklaşımı” e-ticaretle beraber ortaya çıktığı için, 

e-ticareti tanımlayıp incelememiz gerekiyordu. E-ticaret türleri, e-ticaretin gelişim 

aşamaları ve Türkiye’deki durumunu ele aldık. E-ticaretle beraber “Omni kanal” 

kullanımının önemli bir parçası ve pazarlama tarafını ilgilendiren kısmı olan “dijital 

pazarlama” kavramını, mobil pazarlamayı ve diğer dijital pazarlama unsurlarını 

tanımladık. 

Araştırmada konusu geçecek bütün temas noktaları ve kanalların tanımları 

yapıldıktan sonra sıra “Omni kanal” pazarlama yaklaşımını tanımlamaya geldi. 

Öncelikle gelişim sırasına göre Omni kanalı doğuran süreçler tanımlanıp ele alındı. 

Dolayısıyla “çoklu kanal” kullanımı ve “çapraz kanal” kullanımını tanımlanıp, 

aralarındaki farklar incelendi. Son olarak “Omni kanal” yaklaşımının faydaları, belli 

başlı uygulamaları ve zorlukları üzerinde duruldu. 

Araştırmanın kuramsal kısmını tamamlayıp, araştırmanın problemi, amacı, 

önemi, varsayımları (hipotezler), sınırlılıkları, bulguları, yorumları ve sonuç bölümüne 

geçiyoruz. Sonuç bölümünde, özet, yargı ve sonraki araştırmalar için önerilerimizi 

paylaşıp araştırmayı nihayetlendireceğiz. 
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 Problem 

1990’lı yıllarda altın çağını yaşayan süpermarket, hipermarket ve kategori 

mağazacılığı 2000’li yıllarda e-ticaret rüzgarının etkisiyle zor günler geçirmeye başladı. 

Dünyada ve Türkiye’de büyük metrekareli, giderleri yüksek, AVM ve zincir mağazalar 

daha düşük giderleri olan ve düşük, daha dinamik bir yapısı olan elektronik ticaret ile 

rekabet etmek durumunda kaldılar. Bu rekabetin bir sonucu olarak son yıllarda zincir 

mağazaların verimsiz şubelerini kapattığı ve kalan şubelerinin de metrekarelerini 

küçülttüğünü gördük. Modern perakendeciliğin merkezi sayılan Amerika’da, aralarında 

Gap, Lowes, GNC, Sears/Kmart gibi tanınmış markaların da yer aldığı 15 büyük 

perakendeci 2019 yılında şube kapatmaya devam edeceğini açıkladı. (Bowman, 2019) 

Türkiye’de de geçtiğimiz yıllarda birçok yerli ve yabancı perakendeci şube sayısını 

azaltırken, önemli global markaların, Türkiye pazarından çekilmek zorunda kaldığını 

gördük. 

Son yıllarda e-ticaretin etkisiyle kapanan veya küçülen fiziki mağazalar ve 

perakende sektöründe dijitalleşmenin etkisiyle perakendeciliğin değişen yapısı akıllara 

şu soruyu getiriyordu: “E-ticaret geleneksel mağazacılığı bitiriyor mu?” Ancak 

araştırma sonuçları ve uygulama pratikleri gösteriyordu ki; e-ticaret, işleyişi, altyapı 

koşulları, müşteri deneyimi açısından yetersizlikleri, satış ve dağıtım kanallarındaki 

kısıtlılığı gibi nedenlerle, tek başına tüketici beklentisini karşılayacak durumda değildi. 

“E-ticaret ve fiziki mağazacılık”  birbirine rakip gibi görünse de esasen bu iki kanalın 

birbirini tamamlayan birer perakende/pazarlama kanalı olduğu anlaşıldı. 

1 Nisan 2019’da Vox'da yayınlanan bir makalede, Amerikalıların alışveriş 

alışkanlıklarının son on yılda önemli ölçüde değiştiği açıklandı. Alışveriş yapanların 

başta Amazon olmak üzere e-ticaret mağazalarının çekim gücünden etkilendikleri 

saptandı. Dijital perakendecilerin farklı teslimat seçenekleriyle alışverişi 

kolaylaştırmaları, markaların doğrudan tüketiciyle temas halinde olmaları, tüketicilere 

her zamankinden daha fazla alışveriş seçeneği sunmaya başladı. (Mass, 2019)  

Hedef kitlesinin hızla dijitalleştiğini ve her an çevrimiçi olduğunu fark eden 

yenilikçi geleneksel mağazalar, e-ticaretle barışıp, bu mecrada var olmanın önemini 

keşfettiler. Öncelikle tüketiciye birden çok kanaldan teması kolaylaştıran çoklu kanal 
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(multi channel) ve çapraz kanal (Cross channel) kavramlarıyla tanıştılar. Ancak, 

kanallar arası tam entegrasyonun gerekliliği, mesaj bütünlüğü ihtiyacı ve müşterinin 

işletme operasyonlarının merkezine alınmasının da etkisiyle, kesintisiz deneyim 

yaşatma anlayışını benimseyen Omni kanal yaklaşımına geçiş kaçınılmaz oldu. (Aktepe, 

Ventura & Kazançoğlu, 2017) Araştırma Türkiye’de perakendecilikte Omni kanala 

geçişin ne tür değişikliklere yol açtığı, mağazacılığı, perakendeciliği nasıl etkilediği ile 

ilgilidir. 

Diğer taraftan, perakendeciliğin geleneksel mecrası olan fiziksel mağazacılık 

teknolojik gelişmelerden etkilenmekte ve birçok yeniliklere sahne olmaktadır. 

Mağazacılıkta gerçekleşen yenilikler, gerek ödeme yöntemlerindeki yeni teknikler 

(temassız ödeme, kasiyersiz kasalar vb.), gerekse sunumla ilgili yapılan düzenlemeler 

(dijital satış asistanları, dijital tabelalar vb.), ticaretin işleyişiyle ilgili yapılan yenilikler 

(satılanı öde, konsinye sevkiyat vb.) perakendecilikte yeni bir evreye mi geçiliyor 

sorusunu akla getirmekte.  

Çalışmada, dijitalleşmeyle beraber tüketici alışkanlıklarındaki değişikliklerin ve 

teknolojik yeniliklerin Türkiye’deki mağazacılığı nasıl dönüştürdüğü “Omni kanal” 

yaklaşımının kullanılması durumunda perakendeciliğin bundan nasıl etkilendiği, 

tüketiciye ulaşma konusundan ne tür avantajlar ortaya çıkardığı, perakendecilikte ne tür 

altyapı çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu ve neler yapılması gerektiği araştırılacaktır. 

Özetle, Omni kanal yaklaşımının Türk perakendecilik sektöründe uygulanıp 

uygulanmadığı, mağazacılığa getirdiği yenilikler, dijital ve fiziki kanalların 

entegrasyonunun mağazacılığın geleceği için bir çözüm olup olmadığı konusu tartışılıp 

araştırılacaktır. 

 Amaç 

Bu tezin amacı, öncelikle Türkiye’de yeni yeni kullanılmaya başlanan “Omni 

kanal pazarlama yaklaşımı” konusunda literatüre katkı sunmaktır. Dijital ve fiziki 

kanalların  kesintisiz ve tam uyum içerisinde bir arada kullanılması prensibine dayanan 

Omni kanal yaklaşımının Türkiye’de henüz az sayıda araştırmaya konu olduğunu 

görüyoruz. Çalışmamızın anlaşılır olması açısından, Omni kanal yaklaşımını doğuran 
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sebepler ve konuya ilişkin tanımlamalar detaylı bir şekilde ele alınmış, kavramsal 

çerçeveye geniş yer verilmiştir. 

 Araştırmada Türkiye perakende pazarında faaliyet gösteren global ve ulusal 

şirketler arasından,  hem fiziki mağazacılıkta hem de internet satışında belli büyüklüğe 

ulaşmış, çok sayda şubesi olan, Omni kanal yaklaşımını benimsemiş ve uygulama 

sürecine adım atmış şirketler örneklem olarak seçilmiştir. Omni kanal uygulamalarının  

söz konusu şirketlerin işleyişinde, altyapısında, mağaza teşhir alanlarında, dijital 

mecralarında ne tür değişikliklere yol açtığı, müşteri memnuniyeti ve gelir artışı 

açısından nasıl sonuçlar doğurduğu incelenmiştir. 

Araştırma amacımıza uygun olarak; Omni kanal kullanımının perakendeciliğe 

etkileriyle ilgili önermeleri içeren 5 farklı hipotez oluşturduk. Oluşturduğumuz 

hipotezleri sınamak üzere hazırladığımız 10 sorudan oluşan bir mülakat formu ile 

örneklem olarak seçtiğimiz “Omni kanal”  uygulayıcısı perakendecilere ulaştık.  

Araştırma sorularımızdan ilki Omni kanal konusundaki tecrübeyi ölçmek üzere, 

ne zamandır bu yaklaşımı benimsediklerini öğrenmek üzere seçilmiştir.  

2. Ve 4. Sorular, Omni kanal kullanımı için altyapıda, mağazaların fiziki 

yapısında, dijital ortamlarda, e-ticaret ve dijital pazarlama kanallarında, iş süreçlerinde 

ve iş akışında ne tür değişiklikler yapıldığını anlamaya yönelik sorulardır.  

3. Soru, tüketiciye hangi kanallardan temasa geçildiğini tespit etmeye yöneliktir.  

5. Soru perakendecilerin hangi Omni kanal uygulamalarını hayata geçirdiklerini 

ve ne düzeyde olduklarını anlamaya yöneliktir.  

6. Soru ve 9.soru Omni kanal yaklaşımının zorluklarını ve uygulmada 

karşılaşılan sorunları ve Omni kanal kullanımında başarılı olmak için neler yapılması 

gerektiğini öğrenmek için kullanılmıştır.   

7. Soru Omni kanal kullanımının sonuçlarına yönelik çıktıları, “müşteri 

memnuniyeti ve satışlara etkisini” değerlendirmek üzere hazırlanmıştır.  

8. Soru Omni kanalın perakendeciler açısından önemini değerlendirmek için 

sorulmuştur. 
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10. ve son soru da perakendecilikte yeni trendlerin ve yaklaşımların 

değerlendirilmesini içeren, perakendecilerin gelecek öngörülerini anlamaya yönelik bir 

sorudur. 

 Önem 

Günümüzde geleneksel perakendecilerin, yaşadığı ciro ve müşteri kayıpları, 

ölçülemeyen müşteri veri tabanları, pazarlama kanalları arasındaki uyumsuzluk ve 

benzeri zorluklarla mücadele edebilmesi için “Omni kanal” kullanımının bir çözüm 

yolu olup olamayacağını görmek açısından araştırma önem taşımaktadır.  

Perakendeclik ve pazarlama alanında dijital teknolojilerin kullanılmaya 

başlamasıyla beraber bu iki alanda önemli gelişmeler yaşandı. Tüketici ve alışveriş 

alışkanlıklarındaki değişimle birlikte, perakendecilik anlayışı “yeni tüketici” 

beklentilerine uyum sağlamak için teknolojik yeniliklerden olabildiğince yararlanmak 

üzere kurgulandı.  

Perakendecilerin gerek dijital pazarlama hedeflerini oluştururken gerekse temas 

noktalarını seçerken; müşteriyle ilgili, demografik özellikler, alışveriş alışkanlıkları, 

web site gezintileri, arama alışkanlıkları gibi önemli verilere sahip olması gerekir. Bu 

verilere ulaşmak için dijital teknolojileri, yapay zekayı, nenelerin interneti ve big data 

gibi teknolojik yenilikleri kullanmak kaçınılmazdır.  

Omni kanal yaklaşımının amacı tüm bu saydığımmız teknolojik yenilikleri ve 

dijital kanalları geleneksel mağazacılığa entegre etmektir. Dolayısıyla, araştırma mevcut 

perakende mağaza zincirlerini gelecekte neler beklediğini görmek açısından önemlidir. 

E-ticaret şirketlerinin hızlı büyümesi, perakendecilikten aldığı payın her geçen gün 

artması, zincir mağazaların ve marketlerin ise pazar kaybının sürmesi araştrımamızın 

önemini artırmaktadır.  

 Hipotezler ve Araştırma Soruları 

Araştırmanın hipotezleri, mantıklı, tutarlı, anlamlı ve test edilmeye açık 

önermelerden oluşmaktadır. Omni kanalın etkilerini anlamak üzere yapılan literatür 

taramalarında ortaya atılmış olan hipotezler de incelenmiş ve buna göre hazırlanmıştır. 
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Araştırmanın Hipotezleri: 

H1: Dijital çağın tüketicisi, alışverişlerini birden çok kanal kullanarak 

yaptığından geleneksel mağazacılık perakendecilikte tek başına yetersiz kalmaktadır. 

H2: E-ticaret ve dijital perakendeciliğe olan ilgi “Omni kanal” kullanmayan 

perakendecilerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

H3: Perakendecilikte Omni kanal kullanımı, dijitalleşme ve teknolojik yatırımlar 

gerektirdiğinden mağazaların yapısını değiştirmektedir. 

H4: Omni kanal kullanımı perakendecilerin satışlarını ve müşteri memnuniyetini 

artırmaktadır. 

H5: Altyapı yetersizliği ve şirketlerin yönetim anlayışları Türkiye’de Omni 

kanal kullanımını kısıtlamaktadır. 

Araştırma Soruları:  

Sharan Mariam’a göre;  iyi görüşme soruları, açık uçlu olur; betimleyicidir ve 

bilgiler, olgu hakkındaki sorulardır. Soru ne kadar çok betimleyici ve detaycı olursa o 

kadar iyi olur. Yıldırım ve Şimşek’e göre de, görüşme formunun hazırlanmasında 

dikkate alınması gereken bazı ilkeler şöyle sıralanabilir: 1) kolay anlaşılabilecek sorular 

sorma, 2) Odaklı sorular sorma, 3) Açık uçlu sorular tercih etme, 4) Yönlendirmekten 

kaçınma, 5) Çok boyutlu soru sormaktan kaçınma, 6) Alternatif sorular ve sondalar 

hazırlama, 7) Farklı türden sorular sorma, 8) Soruları mantıklı bir biçimde düzenleme, 

9) Soruları geliştirme. Anlaşılmayan,açıklanması gereken konuların detaylandırılması 

sağlamak. Çalışmada sorular bu kriterlere göre hazırlandı. Literatür araması sırasında 

daha önce ‘2015 yılında İsviçre Jönköping Uluslararası Üniversitesinde Hamid Jafari” 

tarafından yazılan yüksek lisans tezinde sorulan sorular da incelenerek aşağıdaki sorular 

hazılranmıştır. 

1-Omni kanal kullanımına ne zaman başladınız? 

(Örneklemin yeterliliğini tespit etmek için kullanılacak) 
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2-Omni kanal kullanımı için iş süreçlerinizde ve işleyişinizde ne tür değişiklikler 

yaptınız? H3’e cevap aranacak. 

a) Perakendecilikte (lojistik, envanter-stok yönetimi, kullanılan yazılım, 

entegrasyon vb)  

b) Pazarlama stratejilerinizde (dijital pazarlama unsurları, arama motorları, 

sosyal medya, mobil uygulamalar, kısa mesaj vb.) 

Lojistik,Yazılım, Dijital teknolojiler, İnsan Kaynakları, Envanter-Stok Yönetimi, 

Mobil Uygulama, E-ticaret sitesi, Dijital Pazarlama 

 3-Tüketiciyle mağaza haricinde hangi kanallardan iletişime geçiyorsunuz? 

Sosyal medya, e-mail, çağrı merkezi, mobil, e-ticaret siteniz vb. Fiziki mağazada, 

(RFID, NFC, Bluetooth) 

H1’e cevap aranacak.  

4-Omni Kanala geçiş sürecinizde fiziki mağazalarda ne tür değişiklikler oldu? 

Mağaza ebatları, yerleşim, servis noktaları vb.?  

Omni kanala yönelik yeni mağaza veya teslim noktası açılışınız oldu mu? H3’e 

cevap aranacak. 

5-Uyguladığınız Omni kanal uygulamaları neler? (Click and Collect, mağaza içi 

kiosklar, bölge bazlı sms vb.) 

6-Karşılaştığınız güçlükler ve uygulamada yaşanan sorunlar neler? H5’e cevap 

aranacak. 

7-Omni kanal kullanımının satışlarınıza ve müşteri memnuniyetine etkileri nasıl 

oldu? H4’e cevap aranacak. 

8-Sizce Omni kanalın (tüm kanalların kullanımı) çağımız perakendecisi için 

önemi nedir? H2’ye cevap aranacak. 

9- Omni Kanalın başarılı olması için neler gereklidir? H5’e cevap aranacak. 

10-Dijital Pazarlamada yeni trendler neler? H2’ye cevap aranacak. 
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 Sınırlılıklar 

Araştırmanın sınırlılıklarından biri, Türkiye’de henüz yeterli sayıda Omni kanal 

yaklaşımını uygulayan perakendecilerin olmamasıdır. Türkiye’de 2012 yılından bu yana 

kavram olarak Omni kanaldan bahsediliyor olsa da, uygulama alanında oldukça az 

örneğe rastlıyoruz. Omni kanal kullanımı demek sadece “Clik & Collect” uygulaması 

yapmak veya sadece mağazalarda “kiosklar” bulundurmak demek değildir. Bu yüzden 

Omni kanal uygulayıcısı diye duyurulan birçok perakendecinin de esasen sadece Omni 

kanal uygulamalarından bir veya birkaçını kullandıklarını görüyoruz. Bu da örneklem 

açısından bir sınırlılık doğuruyor. 

Diğer bir sınırlılık da, Türkiye’de araştırma yapmak isteyen kişilere, anket ve 

anketçi kavramına olan bakış açısının olumsuz olmasından kaynaklanan zorluklar. Bu 

durumun sadece anket için geçerli olmadığını, mülakat konusunda da benzer sıkıntılar 

yaşandığını görmekteyiz. Araştırmaya katkı sunan perakendeciler bu tanımın dışında 

tutulmalı ve paylaşımcı yaklaşımından dolayı takdir edilmelidir. Ancak basında veya 

farklı kaynaklarda “Omni kanal” kullanımı konusunda duyuru yapan ve bu konuda 

yatırımlar yaptığını yayınlayan birçok perakendeci ile irtibata geçip mülakat talebimizi 

iletmemize rağmen, olumlu yanıt alabildiğimiz sadece 5 perakendeci olmuştur. Bu 

durum “derinlemesine mülakat” yöntemiyle araştırma yapmak isteyecek araştırmacılar 

için önemli bir kısıtlılık oluşturmaktadır. 

Diğer yandan; araştırmaya destek vermek isteseler bile, şirketlerin yeni 

uygulamaya başladıkları bir pazarlama stratejisini paylaşmak istememeleri ve bu 

konuda ketum davranmaları da veri toplamayı zorlaştıran bir diğer etken olarak 

değerlendirilebilir.. 

Bir diğer sınırlılık da, aaraştırmanın tüketiciyi ilgilendiren kısmıyla ilgili, 

perakendecilerden alınan bilgilerin sağlamasını yapmak üzere anket çalışması 

yapılmamasıydı. Esasen Omni kanal kullanımı ile alışveriş yapan tüketicilerle 

yapacağımız anket çalışması, araştırmayı zenginleştirmek ve tüketiciyle ilgili kısımları 

güçlendirmek üzere önemli bir katkı sunabilirdi. Ancak yukarıda da bahsettiğimiz anket 

ve anketçiye olan bakış açısının getirdiği zorluklar ve çalışmamızı perakendeci odaklı, 

mülakat tekniğine dayalı olarak çalışıyor olmamız anket yapmamızı zorlaştırdı. 
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Bir diğer sınırlılık da konumuzla ilgili Türkiye’de henüz yeterli literatür 

zenginliğinin olmamasıydı. Kaynak kitap araştırması yapıldığında, henüz “Omni kanal” 

yaklaşımını anlatan veya önceki aşamaları sayılan çoklu kanal, çapraz kanal 

yaklaşımlarını konu edinmiş kitaba rastlanmamıştır. Konunun güncel olması ve henüz 

yeniliklerle beraber değişiminin ve gelişiminin sürmesi de belki bu kaynak sıkıntısının 

bir nedeni olabilir. Türkiye’de Omni kanal konusunda yazılmış köşe yazıları, birkaç 

makale ve birkaç yüksek lisans tezi dışında kaynak bulmak maalesef imkansız. Bu da 

araştırmanın kavramsal tanımlamalar kısmında bir sınırlılık olarak değerlendirilebilir. 
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BÖLÜM 3.  YÖNTEM 

Çalışmamız bir nitel araştırma olduğundan, araştırmada yaygın gözlem 

yönteminin bir türü olan nitel görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Nitel araştırmada 

görüşme, temel veri toplama araçlarındandır. İnsanların gerçekliğe ilişkin algılarına, 

anlamlarına, tanımlamalarına ve gerçeği inşa edişlerine vakıf olmanın iyi bir yoludur. 

Aynı zamanda başkalarını anlamak için kullanılan en güçlü yöntemlerdendir. (Punch, 

2016:165-166) 

Görüşme temelde soru sorma ve yanıt alma ile ilgilidir. Fakat özellikle nitel 

araştırma bağlamında, bundan çok daha fazla anlamı vardır. (Punch, 2016:166) Fontana 

ve Frey’e göre birçok görüşme türü vardır. En çok bilinen türü bireysel, yüz yüze, söz 

alışverişidir. Bu demek değildir ki görüşme sadece yüz yüze yapılabilir. Posta ile 

elektronik posta yoluyla, online sohbet yoluyla, kısa ayak üstü sohbet şeklinde, bir 

yazılı form hazırlanarak, o formun doldurulması yoluyla da görüşme gerçekleştirilebilir. 

Görüşme tekniği diğer araştırma tekniklerine göre hem araştırmacıya hem de 

araştırılan kişi veya gruba esneklik, derinlik sağlayan bir araştırma tekniğidir. Ancak 

görüşme tekniğinin içeriğinde zayıf noktalar bulunduğundan, bu hususların giderilmesi 

ve nesnelliğin sağlanması gerekir. (Aziz, 2017:85) Görüşme bir iletişim olayı 

olduğundan, araştırmacı da iyi bir iletişimci olmak durumundadır. Doğru ve objektif 

verilere ulaşmak için görüşülen kişiyle temas, iletişim dili ve hazırlanan sorular 

araştırmanın salahiyeti açısından önem arz etmektedir. 

Araştırmanın görüşme türü literatürde “nitel görüşme” olarak adlandırılan 

“derinlemesine mülakat” diye tanımlanan görüşme yöntemidir. Araştırılan konuyla ilgili 

derinlemesine bilgi edinmeyi sağlayacak sorular sorarak, konuyla ilgili nitelikli bilgiye 

sahip, konuyla ilgili kişiler ile yapılan bir görüşme türüdür. Yıldırım ve Şimşek’e göre 

görüşme yönteminin öne çıkan bazı güçlü yönleri vardır. Bunlar esneklik, yanıt oranı, 

sözel olmayan davranış, ortam üzerindeki kontrol, soru sırası, anlık tepki, veri kaynağı-

nın teyit edilmesi, tamlık ve derinlemesine bilgi olarak sıralanabilir 

Elde edilecek verilerin tarafsızlığını artırmak üzere, “Yarı yapılandırılmış 

mülakat” tekniği ile veri toplaması sağlanmıştır. Soruların diziliş ve soruluş şekli 

itibariyle hazır bir formdan yararlanılması görüşmeyi “yapılandırılmış görüşme” 
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tanımına yaklaştırsa da, görüşülen kişilere sorulan açık uçlu sorular ve sorulardaki 

esneklik görüşmemizin türünü “yarı yapılandırılmış görüşme” olarak tanımlamaya daha 

uygundur.  Nitel görüşme tek başına zayıf çok güvenli olmayan bir gözlem tekniği 

olarak değerlendirilse de, araştırmada gerçekleştirdiğimiz görüşmeler Aysel Aziz’in 

tanımlamasıyla “anahtar kişiler” ile yapılan görüşmelerdir. Bu kişiler ellerinde “nicel 

veriler” bulunan ve bu verilere göre bilgi paylaşımında bulunan konusunda uzman, 

yetkin ve güvenilir kişilerdir. Bu açıdan, araştırmanın nicel verilere sahip nitelikli 

kişilerle yapılan derinlemesine mülakatlar ile elde edilen bulgulardan oluştuğunu 

söyleyebiliriz.  

Araştırmada görüşülen kişiler, Türkiye’de belli ciro büyüklüğüne ulaşmış çoklu 

şube sayılarına sahip, hem fiziksel mağaza hem de dijital kanaldan satış yapan ve bu iki 

kanalın yönetiminde kilit noktalarda bulunan çoğu “e-ticaret direktörü” veya “Omni 

kanallar direktörü” pozisyonundaki kişilerdir. Hatta bazıları “Omni kanal “konusunda 

yapılan çalışmalarda imzası olan ve bu alanda kurulmuş derneklerde üst düzey görevleri 

olan kişilerden oluşmaktadır.  

Derinlemesine mülakat yaptığımız kişiler ve kurumlar hakkında evvela bir ön 

çalışma yapıldı. Doğru ve derinlemesine bilgi alabilmek için pazarlama departmanında 

“Omni kanal” konusunda yetkili “direktör” veya “koordinatör” düzeyindeki kişilerle 

görüşmenin uygun olacağı düşünüldü. Görüşme yapılacak ilgili kişiler tespit edildikten 

sonra, sadece iş dünyasına yönelik bir sosyal ağ platformu olan “Linked-in” aracılığıyla 

haberleşme sağlandı. Buradan kendilerine ön bilgi verildi, çalışma hakkında onların da 

bir süre hazırlık yapmaları sağlandı. Görüşme yapılan kişilerin pozisyonları gereği 

oldukça yoğun iş tempoları nedeniyle hepsiyle yüz yüze görüşme imkanı bulunamadı. 

Sadece bir yönetici ile yüz yüze görüşme sağlanabildi. Diğer yöneticilerle görüşmeler, 

hazır form kullanarak ve detayları yazışmak suretiyle e-posta ve e-sohbet yoluyla 

gerçekleştirildi.  

Görüşme yapmadan önce “Omni kanal” ile ilgili yaklaşık 6aylık bir çalışma 

gerçekleştirildi. Yerli ve yabancı kaynaklardan konuyla ilgili yapılan teorik çalışmaları 

ve pratik uygulamaları incelendi. Araştırmacının gerek iş kariyeri gerekse çalışma 

yaptığı Üniversite’nin saygınlığı, mülakat yapılacak kişilerde güven oluşturmada 

kolaylık sağladı.  
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Hazırlanan sorular danışman akademisyen nezaretinde basit, açık, anlaşılır, 

birbiriyle mantıklı bağlar olacak şekilde hazırlandı. Soruların yönlendirici ve mülakat 

yapılan kişiyi etki altında bırakacak, sübjektif yapıda olmamasına özen gösterildi. 

Cevaplarda anlaşılmayan veya açıklama gerektiren konular muhataplara iletilerek 

detaylandırılması ve açıklama yapılması sağlandı.  

Görüşme yapılan kurum ve kişiler hakkında daha önce basında çıkmış yazılar, 

yayınlar ve şirket bültenleri de incelendi. Konuyla ilgili olarak sorulara verilen 

cevapların detaylandırılması sırasında şirketlerin resmi verilerinden de yararlanıldı. 

Böylece araştırmanın güvenilirliği de artırılmış oldu. 

Araştırmanın literatür ve kuramsal çerçeve kısmında kullanılan bir diğer veri 

toplama yöntemi de “kaynak taraması” yöntemidir. Daha çok sayısal verilerle ilgili bilgi 

kaynakları olarak istatistik kurumu ve özel araştırma kuruluşları tarafından hazırlanan 

dönemsel raporlar araştırmaya doğru veriler sağlayacaktır. Dönemsel olarak düzenli 

çalışmalar yapan, uluslararası geçerliliği olan ve güvenilirliği herkes tarafından kabul 

görmüş araştırma kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalara ulaşarak veri elde etmek 

mümkün olduğundan, kaynak taraması yöntemiyle elde edilen bu veriler araştırmaya 

önemli katkılar sağladı. Kaynak taraması yönteminden özellikle istatistiki veriler, 

kurum bilgileri (mağazaların metrekare büyüklükleri, şube sayısı azalan mağazalar, 

güncel e-ticaret satış rakamları vb gibi) gibi verilerde yararlanıldı. Bu noktada en 

verimli ve doğru verilere istatistik kurumunun yaptığı araştırmalardan, çalışmalarından 

yararlanmak uygun olacaktır. 

 Araştırma Modeli 

Çalışmamız, öncelikle dünyada ve Türkiye’de yeni bir kavram olan “Omni 

kanal” yaklaşımını ve dijitalleşmeyle birlikte farklılaşan “modern perakendeciliği”  

tanımlamaya yönelik çabaları içermektedir. Bu yönüyle bakıldığında çalışmamız bir 

“tanımlama” çalışmasıdır. Tanımlar yapıldıktan sonraki kısım ise bir “keşif çalışması” 

olarak tasarlanmıştır. Keşif çalışmalarında “Vaka analizi” yöntemini kullanmak en 

verimli yöntemlerden biri olduğu için araştırmada 5 firmadan oluşan “çoklu vaka 

analizi” tasarımı uygun görülmüştür.  



 

174 

 

Araştırma; hipotezlere uygun, “neden” ve “nasıl” sorularına cevap arayan “yarı 

yapılandırılmış” odaklanmış görüşme tekniği kullanılarak “Omni kanal” kullanımı ile 

“perakendecilik” arasında var olan ilişkiyi keşfetmeye yönelik “tarama” türü bir 

araştırma modelidir. Araştırma sonucunda elde edilecek bulgularla, “Omni kanal” 

yaklaşımının perakendeciliği nasıl etkilediği, perakendecilik faaliyetlerine ne tür 

yenilikler ve değişiklikler getirdiğini keşfetmeye çalışılacaktır.  

Nitel araştırmalar, insani deneyimler ve gerçeklikler hakkında geniş kapsamlı 

sorular yoluyla insanların yaşamlarını anlamamıza yardımcı olabilecek zengin ve 

betimleyici verilerin üretilmesi şeklinde tanımlanabilir. Buradaki anahtar sözcüğün 

anlayış olduğunu belirtmek mümkündür. Zira nitel araştırma ile kazanılan bu anlayış 

insanların dünyalarını değiştirebilecek yeni perspektiflere kapı aralayabilmektedir. 

(Arastaman, Öztürk & Fidan, 2018) Sosyal bilimlerde tercih edilen nitel araştırmalar 

daha çok tecrübe paylaşımı, yorumlama ve analiz gerektirmektedir. Görüşme yapılacak 

profesyonellerin geçmiş tecrübeleri, mevcut kariyerleri ve hizmet verdikleri kurumların 

bulundukları sektördeki hakimiyeti, araştırmayı verimli kılmaya yeterli düzeydedir. 

Nitel araştırma modelinin güvenilirlik ve doğrulanabilirlik açısından eksikleri 

olduğu ve objektif veri sağlama konusunda sakıncaları olduğu yönünde eleştiriler 

getirilmektedir. Ancak, bilgi edinmenin zor olduğu, (öne çıkan örnekler) fenomenlerle 

ilgili bütüncül bir bakış açısı sunan nitel araştırmaya yönelik bu eleştirinin adil olmadığı 

söylenebilir. Nitekim nitel araştırma yöntemleri, insan yaşamının ve sosyal dünyanın 

anlam ve deneyim boyutlarını anlamaya yöneliktir. Başka bir ifadeyle nitel araştırma 

yöntemlerinin doğası, istatistiksel veya ampirik hesaplamalara dayanmaz. (Arastaman, 

Öztürk & Fidan, 2018) 

 Nitel araştırmada ana veri toplama ve analiz aracı olmasından dolayı 

“araştırmacının güvenilirliği”, inandırıcılığı sağlamada önemli bir etkendir (Patton’dan 

aktaran Arastaman, Öztürk & Fidan, 2018). Zira hakemlerin veya okuyucunun 

araştırmacıya güven duyması uygulanan işlemlerin yeterliliğiyle eşit oranda öneme 

sahiptir. Araştırmacının geçmiş deneyimleri, ilgi duyduğu araştırma konuları, eğitimi ve 

kişisel özellikleri gibi etkenlerin araştırılan fenomenle uyumluluğu hakemlerin ve 

okuyucunun analizlere ve yorumlara inanmasını kolaylaştırabilir. (Arastaman, Öztürk & 

Fidan, 2018) Çalışmanın güvenilirliği açısından araştırmacının özgeçmişi, nitelikleri ve 
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deneyimlerine bakacak olursak, araştırmacının 18 yıldan fazladır perakende tedarikçiliği 

alanında faaliyette bulunan bir şirketin ortağı olması ve 20 yıldan fazla sektörel 

tecrübeye sahip olması önemli bir etkendir. Araştırmacının Türkiye’deki yerli ve 

yabancı önemli zincir mağazalarla ve marketlerle ticari alışveriş içerisinde olması, 

“Omni kanal” uygulama alanlarında bizzat hem uygulayıcı iş ortağı hem de gözlemci 

olarak bulunması, konuyu anlama, veri toplama ve yorumlama konusundaki yeterliliği 

açısından önemlidir. 

 Evren ve Örneklem 

Konuyla ilgili benzer çalışmalarda örneklem seçiminde ne tür bir yol izlendiği, 

nasıl bir örneklem çeşitliliğine gidildiğini görmek amacıyla literatürdeki örneklem 

seçimlerini ve araştırma evrenlerini inceledik. Yurtdışında yapılmış benzer çalışmalarda 

3 veya 4 perakendeci ile yapılan derinlemesine mülakatlardan yararlanıldığını gördük. 

Türkiye’de de 2 veya 3 perakendeci ile yapılmış mülakatlardan yararlanılarak araştırma 

verilerine ulaşılmıştır. Bazı çalışmalarda da tek bir şirketten elde edilen verilere 

dayanan “örnek olay” yöntemi tercih edilmiş ve araştırma örnek şirket üzerinde 

tamamlanmıştır.  

Araştırmada olasılık hesabı göz önünde bulundurulmayacağı için, ihtimal 

açısından “olasılıksız örnekleme” yöntemi tercih edilmiştir. Araştırmanın amacına 

uygun soruları cevaplayabilecek nitelikte olan bir grupla görüşme yapılacağından, 

uygunluk ve doğru bilgiye ulaşılabilirlik ölçütlerine göre de “amaçlı örnekleme” türü 

kullanılmıştır. 

Araştırma, perakendecilik ve pazarlama alanlarıyla ilgili olduğundan toplanacak 

veriler perakende sektöründen seçilen örneklemlerden elde edilmelidir. En doğru 

verilere ulaşabilmek için, perakende sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin pazarlama 

departmanlarında yöneticilik yapan kişilerle görüşmeler yapmak uygun görülmüştür. 

Perakendeciliğin birçok türü ve farklı uygulamaları olduğu düşünüldüğünde, “Omni 

kanal” kullanımına müsait olanlar araştırma alanımıza girmektedir. Türkiye’de artık e-

ticaret aracılığıyla satış yapan “dijital” perakendeciler de perakende sektörünün önemli 

bir parçası sayılmasına rağmen, bu firmalarının (şimdilik) fiziki mağazaları 
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bulunmadığı için, dijital perakendeciler araştırma konumuz ve araştırma evrenimizin 

dışında kalmaktadırlar.  

Araştırma “çoklu örnek olay” çalışması denilebilecek bir tasarıma sahiptir. 

Örnek olay seçimi için gereken araştırma evreni, Türkiyedeki perakende sektörünün 

tamamıdır. Çalışma evreni ise Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren mağazalı 

perakendeciler arasından Omni kanal pazarlama yaklaşımını benimsemiş olan 

şirketlerdir. 

Örneklem seçiminde araştırma amacına uygun perakendecileri seçebilmek için 

dikkat ettiğimiz konulardan biri; dijitalleşme ve teknolojik yeniliklerin yoğun olarak 

kullanımıdır. Çünkü Omni kanal kulllanımı mağazacılıkta ve pazarlamada teknolojik 

yenilikleri ve dijitalleşmeyi gerektirmektedir. Yaptığımız kaynak taramaları sonucu 

teknolojik yeniliklerin en çok kullanıldığı ve ilklerin denendiği perakende sahasının 

“teknoloji perakendecileri” olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle araştırmada teknoloji 

mağazalarının yer alması, araştırmanın verimliliği açısından önem taşımaktadır. 

Türkiye’de perakende sektöründe son yıllarda yaşanan gelişmeler, teknoloji 

mağazacılığı alanında hem yerli hem de yabancı birçok teknoloji mağazasının pazardan 

çekilmesine neden olmuştur. Araştırma çerçevesinde, ticari faaliyetine devam eden 3 

teknoloji perakendecisinden “Omni kanal” yaklaşımını hayata geçirmiş olan biri global 

biri ulusal olmak üzere 2 şirket ile irtibata geçip mülakat yapmayı uygun gördük. 

Omni kanal yaklaşımının bir pazarlama ve perakendecilik modeli olarak 

dünyadaki uygulama geçmişi 5-6 yılla sınırlıdır. Türkiye’de ise henüz birkaç yıldır adını 

duyurmaya ve uygulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla, bu sahada yapılacak çalışmalar 

için örneklem seçiminde hassas davranılması en doğru örneklemlerin seçilmesi önem 

arz etmektedir. Bu açıdan baktığımızda, gerek tecrübeleri gerekse uygulamada 

gösterdikleri öncü tutumları nedeniyle örneklem seçiminde global markaların tercih 

edilmesi uygun olacaktır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren global perakendeciler arasından teknoloji 

mağazacılığındaki tek temsilci ve Avrupa’nın en büyük teknoloji mağazalar zinciri olan 

“Mediamarkt” mağazalarını tercih ettik. Mediamarkt’ın 71 mağaza ile hem fiziksel 

kanalda yaygın bir lojistik, satış ağı ile hem de 2013 yılından beri online satış kanalı 
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mediamarkt.com.tr ile faaliyette olması da bu şirketi araştırma için önemli hale getirdi. 

Bir diğer önemli etken de, mülakat yapacağımız yetkili; Mediamakt E-ticaret Direktörü 

ve Omni Kanallar Koordinatörü Osman Erkut Gündüz’ün konuyla ilgili birikimi ve 

tecrübeleridir. Gündüz’ün bu sahada yapılan çalışmalara önemli katkılar sunması ve 

konuyla ilgili çalışmalara, raporlara imza atmış olması, Kategori Mağazacılığı Derneği 

bünyesinde kurulmuş olan “Omni Kanal Komitesi”ne başkanlık etmesi de araştırma 

açısından bir kazanç olmuştur..  

Bir global perakendeci ve Omni kanal uygulayıcısı olarak diğer tercihimizi de 

konusunda dünya lideri olan ve Türkiye’de 2010 yılından beri fiziksel mağazacılık 

şeklinde faaliyet gösteren, spor malzemeleri perakendecisi Decathlon’dan yana 

kullandık. Decathlon’un online kanalının 2014 yılından beri satış yapıyor olması ve 

hem “online” (çevrimiçi) hem de offline (çevrimdışı) olarak faaliyette bulunması bu 

şirketi tercih etmemizde bir diğer etken olmuştur. Decathlon’un global pazarda “Omni 

kanal” uygulamaları ile ilgili hazırladığı sunumlar ve tanıtım dosyaları da bu alandaki 

tecrübelerini Türkiye’ye taşıyacakları yönünde bir işaret olarak önümüze çıkmıştır. 

Dolayısıyla Decathlon mağazalarını çalışmamıza önemli katkılar sunacağını düşünerek 

örneklem listemize dahil ettik. 

Araştırmanın güvenilirliği ve inandırıcılığı açısından, örneklem çeşitliliğinin ve 

çokluğunun önemli olacağından hareketle, farklı sektörlerden de temsilcilerin çalışmaya 

dahil edilmesi uygun görüldü. Dünya perakendeciliğinde Omni kanal konusunda önemli 

örneklerin yaşandığı bir başka sektör olan “giyim-tekstil” sektöründen örneklem 

seçmenin çalışmayı zenginleştireceği düşünüldü. Türkiye’de Omni kanal yaklaşımını 

benimsemiş ve uygulamaya başlamış olan tekstil perakendecileri ile irtibata geçerek 

mülakat taleplerimizi ilettik. Hemen hemen tüm global ve ulusal perkaendecilerle 

irtibata geçmemize rağmen sadece 3 firmadann olumlu dönüş alabildik. Bu üç firmadan 

da ikisi ile mülakatımızı tamamlayıp sorularımıza cevap alma imkanı bulabildik. 

Araştırmaya katılan tekstil firmalarından biri, yerli olarak faaliyete başlayıp daha 

sonra çok uluslu bir şirkete dönüşen Ayaydın-Miroglio gruptur. Bu grup adına İpekyol 

mağazalarını ele almak uygun görüldü. (Çalışmada bu firma İpekyol olarak geçecektir). 

Gerek Türkiye çapında yaygın mağaza ağına ship olması, gerekse sosyal medya, dijital 
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kanallar ve internet satışı konusunda yaptığı çalışmalar nedeniyle İpekyol mağazalarının 

çalışmada yer alması da önemlidir. 

Son örneklem firmamız da yine bir tekstil perakendecisi ve Türkiye’nin en 

köklü, yenilikçi perakendecilerinden biridir. Şirket adına irtibata geçtiğimiz E-ticaret 

Direktörü araştırmaya şirket isminin gizli kalması şartıyla katkı sunabileceğini iletmesi 

üzerine şirket adının gizli tutularak kodlama yoluyla araştırmaya dahil edilmesi uygun 

görüldü. Şirketi “ABC Tekstil” olarak kodlamayı uygun gördük. Araştırmanın 

güvenilirliği ve inandırıcılığı açısından söz konusu şirket ve yetkili bilgisi tez 

danışmanıyla paylaşılmıştır. Gerektiği taktirde tez jürisiyle de paylaşılacaktır. 

Örneklem olarak seçilen ve araştırmaya katılmayı uygun gören şirketler ve bu 

şirketleri temsilen görüştüğümüz kişileri yeterlilik, güvenirlik ve temsil kabiliyeti 

açısından değerlendirecek olursak sırasıyla Mediamarkt, Teknosa, Decathlon, 

Aydınoğlu Grup (İpekyol), ve kod ismiyle ABC giyim firmasına ve görüştüğümüz 

kişilerin özgeçmişlerine sırasıyla kısaca değinelim. 

1.Örneklem olan tüketici elektroniği, teknoloji perakendecisi Mediamarkt 

mağazalarını kendi web sitesinde yayınladığı aşağıdaki paragraf ile tanıyabiliriz. 

MediaMarkt – Elektronik Market Zinciri 

50 yıllık birikimiyle, 14 ülkede, 1000’den fazla mağazası ve 65 bini aşan 

çalışanı ile yıllık ortalama 2.1 milyar ziyaretçisine hizmet veren MediaMarkt-Saturn 

Retail Group’a bağlı MediaMarkt, dünya markalarını Alman uzmanlığı ve uygun 

fiyatlarla müşterilerine sunuyor. Kaliteli satış öncesi ve sonrası hizmet anlayışıyla 

müşterilerini ağırlayan Avrupa’nın 1 numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, 

Türkiye’de ilk mağazasını 2007 Eylül ayında İstanbul Ümraniye’de açtı. 2013 yılında 

da online satış kanalı mediamarkt.com.tr’yi hayata geçirdi. Uluslararası “çok kanallı” 

stratejisi ile mağazacılık ve online perakendeciliğin sayısız avantajlarını müşterilerine 

entegre olarak sunan MediaMarkt’ın, 21’i İstanbul’da olmak üzere Adana, Ankara, 

Antalya, Aydın, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, 

İzmir, İzmit, Kayseri, Samsun, Malatya, Mersin, Konya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve 

Trabzon’da toplam 71 mağazası bulunuyor. 
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Mediamarkt mağazaları adına görüştüğümüz yetkili:  

Osman Erkut Gündüz 

Mevcut Pozisyonu: E-commerce Director (E-ticaret Direktörü), Omni Kanallar 

Koordinatörü 

Sektörel Birliklerde Görevi: Kategori Mağazacılığı Derneği, Omni Kanal 

Komite Başkanı 

Önceki Deneyimleri: Teknosa E-ticaret Müdürü, Boyner Grup E-ticaret 

Müdürü 

2.Örneklem olan teknoloji perakendecisi Teknosa Mağazalarını da kendi web 

sitesi üzerinde yayınladığı tanıtım yazısı ile tanıyabiliriz. 

Teknosa –Teknoloji Mağazaları: 

Türkiye’de yeni nesil perakendecinin öncüsü olan Teknosa, teknoloji ürünlerini 

tüketicilerle “en uygun fiyat” ve “en iyi hizmet kalitesi” ile sunmaktadır. TeknoSA, 

kuruluşundan itibaren büyümeye; yaygınlığı, hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliği 

sayesinde Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi olmaya devam etmektedir.Şirket 

kurulduğu günden itibaren yaygınlığı, hizmet kalitesi ve yenilikçiliğiyle fark 

yaratmaktadır. 

Türkiye’nin 69 ilinde 207 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla 

teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından beri BİST’te işlem 

görmektedir. 

 Teknosa 2018 yılını 3,5 milyar TL ciro ile tamamlamıştır. 

 Teknosa, Türkiye’nin 69 ilinde hizmet vermektedir. 

  2018 sonu itibari ile; 

 108 bin m2 Mağaza Alanı, 205 Mağaza, 2.292 Çalışan ile hizmet vermektedir. 

 Temel Rekabet Üstünlükleri 

 Sektörün Oyun Kurucusu 
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 Omnichannel’in Teknoloji Perakendeciliğindeki Öncüsü 

 Sınırsız Müşteri Memnuniyeti 

 Veriye Dayalı Yönetim Anlayışı 

 Müşteri Odaklı Bilimsel Perakendecilik 

 Katma Değerli Hizmetler 

 Teknosa Akademi 

 Güçlü Lojistik Altyapısı 

Teknosa mağazaları adına görüştüğümüz yetkili: 

Ceyda Doğan Balcı: 

Mevcut Pozisyonu: E-Ticaret | Dijital Pazarlama | İçerik Müdür Yardımcısı 

Önceki Deneyimleri: Hepsiburada.com - Dijital Pazarlama Uzmanı, 

Hemalhemsat.com - Dijital Pazarlama Asistanı 

3.Örneklem olan Decathlon mağazaları spor ürünleri satan bir perakende zinciri. 

Decathlon’u da kendi web sitesinden alıntıladığımız yazı ile tanıtalım. 

Decathlon – Spor Mağazaları 

Decathlon, 1976 yılında Fransa'da kurulan, birçok farklı markanın spor 

ekipmanlarının bir arada bulunduğu uluslararası mağaza zinciridir. Dünya genelinde 

67.000 çalışanı bulunmaktadır. ilk mağazası Lille yakınlarında bulunan Villeneuve 

D'ascq kentinde açan Decathlon, adını dekatlon sporundan almaktadır. İlk yurt dışı 

mağazasını 1986 yılında Almanya'da açan şirket, daha sonra sırasıyla İspanya ve 

İngiltere'de mağazalar açtı.  

Türkiye'deki ilk mağazasını 2010 yılı nisan ayında Ankara Kentpark AVM’de 

açmıştır. 2015 yılı itibarıyla İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Muğla, Kocaeli, 

Mersin, Tekirdağ, Hatay ve Antalya'da olmak üzere 15 mağazası vardır. İçerisinde 

Türkiye merkez ofisinin de bulunduğu Marmara forum Decathlon (İstanbul) Türkiye'nin 

en büyük spor mağazasıdır ve 5.000 metre karedir. Fiziksel mağazalarının yanı sıra 
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Türkiye'deki online mağazasını 2014 yılında açmıştır. Decathlon, 2007 yılı itibarıyla 

6.123.000 $ cirosu ile dünyanın en büyük spor malzemeleri satıcısıdır. Decathlon'un 

dünya çapındaki en büyük stratejisi ürünlerin maliyetlerini ve fiyatlarını düşük tutarak 

pazardaki en uygun fiyatlı spor ürünlerini satmaktır. 50'den farklı spor dalına ait ürün 

satışı yapmaktadır. 

Decathlon mağazaları adına görüştüğümüz yetkili: 

Melisa Çakır: 

Mevcut Pozisyonu: E-ticaret ve Pazarlama Müdürü 

Önceki Deneyimleri: Kariyer.net – Kıdemli Pazarlama Uzmanı, Moody 

International – İş Geliştirme Koordinatörü 

4.Örneklem bir giyim perakendecisi, Ayaydın Şirketler Grubu. İpekyol 

mağazalarıyla öne çıkan grubun tanıtımı kendi sitelerinden aldığımız kesitleriyle şu 

şekilde: 

İpekyol – Kadın Giyim Mağazaları (Ayaydın - Miroglio  Şirketler Grubu) 

Ipekyol, Twist ve Machka markaları ile 200’ün üzerinde mağazasında 

yüzbinlerce kadının farklı beğenilerine seslenen Ayaydın-Miroglio Grup, Türk hazır 

giyim sektörünün saygın ve köklü kurumlarından biridir. 

Perakende hazır giyim sektörüne 1986 yılında İpekyol markasıyla giriş yapan, 

1997 yılında Twist ve 2004 yılında Machka markalarıyla büyüyen Ayaydın, 2008 

yılında İtalya'nın global tekstil ve hazır giyim grubu Miroglio'yla birleşerek Ayaydın-

Miroglio Grup'u kurmuştur. Bünyesinde 2.000 çalışan bulunduran Ayaydın-Miroglio 

Grup, hem iki kültürün hem de iki kurumsal markanın ortak özelliklerini taşımaktadır. 

İpekyol mağazaları adına görüştüğümüz yetkili: 

Selin Erkök: 

Mevcut Pozisyonu: Dijital Pazarlama - E-ticaret / Omni Kanal Müdürü 
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Önceki Deneyimleri: Mc.Donald’s - Dijital Markalama Müdürü, Fiba Retail - 

Marks & Spencer / GAP / Banana Republic - E-ticaret ve Dijital Pazarlama Uzmanı 

5.ve son örneklem isminin araştırmada gizli kalmasını isteyen “ABC Giyim” 

adıyla kodladığımız bir giyim perakendecisidir.  

ABC Kodlu Kadın Giyim Mağazaları: 

Türkiye’nin köklü firmalarından olan ABC firmasının dijital kanallardan 

sorumlu müdürü ile yazılı mülakat gerçekleştirildi. Şirket ve yetkili bilgileri 

araştırmanın güvenilirliği ve inandırıcılığı açısından danışmanı ve araştırma jürisiyle 

paylaşılacaktır. 

 Verilerin Toplanması 

Araştırma amaçlarına uygun olarak yapılan “derinlemesine mülakatlar” ile elde 

edilen nitel veriler iki şekilde toplandı. Biri sözlü olarak diğeri yazılı olarak. Görüşme 

yapacağımız kişilerin hepsinin üst düzey pazarlama yöneticileri olması mülakat 

sürelerinin son derece verimlli kullanılmasını gerektirdi. 

Derinlemesine mülakat yapmadan önce hazırlamış olduğumuz yarı 

yapılandırılmış mülakat formu ile, araştırma sorularımızdan oluşan bir doküman 

araştırma yapılacak kişilerle önceden paylaşıldı. Görüşme yapılacak kişilerle “Linked 

in” ağı aracılığıyla veya e-posta aracılığıyla sorular hakkında bilgilendirildi. 

Detaylandırma konusunda görüşmeler yapıldı. Zaman kazanmak ve doğru bilgilere 

ulaşmak için görüşme yapılacak kişilerin yazılı veya sözlü mülakat tercihleri 

değerlendirildi.  

Mülakatlarımızın sadece bir tanesini yüz yüze ve sözlü olarak gerçekleştirildi. 

Yüz yüze görüşme imkanı bulduğumuz Mediamarkt şirketi yetkilisi ile sözlü olarak 

yaklaşık 1,5saatlik bir görüşme gerçekleştirildi. Yüz yüze yapılan mülakat için görüşme 

yapılan yetkiliden izin alarak mülakatın tamamını ses kaydı olarak kayıt altına alındı. 

Daha sonra kaydedilen bilgiler, yazılı dökuman haline dönüştürüldü. Daha sonra 

mülakat yapılan kişiyle de paylaşılıp doğrulaması, düzeltmeleri yapıldı. 
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E-posta veya canlı sohbet aracılığıyla yazışma imkanı bulduğumuz diğer 

katılımcılar ile de uzaktan erişim yoluyla, elektronik ortamda görüşme yapılmıştır. 

Görüşülen kişilerden önceden hazırladığımız formlardaki araştırma sorularını 

cevaplamaları ve yorum alanlarını kullanmaları istendi. Anlaşılmayan ya da eksik kalan 

kısımlar kendileriyle irtibata geçilerek detaylandırıldı. 

Araştırma takvimimize bağlı olarak 2019 Nisan ayı içinde tüm görüşme formları 

araştırma yapılan noktalardan e-posta veya sosyal ağ mesajları yoluyla teslim alındı ve 

çalışmaya dahil edildi. 

Elde edilen verilerin detaylandırılmasında “kaynak taraması” yoluyla ilgili 

kurumların elektronik ortamda paylaştıkları veriler, hakkında çıkan haberler, konuyla 

ilgili yaptığı paylaşımlar da yetkililerin bilgisi, izni ve teyidi doğrultusunda araştırmaya 

dahil edilip verilerin zenginleştirilmesi sağlanmış ve bir anlamda tutarlılıkları 

artırılmıştır. 

Verilerin Çözümlemesi ve Yorumlanması 

Nitel araştırmalarda elde edilen veriler sayısal olmaktan çok, niteliksel ve sözel 

verilerdir. Nitel araştırmada veri analizi, sayılamayanların nicelleştirilmesidir. (Aziz, 

2017)Nitel araştırmalarda veriler, özellikle kelimeler biçiminde olduğundan dil, merkezi 

bir konumdadır. Konuşma sosyal etkileşimin temel aracıdır ve dil nitel sosyal 

araştırmaların inşa edildiği temel malzemedir. (Punch, 2016) 

Nitel veri analizinde araştırmacının elde ettiği sonuçlara nasıl ulaştığını 

açıklayabilmesi önemlidir. Nitel araştırmalarda verilerin analiz edilmesinde oldukça 

fazla çeşitlilik söz konusudur. Bu çeşitlli veri analizi konusunda tek bir doğru yol 

olmadığını göstermektedir. Nitel araştırmalarda kullanılan başlıca analiz yöntemleri; 

çözümlemeci tümevarım, Miles ve Huberman modeli, soyutlama ve karşılaştırma, 

temellendirilmiş kuram çözümlemesi, anlatılar ve anlam, etnometodoloji ve konuşma 

çözümlemesi, söylem çözümlemesi, göstergebilim, bekge ve metin çözümlemesi olarak 

sıralanabilir. (Punch, 2016) 

Araştırmada mülakat formlarıyla elde edilen yazılı ifadeleri, konuyu daha 

yönetilebilir ve anlaşılır bir şekilde analiz edebilmek için konu başlıklarına göre bir 
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tablo halinde analiz etmek uygun görüldü. Bu analiz şekline en uygun yöntemin  de 

“temellendirilmiş kuram” yöntemilye veri analizidir. Temellendirilmiş kuramın en 

belirgin özelliği, verilerin kategorize edilmesidir. Verileri kategorize etmenin amacı 

eldeki bilgiyi yararlı çıkarımlar haline getirmek için tanımlamalar yapmaktır. 

Temellendirilmiş kuramda örneklem araştırmanın başlangıcında belirlenmez, örneklem 

almaya nerede son verileceğine karar vermek de ancak araştırmanın son aşamalarında 

mümkündür. Burada iki önemli nokta ön plana çıkmaktadır: Bunlardan birincisi 

örneklem almaya nereden başlanacağı, ikincisi ise örneklem alma işleminin nerede 

sonlandırılacağıdır. (Gençoğlu, 2014) Çalışmada öncelikle 2 şirketten alınan verilerle 

çıkarsama yapılabileceği öngörülürken, araştırma sırasında daha fazla örneklem ile 

çalışma gerektiği kanaatine varıldı.  

Örneklem almanın başlangıç noktasını temel araştırma sorusuna cevap bulmak 

üzere mümkün olan en geniş çeşitlilikte veri elde etme hedefi oluşturur. Örneklem 

almaya son verilecek nokta ise kategoriler ve aralarındaki ilişkilere yönelik verilerin 

sürekli tekrarlandığı ve yeni verilere ulaşılamadığı noktadır. Temellendirilmiş kuram 

stratejisinde bu noktaya teorik doygunluk adı verilmektedir. (Gençoğlu, 2014) 

Çalışmada irtibata geçilen pazarlama yöneticileriyle yapılan görüşmeler incelendiğinde, 

alınan cevapların birbirine benzer olduğu görüldüğünden mülakat sayısı 5 ile 

sınırlandırıldı.  

Bu 5 mülakattan elde ettiğimiz veriler şirkete ve belirlediğimiz kriterlere göre bir 

tablo haline getirilmiş ve araştırılan konu başlıklarıyla ilişkilerinin varlığı ve düzeyi 

ortaya konulmuştur. Bu tablo aynı zamanda bir vaka analizi olarak çalışmamızın 

çerçevesini ortaya koymaktadır. 5 vaka arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları daha 

kolay tanımlamamıza yardımcı oldu. Tezimize uygun bulguları analiz etmeyi 

kolaylaştırdı. Analiz ettiğimiz bulguları kullanarak  “akıl yürütme” ve “tümevarım” 

yöntemiyle çıkarsama yapmayı sağladık. 

Sağlıklı bir akıl yürütme ve yorumlama yapabilmek için görüşmelerimizi 

yapmadan önce, konuyla ilgili sağlam bir bilgi ve görüş sahibi olmak için kaynak 

taraması yaparak, sahada konunun uzmanlarıyla görüş alışverişlerinde bulunarak ve 

yapılmış az sayıdaki literatürü inceleyerek bakış açımızın oluşmasını sağladık. 
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BÖLÜM 4. BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölüm, okuyucuya çalışmanın bulgularını görme imkanı sunacaktır. 5 farklı 

perakendeciyle yapılmış olan yazılı ve sözlü mülakatlarda elde edilen cevaplar, 

perakendecilerin web sitelerinde yayınlanmış olan bilgiler, haber sitelerinde yer alan 

basın bültenleri ve haberlerden oluşmaktadır. Bulgular, 10 sorudan oluşan mülakat 

formlarındaki cevaplara göre sıralanmıştır. Her konu başlığına/soruya, perakendeci 

şirketlerin verdiği cevaplar sırayla aktarılmıştır. Sıralama, mülakat tarihlerine göre 

yapılmıştır. Buna göre; Mediamarkt, Teknosa, Decathlon, İpekyol, ABC Giyim (kod 

adıyla) sıralamasıyla çalışmada yer alacaktır. 

Bulgular 

Mülakat notlarımız hakkında kısaca bilgi verecek olursak, 01/03/2019 tarihinde 

Mediamarkt genel müdürlük binasında Mediamarkt E-ticaret Direktörü ve Omni Kanal 

Koordinatörü Osman Erkut Gündüz ile yapılan mülakat, sözlü ve yüz yüze olduğu için 

kendisinden çok daha geniş kapsamlı bilgi alma imkanı bulundu. Bu yüzden bulgular 

içinde diğer mülakatlara göre daha uzun cevaplar ve detaylı aktarımlar söz konusu oldu. 

Teknosa Mağazaları Dijital Pazarlama Müdür Yardımcısı - İçerik Yöneticisi 

Ceyda Doğan balcı ile 15.04.2019 tarihinde yapılan görüşme yazılı olarak cevaplandı. 

Bazı bölümler Teknosa bültenlerinden ve üst düzey yöneticilerin açıklamalarından 

derlendi. 

Decathlon E-ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü Melisa Çakır ile 23.04.2019 

tarihinde yapılan mülakat e-postalar aracılığıyla yazılı olarak gerçekleşmiştir. Daha 

sonra mülakata kuruma ait resmi yayınlardan ve bültenlerden ilaveler yapılmıştır. 

İpekyol E-ticaret ve Dijital Pazarlama Müdürü Selin Erkök ile 23.04.2019 

tarihinde yapılan mülakat sosyal paylaşım ağı aracılığıyla yazılı olarak gerçekleşmiştir. 

Daha sonra mülakata kuruma ait resmi yayınlardan ve bültenlerden ilaveler yapılmıştır. 

ABC Giyim firmasıyla yapılan mülakat da; 26.04.2019 tarihinde e-posta yoluyla 

yazılı olarak gerçekleşmiş ve kuruma ait yayınlarla desteklenmiştir. 
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4..1.1. Omni Kanal Kullanımına Ne Zaman Başladınız? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Türkiye’de Omni kanal konusunda da atılan adımlar 2009, 2012 yıllarına 

dayanmaktadır. Bu süre e-ticaretin başladığı yılları baz alırsak geç kalınmış bir 

başlangıç gibi görünse de perakendecilik açısından bu normal bir zamanlamadır 

diyebiliriz. Ancak Omni kanal kullanımı konusunda bir yanılgıdan bahsetmekte fayda 

var: Benim tanımlamama göre dünyada Omni kanal hala tam olarak başladı diyemeyiz. 

Bu durum, tanımı nereye koyduğunuza bağlı olarak değişir elbette. Eğer ben 

“internetten sipariş verdim mağazadan teslim aldım” a Omni kanallılık diyorsam, bu 

Omni kanallılık değildir. Sadece Omni kanallılığın bir uygulamasıdır. Bunu uygulayan 

bir şirkete Omni kanallı diyebilir miyiz? Bir profesyonel olarak söylüyorum, bence 

diyemeyiz. Ama bunu Omni kanal diye lanse eden çokça kurum olduğunu biliyoruz.  

Biz Mediamarkt olarak yaptığımız çalışmalarla Omni kanallı bir perakendeci 

olmaya çok büyük bir adayız. Bu doğrultuda Omni kanallı olmaya dair uygulamalarımız 

var. Bunlara başladığımız yılları söyleyebilirim, mesela “clik&Collect (tıkla ve 

mağazadan teslim al)” veya “endless aisle (sonsuz raf)” veya gibi uygulamaları 2012 

yılında başlattık diyebilirim. Bunlara daha sonra “multiwarehouse (çoklu depolama)”, 

Dijital kiosklar (dijital satış asistanları), in store ordering (mağaza içinde e-sipariş) gibi 

uygulamalar da ekledik. Bu kavramlar e-ticaretle birlikte ortaya çıkmış ve fiziki kanallı 

perakendecilerin e-ticaretle buluşmasıyla da uygulama alanı buldu.(01/03/2019 Tarihli 

Görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

2013 yılını başarılı sonuçlarla kapatan TeknoSA, yeni dönemde büyüme 

stratejisini çoklu kanal (Omni-channel) üzerine kurdu. TeknoSA, her kanalda standart 

bir müşteri deneyimi oluşturarak müşteri sadakatini artırmayı hedefliyor.  

Türkiye teknoloji perakendeciliği sektörünün lideri TeknoSA, 2013 yılını başarılı 

finansal sonuçlarla kapattı, 2014 yılında yeni hedeflere odaklandı. Tüketiciyle dijital ve 

fiziki mecraların hepsinde buluşarak müşteri sadakatini artıran "çoklu kanal" modelini 

2014 yılında yatırımda öncelikli alan olarak belirleyen TeknoSA, perakendenin geleceği 



 

187 

 

olan çoklu kanal yapılanması için 60 milyon TL tutarında yatırımı hayata 

geçirecek. (www.haberler.com, 2013) 

Teknosa olarak Omnichannel yatırımlarımız uzun bir süredir devam ediyor. 

Bugün 200’ü aşkın mağazamız, online ve mobil platformlarımızla müşterilerimize 

çoklu kanalda kesintisiz hizmet sunuyoruz. Türkiye’de öncüsü olduğumuz Omnichannel 

modelini derinleştirmek üzere yatırımlarımızı daha da artırarak 

sürdürüyoruz.(15/04/2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Omni kanal uygulayabilmek için online kanalın da aktf olması gerekiyordu. 

Decathlon e-ticaret mağazası 2014 yılında faaliyete başladı. 2015 yılında uygulamaya 

aldığımız kiosk ve click&collect projeleri ile Omni kanala başlamış olduk.(23/04/2019 

tarihli görüşme) 

İpekyol – Selin Erkök:   

İlk olarak 2012 yılında online internet sitesi açtık. İlk zamanlarda internette belli 

adet stokla satışa başladık ancak bu stoğun elli katı belki mağazalarda vardı. Bu nedenle 

Mayıs 2013 itibari ile bütün sitelerimiz internet üzerinden mağazadaki stoğu da satabilir 

şekilde çalışıyor duruma geldi. (www.nebim.com.tr, 2018) 

Şirketimizde tam olarak Omni kanal uygulamaları 4 yıldır kullanılmaktadır. 

2015 yılından itibaren diyebiliriz.(23.04.2019 tarihli görüşme) 

25 yıllık bir şirket olan Ayaydın Miroglio Group, iki yıl kadar önce, beş yıllık 

büyüme planını oluşturmasının hemen öncesinde, bir danışmanlık şirketine özel bir 

araştırma yaptırdı. Yapılan araştırma grup için iki dikkat çekici sonucu ortaya 

koyuyordu. Bunlardan birisi grubun kesinlikle e-ticaret içinde olması gerektiğiydi. 

Grup, bu dönemde markaları için zaten e-ticaret sitelerini hayata geçirmiş olduğu için 

bu konuda bir sorun yoktu. Araştırmanın ortaya koyduğu diğer sonuç ise İngilizce 

“Research Online, Purchase Offline” (ROPO) denilen ve internetten araştırma yapıp, 

mağazadan satın almayı ifade eden trendin artacağı şeklindeydi. Ayaydın Miroglio 

Group Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Direktörü Şevket Çelikkanat, “En son yaptığımız 

şirket toplantısında mağaza müdürlerine; ‘Sitemizden bulduğu ürünün fotoğrafını 
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göstererek ‘Bunu deneyebilir miyim?’ diye soran müşteriler oluyor mu?’ diye sordum. 

Bütün mağaza müdürleri el kaldırdı ve ‘Sürekli’ dediler” diyor. “Sitelerimizi açarken 

bize diğer perakende şirketlerinden yöneticilerinin dediği, online mağazanın ortalama 

düzeyde satış yapan bir mağazasının cirosu kadar ciro yaratır, yönündeydi” diyor ve 

ekliyor: “Bu iki yıl önce bu gerçekten böyleydi. Ama artık çok daha büyük cirolardan 

bahsediyoruz.” 2015 yılında mobil mağazamızı da faaliyete geçrip kanal ve temas 

noktamızı artırmak ajandamızdaki öncelikler arasında. (www.cio.com.tr, 2014) 

ABC Giyim Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

ABC Giyim, 2012 yılından beri birçok online ticaret sitesi girişiminde 

bulunmuştur. Omni kanal kullanımına 2015 yılında başladık.(26/04/2019 tarihli 

görüşme) 

1-Omni kanal kullanımına başlangıç tarihi Medıamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC 

Giyim 

İlk uygulamaların başladığı tarih 2012 2014 2015 2015 2015 

Tablo 12: Perakendecilerin Omni kanal kullanımına başlama tarihleri 

 

Mülakat yaptığımız 5 perakendeciden sadece biri 2012 yılında Omni kanalla 

tanışıp ilk uygulaalarına başlamış, diğerleri 2014 ve 2015 yılında Omni kanal 

uygulamalarınıa başlamışlardır. Burada önemli bir konuya işaret etmekte fayda var, 

sadece birkaç uygulamayı kullanıyor olmak “Omni kanal” kullanımı olarak kabul 

edilmemelidir. Burada şirketlerin belirtmiş olduğu tarihler ilk Omni kanal 

uygulamalarına başladıkları tarihlerdir. 

4..1.2. Omni Kanal İçin İş Süreçlerinizde, İşleyişinizde Neleri Değiştirdiniz? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Bigdata (büyük veri) kullanımı: Öncelikle şunu söylemeliyim ki; bu işin en 

önemli kısmı, havuzu “bigdata” (büyük veri). Biz bigdatayı ne kadar doğru, verimli 

kullanabilirsek kanallar arasındaki optimum dengeyi müşteri lehine yakalayabiliriz. Biz 

mesela bigdatayı yoğun kullanan şirketlerden biriyiz. Big dataya baktığımızda 

satıcıların aklına ilk olarak müşteri tipleri geliyor. Mesela İstanbul’da oturanlar, 30-45 

yaş arasında olanlar, şu kadar para harcayanlar gibi… İnsanlar müşteri tiplerini 
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filtrelemeye odaklanıyor. data segmentasyonu yerine müşteri segmentasyonuna 

yöneliyorlar. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Biz bigdatayı nasıl kullanıyoruz ve bunu Omni kanallılıkta nerelere entegre 

ediyoruz? Örnek veriyorum; biz tüm ürün satın alma operasyonumuzu yapay zekaya 

oturtmuş vaziyetteyiz, yani bigdatayla yönetiyoruz. Mesela bir data geliyor ve diyor ki; 

sen bu güne kadar bu üründen şu kadar satmışsın ve bu kadar alman lazım. Bununla 

birlikte yaklaşan kampanyaların var, yani sadece geçmişine bakma, gelecekten de bir 

geri bildirim al, o kampanyalarda da şu kadar daha ihtiyacın olabilir, stok devir hızına 

göre stok seviyeni ayarlamalısın. İşte bu net bir “yapay zeka” uygulamasıdır. Bunu alıp 

ben e-ticaret depoma, Ümraniye mağazama, Levent mağazama, K.Maraş mağazama ne 

kadar ürün ayıracağımı oturttuğum vakit de, datayı entegre etmiş oluyorum. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Başka bir örnek üzerinden gidelim, fiyatlama üzerinden bakacak olursak; 

Geleneksel yöntemle fiyatlama nedir? Alış fiyatı+kar marjı= satış fiyatımı oluşturur. 

Ama devreye rekabet girdiğinde, “fiyatımız yüksek kalıyor, fiyatımızı rakiplere göre 

gözden geçirip güncelleyelim” denir ve etiketlerin düzeltilmesi istenir. Biz bu konuda 

neredeyiz? Nasıl fiyatlama yapıyoruz? Biz bir süredir dijital etiketler kullanıyoruz ve 

bigdatayı kullanan bir “yapay zekâ” yazılımımız var. Bu yazılım, rakip olarak 

tanımladığımız herkesin fiyatlarına bakıyor, sorguluyor ve atadığımız kriterlere göre 

yorumluyor ve “sen bu ürünleri bu fiyatlara satmalısın” diye bir önermede bulunuyor. 

Bu önerme bizim karar merciimiz olan “fiyatlama departmanımıza” geliyor, fiyatlama 

departmanı da bir tuşa basıyor ve “71 mağazada binlerce ürüne o fiyatlar anında 

yansıyor”. Bu bize ne sağlıyor? Perakendecilikte biliyorsunuz fiyat çok çok önemli. 

Dolayısıyla bu fiyatlama teknolojimiz bize zaman, mekân, rekabet üstünlüğü getiriyor. 

Müşterimize doğru fiyatı sunma şansımızı veriyor. Aslında bu durum birçok kanaldaki 

entegrasyonumuzu sağlamış oluyor. Fiyatımızı oluştururken satın alma opsiyonlarımızı 

baz almıyoruz, rekabete dayalı olarak etiket fiyatımızı oluşturuyoruz. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 

Stok Yönetimi: Stok yönetimi konusunda yaptığımız yeniliklerden biri de 

“çoklu depo” (multiwarehouse) sistemidir. Biliyorsunuz 71 tane mağazamız var ve 

bütün mağazalarımızın stoklarının dip toplamda tek görüldüğü bir stok yapısına göre 
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projelendiriyoruz. Bu sayede, raflarımızı sonsuz bir koridora, rafa dönüştürüyoruz. 

Mağazalarımızdaki satış kadromuz sadece kendi mağazasındaki stoğa göre değil, tüm 

Mediamarkt stoğuna göre hareket etmektedir. Kendi mağazasında ürün bitse dahi, tüm 

mağazaların stokları tek bir sistem olarak işlediğinden müşteriye istediği ürünü en yakın 

mağazadan tedarik etmek suretiyle satış kaçırmanın önüne geçmiş olur. E-ticaret sitemiz 

de bu entegrasyona bağlı çalışmakta. Sipariş geldiğinde ürün, müşteriye en yakın 

noktadan sevk edilir. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

E-ticaret Sitesi: Omni kanallılık zaten e-ticaret ile başlamış bir kavramdır. E-

ticaret öncesi farklı kanallar da elbette vardı, çağrı merkezleri, katalogdan satışlar, tele 

marketing gibi kanallardan satış yapılıyordu ama bu kanallar daha kapalı devre ve kendi 

içinde çalışan sistemlerdi. E-ticaret sizi ulusal çapta veya uluslararası çapta satış 

yapmanızı sağlayan büyük bir satış mecrasına sahip hale getirdi. Sadece satış olarak 

değil, bir vitrin olarak, tanıtım kanalı olarak da önemli bir işleve sahip oldu. 

Dolayısıyla; o da e-ticaret Omni kanalın ana üssü durumundadır. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 

E-ticaret sitemizde Omni kanallılık adına yaptığımız bazı değişiklikler de oldu. 

Mesela mağazalar sayfası ekledik. Mağazaların haritalarını ve adreslerini paylaştık. 

Hatta mağazalarımızın çevresinde hangi turistik ve tarihi yerler bulunduğu gibi bölgesel 

bilgilere  de yer verdik. Böylece sadece satışla ilgili eklentiler değil, müşteriyle daha 

fazla etkileşim sağlayacak alanlar oluşturduk. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Sitemizde satışta olan bütün ürünlerin hangi mağazalarda bulunduğunu özellikle 

gösteriyoruz. Çünkü müşterimizi sadece e-ticaret depomuzdaki stokla 

sınırlandırmıyoruz. Tüm mağazaların stoğunu görmesini sağlıyoruz. Zaten kullanıcı 

tanımlarken, müşterilerimize “favori mağazanız” diye bir seçim yaptırılıyor ve bu 

seçime göre müşterinin aradığı ürün o mağazada varsa veya o mağazada herhangi bir 

etkinlik, kampanya varsa müşteriye bununla ilgili izinli mailler, site üzerinden “pop 

uplar” aracılığıyla duyurular yapılıyor. Mağazaya yakın bir yerdeyse SMS yoluyla da 

duyurular gönderilebiliyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Uzunca bir süredir e-ticaret siparişlerimizi mağazadan teslim edebiliyoruz. 

İnternetten sipariş edip teslim aldığınız bir ürünü mağazaya iade edebiliyorsunuz. Veya 
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arızalı ürünü servise bırakabiliyorsunuz. Çağrı merkezimiz e-ticaret sitemizi de 

kullanarak hizmet veriyor, birlikte gezinti yapıp, ilgilendiği ürün hakkında bilgi verip, 

satın alma aşamasına kadar destek veriliyor. Ödeme aşamasına gelindiğinde sesli yanıt 

sistemiyle müşteri ödemesini yapıp sipariş tamamlanmış oluyor. Bu ürünü müşteri 

mağazadan teslim aldığını da varsayarsak, üç farklı kanal kullanılarak alışverişini 

gerçekleştirmiş oluyor. Çağrı merkezinden bilgi alıp, e-ticaret sitesinden sipariş verip, 

mağazadan teslim alıyor. Sitemizde diğer bir hizmet de; site üzerinden sipariş takibi 

yapılabiliyor. MediaMarkt.com.tr den yaptığınız alışverişleri bu sayfadan sipariş 

numarası ile adım adım takip edebiliyorsunuz. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

İnsan Kaynakları: İnsan kaynakları tarafına bakacak olursak, bizde çok az 

şirkette rastlayabileceğiniz bir pozisyon ve organizasyon yapısı mevcut. Omni kanalın 

çok net Türkçe karşılığı olmadığı için biz onu çoklu kanallar olarak ifade ediyoruz ve 

bu işin koordinasyonunu da “Çoklu Kanal Projeler Müdürlüğü” adı altında şahsıma 

bağlı olan bir departman bünyesinde sağlıyoruz. Bu departman tam olarak ne iş yapar, 

biraz daha açmak istersek; ana işimizin döndüğü, mağazalar ile e-ticaret sitemiz 

arasındaki bağı, farkındalıkları, ortak projeleri koordine ediyor. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 

Çoklu kanal projeler müdürlüğünün üstünde bir de “Çoklu Kanal Komitesi” 

bulunuyor. Bu komitede başta şirketin yönetim kurulu üyeleri yer alıyor. Beraberinde 

satın alma birimi, fiyatlama, stok yönetimi, lojistik, finansman, kontrol, pazarlama ve 

sahadan bölge direktörleri gibi tüm birimlerden temsilciler yer alıyor. Bu komite bir üst 

kurul olarak görev yapmakta ve ilgili tüm bölümlerin de koordinasyonunu, konuyla 

ilgili düşüncelerini, katkılarını sunma imkânı tanınmaktadır. Bu komite, e-ticaret ve 

çoklu kanal departmanının ay bazlı planlamalarını, takvimini, gündeminin ne olduğunu, 

kampanya planlarını bu komitede değerlendiriyoruz ve katılımcılar karşılıklı 

beklentileri ve düşüncelerini paylaşıyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Bir diğer konu, insan kaynaklarımızın olmazsa olmazı, eğitimlerimiz. Tüm 

mağaza personelimizin de almak zorunda olduğu bir “çoklu kanal eğitimimiz” 

bulunuyor. Sonunda bir sınav yapılıyor ve başarılı olamayanlar tekrar bu eğitimi almak 

zorundalar. Bu eğitim her yıl güncelleniyor ve bilgilerin güncel olduğuna dair güncel 

sorularla sınav tekrarlanıyor .Eğitim verildikten sonra personel aldığı eğitimle kalmıyor, 
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alınan eğitimin yerinde takibi sağlanıyor. Çoklu kanal müdürlüğünden arkadaşlarımız 

sahada bu eğitimle ilgili uygulamaları gözlemliyor, denetliyor ve aksayan yanlarıyla 

ilgili geri bildirimde bulunuyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Çoklu kanal uygulamalarının her birinin pirim sisteminde de bir karşılığı 

bulunuyor. Çünkü Omni kanallılık nüfuzunu daha etkin hale getirebilmek için, 

personelin motivasyonu oldukça önemli. Mesela, “clik&collect uygulamasının bir saat 

içinde teslim edilmesi” gibi bir temin süresi var. Yani bir hedeflenen süre var, bu 

hedeflenen sürede ilgili personel ürünü hazır hale getirmediği takdirde pirim hakkından 

mahrum kalıyor. Veya “tele-satış” birimimizin bir ciro hedefi var, kalite hedefi var, 

müşteri memnuniyeti hedefi var. Personel de bu hedefleri tutturmak için daha gayretli 

ve yüksek motivasyonlu bir çalışma temposuna girmiş oluyor. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 

Yazılım: Yukarıda anlattığımız uygulamaların tümü yazılıma dayanıyor. Stok 

yönetimi, personel yönetimi, satın alma, kategori yönetimi, fiyatlandırma, etiketleme, 

lojistik, finans gibi ticaretin tüm birimleri yazılımla birbirine bağlı ve koordineli 

çalışmakta. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

E-ticaret sitemizle mağazalarımız arasındaki veri alışverişi, stok, fiyat ve bölge 

bilgileri de yine yazılımla koordine edilmektedir. Kısacası Omni kanalın temelinde 

zaten yazılım vardır, yapay zekâ vardır. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Mobil Uygulama: “Mediamarkt” olarak googleplay platformunda da yer alan 

kullanıcı dostu bir mobil uygulamamız bulunuyor.500.000 den fazla indirme sayısı var. 

PCI DSS (Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenliği Standardı) sertifikasına sahip 

oldukça güvenli bir mobil uygulama. GPS ile konum belirttiğinizde size en yakın 

mağazayı, açılış-kapanış saatlerini gösteriyor ve navigasyon üzerinden de adres tarifi 

yapılabiliyor. Siparişleriniz için bir kez adres girip kaydetmeniz yeterli oluyor. Yine 

ödeme yöntemi olarak birçok seçenek sunuluyor, kredi kartıyla ödeme yapmak 

isterseniz, kartınızı da sisteme kaydetmeniz durumunda sonraki alışverişlerinizde 

otomatik olarak ödeme yapabilme imkânına sahipsiniz. Mobil uygulamamızın, 

uygulama sahibinin hareketlerine göre şekillenen bir yapısı var. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 



 

193 

 

Mobil uygulama esasında cebinizde taşıdığınız koca bir “Mediamarkt 

mağazası”. Mağazaların tüm imkanlarından cebinizden faydalanabiliyorsunuz. Ürün 

ismiyle, barkod numarasıyla veya QR kod ile ürün araması yapılabiliyor. 

Kampanyalardan eş zamanlı olarak yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca cebe ve webe özel 

bazı kampanyalar da olabiliyor. Mesela saat 22:00’den sonra başlayan “gece kuşu” 

kampanyası veya her gün farklı ürün veya ürün gruplarında yapılan “günün olayı” 

kampanyası gibi anlık ve süreli kampanyalara anında ulaşma ve haberdar olma imkanını 

sağlıyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Lojistik-Sevkiyat: Biliyorsunuz her bir ürünün rafa girene kadar geçirdiği bazı 

evreler ve bir süre söz konusu. Tabi bu evrelerin de her birinin bize belli maliyetleri 

olmakta. Bu maliyetlerin azaltılması, sürecin ve sürenin de kısaltılması için bazı 

çalışmalar yapmaktayız. 2019 yılı başında tedarikçilerimizin de katıldığı bir toplantıyla 

yeni tedarik zinciri ve lojistik sistemimiz tanıtıldı. Avrupa’nın en büyük, Dünya’nın 2. 

büyük elektronik perakendecisi MediaMarkt, konusunda uzman bir danışmanlık 

şirketiyle hayata geçirdiği projeyle, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi iş modelini uçtan 

uca yeniden yapılandırdı. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

MediaMarkt, Türkiye pazarındaki büyüme stratejileri, hedefleri ve Omni-kanal 

yapılanması doğrultusunda gerçekleştirilen bu yeni modelle, aradaki adımları azaltarak, 

tedarik sürecini ve süresini kısaltmayı hedeflemektedir. Böylece, müşterilerimize çok 

daha hızlı ve verimli bir hizmet sunarken, aynı zamanda stok yönetimine ve lojistiğe 

dayalı olarak işletme sermayemizi de daha verimli kullanmış olacağız. Bu sistem 

tedarikçiyi de kapsayan ve henüz ürün rafta bitmeden harekete geçip hangi ürünün 

hangi mağazaya ne zaman gönderilmesi gerektiğini kurgulayan ve adımları azaltılmış 

bir lojistik, tedarik zinciri sistemidir. Ortak bir depo sistemi, tedarikçiden gelecek 

ürünlerin nereye teslim edileceğini yapay zeka ile tasarlayan bir sistem. Ürün bittiğinde 

ya da bitmeye yakın harekete geçilen bir sistemden, satış datalarına bakarak, 

tahminlerde bulunarak, tedarikçinin kendisi tarafından bir portal aracılığıyla bunu 

görebilmesi ve sipariş beklemeksizin sevkiyat sürecini başlatmasına dayanan bir 

yalınlaşma projesidir. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

MediaMarkt’ın müşterileri, çalışanları ve tedarikçileri tarafından Türkiye’nin en 

çok tercih edilen, çoklu kanal elektronik perakendecisi olmak için çok güçlü bir tedarik 
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zinciri yapısına sahip olması gerektiğini biliyoruz. Bu yeni lojistik tasarımımız, daha 

güvenilir ve hızlı bir müşteri hizmeti sunabileceğimiz, rekabetçi bir tedarik zincirinin 

yapı taşlarını oluşturmamızı sağlıyor. Farklı dağıtım modelleri senaryolarının 

maliyetlerini ve müşteri hizmet seviyelerine olan etkilerini karşılaştırabilme imkânı 

bulacağız. Projenin uygulaması 2019 senesi içinde tamamlanacak ve çalışmalarımız şu 

başlıklar üzerinde ilerleyecek; mağaza stok yönetimi, satın alma süreci, talep 

tahminleme, envanter optimizasyonu, mağaza besleme ve lojistik süreçlerinin 

geliştirilmesi. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

 

Şekil 29 Mediamarkt.com.tr satış sonrası hizmet-iade kanalları 

Mediamarkt’ta servis hizmetlerinde de çok kanallı bir lojistik ağı kullanılmakta. 

Satın alınan ürünle ilgili bir memnuniyetsizlik veya arıza durumunda birçok kanalın 

entegre olduğu bir hizmet ağı devreye giriyor. Mağaza, internet sitesi, e-posta, çağrı 

merkezi ve anlaşmalı kargo gibi bir dizi hizmet noktasından bir arada yararlanılmakta. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Dijital Pazarlama: Dijital pazarlama Omni kanallılık çerçevesinde en büyük 

değişim sağladığımız konuların başında geliyor. Klasik uygulamalarda günümüzde, 

dijital pazarlamaya e-ticaretin bir koluymuş gibi bakılıyordu ve halen de bakılır. 

Yaptığımız dijital pazarlamanın aslında sadece dijital kanal olan e-ticarete değil, çok 

büyük oranda, mağazalarımıza da trafik çektiğini, fayda sağladığını gördük. Bu konuya 

sadece e-ticaret gözüyle bakmak, kaynağın kötü yönetilmesi anlamına gelir 

düşüncesinden hareketle, dijital pazarlama yatırımlarımızı, harcamalarımızı artırdık. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 
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Dijital pazarlama anlayışımızı bütün Mediamarkt’a kuş bakışı bakacak bir 

şekilde genişlettik. Sadece bir performans yönetimi olarak, arama motoru 

optimizasyonu, kelime reklamları vesaire açısından değil bir markalama “branding” 

olarak değerlendiriyoruz ve çatı bir çalışma olarak dijital pazarlamayı ele alıyoruz. Nasıl 

önceleri, sadece televizyon, sadece gazete, basılı ve görsel yayınlar diye medya 

planlaması yapılır ve büyük pay bu mecralara ayrılıyorsa şu an biz dijital pazarlamaya 

ayırdığımız medya payını artırdık, en büyük payı neredeyse dijital pazarlamaya ayırmış 

durumdayız. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Günümüzde birçok gazete basılmamaya başlandı, televizyon izleme oranlarında 

ciddi düşüşler var. Dijital pazarlamanın bir çok perakendeciye giriş şekli e-ticaret 

yoluyla olmuştur, doğrudur, halen birçok şirket e-tcaretin altında dijital pazarlamayı 

konumlandırmaktadır. Ama bunun sığ bir bakış açısı olduğunu düşünüyoruz ve bunu 

birçok datayla görebilmekteyiz. Dijital pazarlamamızı, merkezi pazarlamamızın altında 

konumlandırıyoruz. Günümüzde sadece gazete okuyan, sadece tv izleyen bir kitle yok 

ama sadece dijitale bakan bir kitle var, yani dijital mecralar hedef kitlemizin kesişim 

kümesini oluşturuyor. Biz de bunun farkında olduğumuz için; dijital pazarlama 

kurgumuzu bütün kanallara hitap eden “bütünleşik pazarlama” kavramıyla ifade 

edebileceğimiz bir stratejiyle yönetiyoruz. Tüm sosyal medya kanallarımızda bütünleşik 

pazarlama iletişimine bağlı olarak, aynı doku ve aynı dili görmek mümkün. (01.03.2019 

tarihli görüşme) 

  Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Lojistik: Her mağazamızı bizim için aynı zamanda bir sipariş transfer noktası 

olarak konumlanmaktadır. Müşterimiz web sitesinden satın alım yaptığında ürünü 

depomuza ek olarak kendisine en yakın mağazamızın deposundan transfer edilebiliyor. 

Yani her mağazamız bizim için bir teslimat ve iade noktası haline geldi.  (15.04.2019 

tarihli görüşme) 

Dijital Teknolojiler: Omnichannel çözümüne uygun alt yapılar kullanmaya 

başladık. Microsoft Dynamics, Hybris gibi…(15.04.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Göksel Marangoz yaptığı 

değerlendirmede, “Teknosa, dijitalleşmeye ve Omni-channel’a uzun süredir önemli 
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yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte, 2018’de çok daha kapsayıcı, çatı bir proje başlattık. 

Everest: Müşteri Deneyiminde Zirve Yolu diye adlandırdığımız projemizin özelliği, 

birbirinden farklı ürünlerde aynı paralelde geliştirmeler yapılması; ERP, CRM, e-ticaret, 

mobil aplikasyon, mağazalar, yazar kasa, çağrı merkezi platformlarının tek bir 

entegrasyon mimarisi kullanılacak şekilde hayata geçirilmesiydi. SAP Hybris 

Ecommerce Cloud platformuna geçiş yaparak online alışveriş kanalımızın altyapısını ve 

yüzünü yeniledik. Teknosa mobil uygulamalarımız da e-ticaret bulut uygulamasına özel 

olarak yeniden tasarlandı. Bu çalışmalar sürerken, Hybris ile entegre çalışan, ileri veri 

analitiği ve kampanya yönetimi becerilerine sahip yeni CRM platformunu Microsoft 

Dynamics ile oluşturduk. Çevik proje yönetimi ve ekiplerimizin yüksek performansı 

sayesinde projelerimizin ana fazlarını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı başardık. 

Sektörün önemli temsilcilerinin projemizi çok değerli kurum projeleri arasından 

seçmesi, bundan sonra müşterilerimize değer sunacak yeni geliştirmeler için bizi çok 

motive etti” dedi. (www.perakendebulten.com, 2018) 

İnsan Kaynakları: Omnichannel stratejimizin tüm şirkete uyarlanabilmesi için 

çoklu kanal kpi’ları bireysel performans hedeflerine eklendi, aynı şekilde bu yönde 

eğitimler verilmeye de devam ediliyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Dijital dönüşümde yeni nesil teknoloji altyapı yatırımları ile dijital 

uygulamalarla birlikte yeni nesil çalışan profilini oluşturmak için de insan kaynakları 

yatırımlarımızı artırıyoruz, çalışan deneyimine odaklanıyoruz. Kurum içi girişimciliği 

teşvik etmek için yeni programlar üzerinde çalışıyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Envanter-Stok Yönetimi: İlk versiyonda web sitemiz, sadece merkez 

depomuzdaki üründen satabilir ve sevk edebilir konumdayken bugün tüm 

mağazalarımızın deposunu da kullanabiliyor. Bu da daha fazla ürün çeşitliliği ve hızlı 

sevkiyat imkanı sunmamızı sağlıyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Mobil Uygulama: Müşterilerimiz mobil uygulamamızdan kendilerine en yakın 

mağazayı bulabiliyor ve ürünlerin stok durumunu öğrenebiliyor. Mobilden sipariş verip 

mağazadan teslim alabiliyor. Bugün Click & Collect oranımız yüzde 30-40 arasında 

seviyelerde seyrediyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 
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E-ticaret Sitesi: Web sitemizi müşterilerimizin her bilgiye ulaşabilmesi için 

yeniden dizayn ettik. Mağaza adres, ulaşım ve iletişim bilgilerinin yanı sıra 

mağazalarımızın stok envanterini de sitemizden ulaşılabilir hale getirdik. Özetle; 

- Müşterilerimiz kendilerine en yakın mağazanın bilgilerine ulaşabiliyor 

- İstedikleri ürünün mağazada stoğu olup olmadığını kontrol edebiliyor 

- Web sitesinden sipariş verip mağazadan teslim alabiliyor. (15.04.2019 tarihli 

görüşme) 

CRM / Veri Analitiği: Müşterilerimiz, doğru ürüne doğru zamanda, doğru 

noktada, doğru fiyatla erişebilsin ve en iyi deneyimi yaşasın diye akıllı, bugünün 

fotoğrafını çeken, geleceği tahminleyen bir ileri veri analitiği yapısı oluşturduk. CRM 

platformumuzu da yeniledik. Microsoft Dynamics altyapısına geçilerek online & offline 

kanallar ve diğer müşteri temas noktası çağrı merkezindeki müşteri dataları 

tekilleştirildi. Datayı zenginleştirme (TTZ) çalışmalarını da sürdürüyoruz. (15.04.2019 

tarihli görüşme) 

Dijital Pazarlama: Yapılan pazarlama faaliyetlerini OmniRoas kapsamında 

takip ediyoruz. Böylelikle dijital yatırımların mağaza ziyaret ve satışlarına etkisini de 

ölçerek bütçemizi daha efektif kullanıyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme)  

Decathlon – Melisa Çakır:  

Stok yönetimi ve gösterimi için alt yapımızda değişiklikler yaptık. 

Mağazalarımızın stoklarını e-ticaret sitemizden gösterebiliyoruz. E-ticaret 

sitemiz dışında müşterilerimize anlık stok bilgisi de verebileceğimiz bir platformu 

sosyal medya hesaplarımızla entegre ederek kullanıma sunduk. Artık siparişler, kargo, 

ürün ve stok bulunabilirliği gibi konulardaki soru ve sorunlarını @MutluKullanici 

hesabımızda cevaplıyoruz. (https://twitter.com/decathlonturkey?lang=de) 

Ödeme yöntemlerimizde değişiklikler yaptık. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

Aradığınız ürünü veya bedenini gittiğiniz mağazada bulamazsanız, mağazadaki 

KIOSK adlı sipariş verme ekranlarından istediğiniz ürünü aratıp ister evinize ister size 

en yakın mağazaya sipariş verebilirsiniz. Ödemenizi kart ve havalenin yanı sıra sipariş 
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esnasında mağazadan nakit olarak da yapabilirsiniz. Uygulama, tüm Decathlon 

mağazalarında geçerli. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

İade Politikamızı Omni kanal uygulamalarına göre yeniden düzenledik. 

(23.04.2019 tarihli görüşme) 

İnternetten yaptığınız alışverişlerinizde iade talebinizi internet sitemiz üzerinden 

Decathlon.com.tr hesabınıza giriş yaparak  4 adımda kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 

Mağaza Kioskundan QR Kod Ile Online Alışveriş Yaptıysanız Eğer; Mağazalarımızda 

bulunan tablet ve kiosklardan siparinizi yaratarak, QR kod ile kasadan ödemesini 

gerçekleştirdiğiniz online alışverişlerin iadesi için, ürünle birlikte size en yakın 

mağazamıza giderek iade - değişim işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. 

(www.decathlon.com.tr ) 

Değişim gönderilerinizin kargo masrafları Decathlon’a aittir. Değişimini 

istediğiniz ürün veya ürünleri orjinal kutusu zarar görmeyecek şekilde anlaşmalı 

olduğumuz kargolar ile ücretsiz gönderebilirsiniz. (www.decathlon.com.tr ) 

Sekiyat düzenimiz gibi aslında müşterilerimize dokunan, ürünü onlara 

ulaştırmaktan geçen tüm adımlarda geliştirme çalışmaları yaptık. (23.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Diğer Decathlon ülkelerinden örneklere de bakarak, 2017’nin ikinci yarısında 

geliştirmeye başladığımız 2 Omni-channel projemiz oldu: Plus ve E-rezervasyon 

projeleri. Aslında birbirini besleyen bu projeler sayesinde kullanıcının bize hangi 

kanaldan ulaştığına bakmaksızın anlık çözümler sunabilme aşamasına geçtik.  

Kullanıcılarımız, Plus projesi sayesinde mağazada stoğu olmayan ürünlerin ödemesini 

mağaza kasasında yapıp, siparişini dilediği adrese göndertebiliyor. E-rezervasyon 

projesinde ise kullanıcılar e-ticaret sitemizden ürün ayırtıp, dilediği mağazaya giderek 

ayırttığı ürünü 1 saat içerisinde teslim alabiliyor. Gelecek planlarımızın arasında ödeme 

yöntemlerinde kolaylaşma, E-rezervasyon projemizin devamı olarak online sipariş verip 

mağazadan eve 2 saatte teslimat yer alıyor. (Gülaydın, 2018) 

İnsan Kaynakları; Decathlon olarak dönüşümün ancak tüm çalışanlarımızda 

Omni-channel bilinci ve dijital farkındalık yaratarak olabileceğine inanıyoruz. Bu 
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bağlamda ofis ve mağazalarımızda bir dizi projemiz var. İlk olarak, birbirinden 

bağımsız silolar halinde çalışan ekipler yerine, bu bilinci tüm çalışanlarımıza 

yayabileceğimiz Omni-channel spor organizasyonları dahilinde çalışmaya yöneliyoruz. 

Ayrıca Omni-channel projelerin mağazalar ve e-ticaret ile efektif bir şekilde 

yürütülebilmesi için Omni-channel ülke lideri pozisyonunu yarattık ve çalışmalarımızı 

hızlandırdık. Dolayısıyla dönüşüme aslında kendi organizasyonumuzdan başlamış 

olduk. (Gülaydın, 2018) 

 Pazarlama İletişiminde çok uzun zamandır tek dil, tek mesaj kullanıyoruz. 

Amacımız kullanıcıların kendi kanallarını kendi tercih etmeleri… Bir avantajın 

peşinden zorla gitmeleri değil. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Stok yönetimi tarafında değişiklikler yapıldı. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

Bütün ürün kartları, fiyat yapısı, mağaza entegrasyonları hepsi yazılımla sisteme 

geldi. Sitemizi oluştururken ilk olarak şuna karar verdik, internet üzerinden satışı 

yapılan ürünün iadesini mağazalardan da alacağız. Bu süreçte; her satış olduğunda bu 

bilgiyi sistemimize satış olarak kaydettik ve müşteri mağazaya gittiğinde kolaylıkla iade 

alınabildi. İlk zamanlarda internette belli adet stokla satışa başladık ancak bu stoğun elli 

katı belki mağazalarda vardı. Bu nedenle Mayıs 2013 itibari ile bütün sitelerimiz 

internet üzerinden mağazadaki stoğu da satabilir şekilde çalışıyor duruma geldi. Bu 

sistemi nasıl çalıştırdık? Sistem öncelikle internet üzerinde stok sorguluyor ve o stok 

yok ise "bu ürünü mağazamızdan sevk etmemizi ister misiniz" seçeneğini sunuyor 

müşteriye. Tüketici kabul ettiği anda bir iş akışı başlıyor. O an itibari ile o stok hangi 

mağazamızda var ise onlara bir iş düşüyor. İşin adı "siparişi kap". Sistem diyor ki 

hanginiz sevk etmek istiyorsunuz. Siparişi kapan mağazaya otomatik bir entegrasyon ile 

o mağaza adına fatura yaratılıyor, o mağazadan müşterinin sevk adresi ile otomatik 

kargo entegrasyonu yaratılıyor. Mağazanın bir şey yapmasına gerek olmuyor yalnızca 

ürünü paketlemek için bir mail alıyor. Bundan sonraki bütün izlenebilirliği de müşteri 

tarafında sağlıyoruz. (www.nebim.com.tr, 2018) 
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Yazılım değişikliği yapılmamasına rağmen ek entegrasyonlar geliştirildi. 

Bunlara bağlı olarak sipariş yönetimi ve lojistik süreçleri yeniden çizildi. (23.04.2019 

tarihli görüşme) 

Sipariş ve Lojistik; “E-ticaret sitemlerimizi açtığımızda ana depomuzun 

yanında, e-ticaret siteleri için bir depo oluşturduk. Depodaki miktarlar azaldıkça ana 

depomuzdan ürünler ekleyerek orasını mağazaymış gibi stoklarını yönetme kararı 

almıştık. Bu, bir süre devam etti. Her şey yolunda gidiyordu.  Ancak bizim şöyle bir 

avantajımız vardı: Kullandığımız ERP altyapısı mağazalardaki stokları gerçek zamanlı 

olarak gösterebiliyor. Bu nedenle bir süre sonra dedik ki, tamam bir köşede depo açtık 

ve orada ürünlerimiz duruyor ama aslında yüz binlerce ürünümüz de mağazalarda 

duruyor. E-mağaza stoğumuzda ürün kalmadığı zaman, neden diğer mağazalarımızdaki 

ürünleri internet üzerinden satmayalım tüketiciye? Bu önce tereddütle karşılandı, ama 

ben ısrar edince altyapıyı oturttuk. Artık tüketici online mağazamıza girdiğinde 

‘Mağazadan almak ister misiniz?’ diye soruyoruz. Kabul ederse ödemesini yapıyor ve 

biz de siparişi alan mağazadan sevkiyatını gerçekleştiriyoruz.” (www.nebim.com.tr, 

2018) 

“Mağazadan sevkiyat konusunda bizim bir iş akış programımız var. Belli 

seviyenin üzerinde stok gözüken ürünlerin satılabilir miktarlarını hesaplayıp sitede 

güncelliyoruz. Mağazadan satın almayı kabul eden müşteri siparişi verdikten sonra, bu 

ürüne sahip mağazalara otomatik bir mail düşüyor. Siparişi kapan mağazaya sipariş 

takip numarası gönderiliyor. Mağaza bu takip numarasına tıkladığında gönderi etiketini 

otomatik bir şekilde basabiliyor. Bundan sonra tek yapması gereken ürünü almaya gelen 

kargo elemanına paketlenmiş ürünü vermek.” (www.nebim.com.tr, 2018) 

İnsan Kaynakları tarafında “Omni Kanal operasyon yönetiminden sorumlu” 

olacak ekip arkadaşları işe alındı. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

Pazarlama stratejilerinizde (dijital pazarlama unsurları, arama motorları, sosyal 

medya, mobil uygulamalar, kısa mesaj vb.)  Pazarlama stratejilerinde tüm müşteriler 

için mobil pushlar iletişim planlarına dahil edildi. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

Mağazalara kargo entegrasyonu yapıldı. Müşteriye fatura kesecek ve kargo takip 

bilgisini iletecek ekranlar geliştirildi. Mağazalara el terminalleri ve ipadler gönderildi. 
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Mobil uygulamanın içerisine mağaza içinde ürünlerin barkodlarını okutarak daha 

detaylı bilgi olmalarını sağlayacak ek geliştirmeler eklendi. E-ticaret sitesine mağaza 

stoklarını sorgulayabilmek için “Hangi Mağazada Var?” fonksiyonu eklendi. 

Müşterilerin mağaza içlerinde QR kodlarla ürünlerin detaylı bilgilerine ulaşabilecekleri 

veya anket doldurabilecekleri eklemeler yapıldı. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Lojistik: Online web sitesi stok operasyonu mağazalar üzerinden çalışıyor. 

Siparişler stok olan mağazalara yönlenip, kargo işlemleri mağazalar tarafından 

yapılıyor. Online’ın kendine ait deposu yok 

Yazılım: Siparişleri mağazaların stoklarına göre yönlendiren OMS sistemi 

entegre edildi 

2.Soruya aldığımız cevaplara baktığımızda, tüm katılımcıların, mülakat 

formunda yer verdiğimiz başlıklarda yenilikler yaptığı ve söz konusu araçlarını ve 

uygulamalarını Omni kanal yaklaşımına uyumlu hale getirdikleri anlaşılıyor. Aşağıdaki 

tabloda yer alan başlıklarda tüm perakendecilerin mutabık olduklarını ve iş akış 

süreçlerini yeniden yapılandırdıklarını anlıyoruz. 

2-İş Süreçleri ve İşleyişte Yapılan Değişiklikler Medıamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC 

Giyim 

Bigdata kullanımı     

Lojistik-teslimat     

Entegre stok-envanter yönetimi     

Yazılım     

Dijital teknolojiler     

İnsan kaynakları     

Mobil uygulama     

E-ticaret sitesi     

Kanal entegrasyonları     

Dijital pazarlama uygulamalarında tek dil kullanımı     

Çerezlenmiş müşteriye bölgesel mesaj     

Tablo 13: Omni Kanala Geçişte İş Süreçlerinde Yapılan Değişiklikler 

Tablodaki başlıklarda atılan adımlar ve yapılan yenilikler henüz yeni 

diyebileceğimiz çalışmalardır. Katılımcı firmaların bu alanlardaki yatırımları her geçen 

gün artmakta ve güncellenmektedir.  

Şimdi sırasıyla, katılımcı firmaların Omni kanal yaklaşımına geçiş sürecinde iş 

akış süreçlerinde yaptıkları değişiklikler ve teknolojik yenilikleri değerlendirelim. 
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Mediamarkt mağazaları, yaptığı yatırımlar ve attığı adımlarla, Omni kanalllılığa 

dünya standartlarında bir bakış açısıyla yaklaştığını ve Türkiye’deki Omni kanallılık 

çabalarını diğer ülkelerdeki organizasyonlarıyla ve dünyadaki gelişmelerle eş zamanlı 

olarak yürüttüğünü göstermektedir. 

Mediamarkt yazılıma ve teknolojik sistem altyapısına büyük önem veriyor. Tüm 

birimlerin koordineli çalışabileceği, tüm işlemlerin detaylı takibinin yapılabildiği, 

veriye kolay ulaşmayı sağlayan yazılım altyapısına sahip olduğunu söylemek mümkün. 

Omni kanal yaklaşımı için en önemli kaynaklardan biri olan “big data” ya vurgu 

yapan ve ilk söze bigdata ile başlayan Erkut Gündüz, yapay zekanın perakendecilikte 

daha yaygın olarak kullanılmasının perakendeyi daha da farklılaştıracağına vurgu 

yapıyor. Yapay zekayı müşteriyi daha iyi analiz edip ne istediğini anlamak ve daha 

kişisel hizmetler sunmak üzere E-CRM (Elektronik Müşteri İlişkileri Yönetimi) 

amacıyla yapay zeka ve bigdata kullanımının önemli olduğunu ancak bununla sınırlı 

kalmaması gerektiğini düşünüyor. Mediamarkt olarak daha satın alma aşamasından 

başlamak üzere, yapay zeka ve bigdata kullandıklarını, fiyatlama ve tüm kanallarda 

fiyat bütünlüğü konusunda da yine yapay zekadan yararlandıklarını söylüyor.  

Mediamarkt’ın Omni kanal için yaptığı önemli sistemsel değişikliklerden biri 

şüphesiz “çoklu depo” uygulaması. Mediamarkt stokları hem dijital hem fiziki 

mağazada anlık görülebiliyor. Müşteriye “yok” dememek için tüm depoların, 

mağazaların tek olarak görüldüğü ve çoklu depo diye adlandırılan bu sistem sayesinde 

Medimarkt, müşterisine istediği ürünü en yakın mağazasından hızlıca sevk edebiliyor. 

Hızlı sevkiyat yapabilmenin kaynağı sayılan tedarik zinciri de bu yapıya 

uyarlanmış durumda. Tedarik zincirindeki süreci ve süreyi azaltan bir sistem üzerinde 

çalışılmakta. Ürünlerin tedarikçiden tüketiciye en az aktarma ile ulaşmasını sağlayan bir 

sistem kurgulanmış durumda. 

 Mediamarkt, e-ticaret sitesini de sıradan bir e-ticaret sitesi olmaktan çıkarıp, 

büyük bir yapının parçası haline getirmiş. E-ticaret sitesini incelediğinizde, 71 mağaza 

ile entegre, çağrı merkeziyle desteklenen, kampanya ve duyurularda dil ve mesaj 

bütünlüğü olan bir yapı ile karşılaşmak mümkün. Erkut Gündüz de bu değişikliklere 

vurgu yaparak; sitede yer verilen, haritalı mağazalar sayfası, favori mağaza seçimi, anlık 
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stok bilgisinin görülebildiği stok entegrasyonu, mağazadan teslimat, mağazaya iade ve 

benzeri, fiziksel kanalla entegre sistemlerin detaylı bilgilendirmelerinin de yer aldığı 

Omni kanal yaklaşımına uygun bir e-ticaret sitesi tasarladıklarını belirtiyor.  

Mediamarkt’ın Mobil uygulaması da e-ticaret sitesi gibi Omni kanala göre 

uyarlanmış ve kullanıcı dostu arayüzü ile e-ticaret sitesini mobile taşıyan bir yapıya 

sahip. E-ticaret sitesinden farklı olarak, anlık mesajlar ve kampanyalar direk müşterinin 

cebine mobil uygulama aracılığıyla iletilebiliyor. 

Mediamarkt, yönetim şemasında ilgili bölüm koordinatörlerinin yer aldığı 

“Çoklu Kanal Komitesi” diye bir birim barındıran ve buna bağlı “Çoklu Kanal Projeler 

Müdürlüğü” pozisyonu bulunduran bir kurum. Dolayısıyla personel yetkinliğini ve 

şirket hiyerarşisini Omni kanal yaklaşımına göre uyarlamış görünüyor. Ayrıca düzenli 

adaptasyon ve güncelleme eğitimleriyle de personelin yeniliklere uyum sağlaması 

kolaylaştırılıyor. Ciro hedefleri ve prim sistemi de Omni kanal yaklaşımını desteklemek 

üzere tasarlanmış durumda, hangi kanaldan gelirse gelsin müşteriye yok demeyen, 

çözüm üreten ve müşteri memnuniyetini sağlayan personelin çabası karşılıksız 

kalmıyor. 

Satış sonrası hizmetler konusunda da Omni kanal yaklaşımına uygun 

entegrasyonların yapıldığını görüyoruz. Mağaza, internet sitesi, çağrı merkezi, e-posta 

hesabı gibi farklı kanalları kullanarak iade ve değişim işlemleri yapılabilmekte. 

Erkut Gündüz, pazarlama bütçesinden en büyük payı dijital pazarlama alanına 

tahsis ettiklerini ve bu alanda yapılan çalışmalarda mesaj bütünlüğü ve uyumun önemli 

olduğuna dikkat çekiyor. Omni kanal yaklaşımını benimsemiş perakendeciler için dijital 

pazarlama strtajeileri ve dijital pazarlamaya ayrılacak pay önemli görülmektedir 

Teknosa, mülakat yaptığımız şirketler içinde tek “yerli, ulusal” şirket olması 

dolayısıyla ayrıca önem arz etmektedir. Omni kanal yaklaşımı konusunda Global 

firmalarla yerli firmalar arasındaki farkları görmemiz açısından önemli bir örnek 

olacaktır. 
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Yaptığımız mülakat ve kaynak taramalarımız sonucunda Teknosa’nın Omni 

kanal kullanımıyla beraber iş akışında yaptığı değişiklikler ve uyguladığı yenilikler de 

kısaca aşağıdaki gibi değerlendirilmiştir. 

Ceyda Doğan Balcı’nın mülakatta aktardığına göre Omni kanal yaklaşımıyla 

beraber her Teknosa mağazası bir teslimat ve iade noktası olarak kullanılmakta. Bunun 

için gerekli stok entegrasyonu sağlanmış durumda. Müşteri kendi inisiyatifi ile satın 

aldığı ürünü, teslim almak istediği noktaya transfer edebiliyor., önceleri sadece internet 

deposu kullanan Teknosa, Omni kanal yaklaşımıyla beraber tüm mağazaların stoğunu e-

ticaretten sipariş vermek isteyen müşterisine de açmış bulunuyor.  

Dijital altyapıya önemli yatırımlar yapan Teknosa veri analitiği alanında yaptığı 

çalışmalarla müşteri deneyiminde zirveyi hedefliyor. Microsoft’un çözüm ortaklığıyla 

başlattığı “Everest” projesiyle bu alanda yenilikçilik ödülüne de layık görülen Teknosa, 

bu uygulama ile bütün kanallardan dikişsiz, pürüzsüz bir müşteri deneyimi oluşturmayı 

hedefliyor. Bu çalışmaların temelini olşturan “müşteri datalarının tekilleştirilmesi” 

konusunda Teknosa önemli mesafe katetmiş durumda. Datayı zenginleştirme 

çalışmalarını da sürdürüyor. 

Omni kanala göre uyarlanmış ve önemli değişiklikler yapılmış olan Teknosa e-

ticaret sitesi, müşterinin merak ettiği her türlü bilgiye kolayca ulaşması için tasarlanmış. 

Müşteri kendisine en yakın mağazayı e-ticaret sitesinden bulabiliyor, aradığı ürünün 

stoğunu görebiliyor ve sipariş edip en yakın mağazadan teslim alabiliyor. 

 Mobil uygulamayı da Omni kanal için önemli kanallardan biri olarak kabul 

eden Teknosa, mobil uygulamasını Omni kanala uygun hale getirmeye devam ediyor. 

Teknosa müşterisi, mobilden sipariş verip mağazadan teslim alabiliyor. Ceyda Doğan 

Balcı’nın verdiği bilgiye göre mobilin de uyumu ile e-ticaret alışverişlerinde click-

collect oranı %30-40’ları bulmuş durumda. 

Teknosa’da Omni kanal uyumu için insan kaynakları alanında da önemli 

değişiklikler yapılmış görünüyor. Omni kanal stratejisinin tüm şirkete uyarlanabilmesi 

için çoklu kanal hedefleri, bireysel hedeflere bağlanmış durumda. Omni kanala uyum ve 

güncel bilgileri paylaşmak üzere de eğitim çalışmaları yapılıyor. Teknolojik altyapı 

çalışmaları ve yeniliklere uyum sağlayacak yeni nesil çalışan profili oluşturmak üzere 
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insan kaynakları yatırımları da artırılış durumda. Diğer bir çalışma da kurum içi dijital 

girişimciliği teşvik etmek amacıyla planlanan programlar.  

Teknosa, Omni kanalla ilgili yaptığı dijital pazarlama yatırımlarını da artırmış 

durumda. Dijital pazarlamanın fiziki kanala etkisini ölçümlemek üzere dijitalden fiziki 

mağazaya gelen ziyaretleri ve alışverişle sonuçlanan ziyaretleri takibe almak suretiyle 

pazarlama bütçesinin verimli kullanılmasını amaçlamıştır. 

Decathlon, e-ticaret sitesini en verimli kullanan perakendeciler arasında 

diyebiliriz. Özellikle müşteri yorumları, deneyim paylaşımları, puanlamalar, ürünlerle 

ilgili zengin içerikler, mağaza bilgileri, ürünlerin mağazalardaki stokları vb. bilgiler, 

Decathlon’un e-ticaret sitesini sıradan bir e-ticaret sitesi olmaktan çıkarıyor.  

Omni kanal yaklaşımıyla beraber, Decathlon’da çevrimiçi ve çevrimdışı 

kanalların stok entegrasyonu sağlanmış ve mağazalardaki ürünler e-ticaret üzerinden 

sipariş verilebilir hale gelmiş. Ödeme yöntemleri çeşitlendirilmiş, nakit, havale veya 

kredi kartıyla ödeme kolaylığı getirilmiş. 

İade politikaları da Omni kanala göre yeniden düzenlenmiş. Mağazadan alınan 

ürünü kargoyla iade edebilmek, veya e-ticaret kanalıyla alınan ürünü en yakın mağazaya 

iade edebilmek mümkün. 

Decathlon’un kendine has geliştirdiği Omni kanal uygulamaları da var. 

Bunlardan biri “e-rezervasyon” diğeri de “plus” uygulaması. E-rezervasyon ile, 

müşteriler beğendiği ürünü çağrı merkezi veya internetten, ödeme yapmaksızın 

ayırtabiliyor , mağazaya gidip ürünü gördükten sonra satın alabiliyor. Plus uygulaması 

da, müşteri mağazada stoğu kalmamış bir ürünü satın almak istediğinde işe yarıyor. 

Müşteri ürünün ödemesini yapıp satın alma işlemini gerçekleştiriyor, ürün istediği 

adrese kargoyla teslim ediliyor. Decathlon’un Omni kanala yönelik sevkiyatla ilgili bir 

sonraki hedefi, müşterinin internetten satın aldığı ürünü 2saat içerisinde evine teslim 

etmek.  

Decathlon, insan kaynakları alanında da Omni kanalı kurumsal hale getirmek 

üzere, yönetim şemasında “Omni Kanal Koordinatörlüğü” pozisyonlara yer vermiş 

durumda. Ayrıca Omni kanal bilincini tüm personele benimsetmek üzere çalışanların  
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dijital okur yazarlık ve farkındalık düzeyini artırmak üzere faaliyetler yapmayı 

planlamakta.   

Mülakat yaptığımız Melisa Çakır, Decathlon’un dijital pazarlama iletişiminde 

Omni kanalın olmazsa olmazı tek dil tek mesaj kullanımını uzun zamandır uyguladığını  

ve mesaj bütünlüğüne önem verdiklerini ifade etti. 

İpekyol mağazaları yazılımsal ve dijital altyapısını Omni kanala uyumlu hale 

getirmek üzere 2013 yılında başlattığı çalışmalarla, mağazalardaki ürünlerini internetten 

de satabilmek üzere stok entegrasyonu sağlamış. Daha sonra iş modeli gelişerek tüm 

mağazaların internet satışlarına talip olduğu “siparişi kap” modeline dönüşmüş 

durumda. Bütün bunları mevcut yazılım üzerinde geliştirmeler yaparak ve bir iş 

ortaklığı şekinde, yazılım firmasının yoğun çalışmalarıyla sağladıklarını görüyoruz. 

İpekyol’un lojistikle ilgili “internet deposu” modelinden “tüm mağazalar” depo 

sistemine geçişi de oldukça ilgi çekici bir seyir izlemiş. Önceleri internet depoya 

azaldıkça ürünler sevk edilirken, bu sistemin sadece internet depodaki ürünlerle sınırlı 

kaldığını gören pazarlama ekibi, tü ürünlerin webe açılması gerektiğini düşünmüş ve 

mağazalardaki tüm ürünlerin webden satışına imkan tanıyan bir sisitemi inşa etmişler. 

Webden herhangi bir ürün sipariş edildiğinde, söz konusu ürünün bulunduğu 

mağazalara siparişle ilgili bilgi e-maili gidiyor ve bu e-maili alan mağazalar arasında 

“siparişi kapma” yarışı başlıyor. Böylece hızlı davranan mağaza e-ticaret satışlarını da 

cirosuna eklemeyi başarıyor. Bu da haliyle kazanç olarak mağaza çalışanlarına katkı 

sağlıyor. 

İpekyol mağazalarında da “Omni Kanal Operasyon Yöneticisi” ünvanıyla 

personel istihdamı sağlanmış ve insan kaynakları alanında önemli yatırımlar yapılmış. 

Mağazadaki personelin dijitalleştirilmesi için, mağazalarda el terminalleri, tabletler 

kullanılarak Omni kanallılığa bir adım daha atılmış. 

İpekyol’un uygulamalarına baktığımızda, dijital pazarlamayı verimli 

kullandığını söylemek mümkün. Tüm müşterilere yönelik anlık ileti planlarının 

yapılması, sosyal medya mecralarınınn etkin olarak kullanılması, arama motoru 

reklamları, mobil uygulama vb. çalışmalarla müşteriye farklı temas nokatalarından 



 

207 

 

ulaşılmaya çalışılıyor. Ayrıca mağazayı ziyaret eden müşteriler, mobil uygulama 

aracılığıyla ürünlerin QR kodlarını okutarak, detaylı bilgiye ulaşabilmekte. 

ABC Giyim kodlu firma da  yazılım altyapısıyla yapılan en önemli yeniliklerin 

başında stok entegrasyonu geliyor. Diğer sorulara verdiği cevaplar ve mülakataın 

bütününe baktığımızda ABC Giyim firmasının, tüm dijital kanallarını Omni kanala 

uyumlu hale getirdiğini anlıyoruz. 

 

4..1.3. Tüketiciyle Mağaza Haricinde Hangi Kanallardan İletişime Geçiyorsunuz?  

Mülakat yapılan tüm şirketlerin genel olarak dijital kanalların tamamını ve 

geleneksel pazarlama kanallarını kullandığı görülmektedir. Bu veriler bir tablo şeklinde 

ayrıca açıklanacaktır. 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Fiziki mağaza haricinde tüketiciyle iletişime geçtiğimiz kanallar yukarıda da 

belirttiğimiz gibi, başta e-ticaret sitemiz olmak üzere; mobil uygulamamız, pazar yeri 

siteleri (gittigidiyor.com gibi) e-mailler, kısa mesaj yoluyla, mağazalarımızdaki kiosklar 

aracılığıyla, çağrı merkezi aracılığıyla, sosyal medya kanallarıyla (Youtube, facebook, 

twiter, instagram ve linked in başta olmak üzere tüm sosyal ağlar) iletişime 

geçmekteyiz. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Dijital kanalların dışında, dönemsel olarak yayınladığımız insert-dergilerle, iade 

veya arızalı ürünlerle ilgili olarak da anlaşmalı lojistik firmaları aracılığıyla da iletişime 

geçiyoruz. Gazete, televizyon, radyo, dergiler gibi geleneksel mecralardan da hedef 

kitlemize ulaştığımızı söyleyebilirim. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Teknosa.com, Facebook, Instagram, Twitter, Display banner kanalları (Google, 

Hurriyet.com.tr vb…) E-mail, çağrı merkezi, mobil uygulama, mobil & web push 

notification… (15.04.2019 tarihli görüşme) 
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Decathlon – Melisa Çakır:  

Sosyal Medya (Twitter, Facebook, Instagram bazen Linkedin) Whatsapp, Email, 

Çağrı Merkezi, Web Chat. 

İpekyol – Selin Erkök:   

Tüketicilerimiz ile ağırlık Instagram olmak üzere diğer sosyal medya 

kanallarından, SMS, e-mail, web push, app push, segmente dijital reklamlar, outdoor 

çalışmaları ve dönemsel fiziksel kataloglarla ulaşıyoruz. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

E-ticaret sitesi, mobil uygulama, e-mail, SMS, web push, mobil push, sosyal 

medya. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Yaptığımız çalışmada, katılımcı firmalardan aldığımız cevaplara göre, 

perakendecilerin mağaza dışında müşteriyle temasa geçtikleri birçok kanal olduğunu 

görüyoruz. Burada dikkat çeken hususlardan biri; tüm katılımcı perakendecilerin “Pazar 

Yeri” (Marketplace) diye tabir edilen, satış sitelerinde mağazalarının bulunmasıdır. E-

ticaretin yeni başladığı dönemlerde bu sitelerin her biri, perakende mağazalar için birer 

rakip sayılırken, günümüzde bir iş ortağı pozisyonundadır. Tabi ki aralarındaki rekabet 

de devam etmektedir. Çünkü pazaryeri siteleri aynı ürünleri farklı markalar adı altında 

satmaya da devam etmekteler. Perakendecilerin bu sitelerde yer alması, bu mecradaki 

müşteri potansiyelinden yararlanmak, satış elde etmek olduğu kadar, müşteriye temas 

etmek, marka bilinirliğini artırmak, dijital mecralarda görünürlüğü artırmak olabilir. 

3-Tüketiciyle temasa geçilen kanallar Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC 

Giyim 

E-ticaret sitesi     

Mobil uygulama     

Sosyal medya     

E-posta     

Online (çevrimiçi) canlı destek          

Anlık İletiler-SMSler- Bluetooth mesajları     

Mağaza içinde RFID takibi         

Çağrı merkezi     

TV-radyo gibi geleneksel kanallar     

Outdoor- dış mekân reklamları     

Fiziksel kataloglar     

Pazaryeri siteleri     

Tablo 14: Tüketiciye Temasa Geçilen Mağaza Harici Kanallar 
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Perakende ve dijital pazarlamada teknolojik yenilikler her geçen gün artmaya 

devam ediyor. Elbette bu tabloda yer almayan birçok yeni dijital temas noktaları da 

mevcuttur. Tabloda yer verdiğimiz temas noktaları, en az bir perakendeci tarafından 

kullanılan kanalları göstermektedir. Perakendecilerin fiziki mağaza haricinde temas 

seçeneğinin bu denli çok olması, Omni kanallılığın önemini anlamak açısından önemli 

bir bulgu olarak karşımıza çıkıyor. 

4..1.4. Omni Kanala Geçiş Sürecinizde Fiziki Mağazalarda Neleri Değiştirdiniz? 

Omni kanal yaklaşımının mağazaların fiziki yapısına ve işleyişinde ne tür 

değişiklikler getirdiği araştırmanın temel konularından biridir. Bu soruya alınan 

cevaplar sonuç kısmında derlenip aktarılmıştır.  

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Tabi ki Omni kanallılık fiziki mağazalarımızda bazı değişiklikleri de beraberinde 

getirdi. En başta dijital alanlarımız arttı. Etiketlerimiz tamamen dijitale döndü. Fiyat 

bütünlüğü, tutarlılığı ve fiyat geçişleri açısından bu son derece önemli bir avantaj 

sağlıyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

 

 

 

Şekil Mediamarkt Dijital Etiket Sistemi 

Mağazalarımızda dijital satış asistanı olarak konumlandırdığımız insan boyunda 

kiosklarımız bulunuyor. Bu Kiosklar sayesinde müşterilerimiz ilgilendikleri ürün 

hakkında detaylı bilgi sahibi olabiliyor ve istediği ürüne buradan ulaşabiliyor. 

Müşterilerimiz kiosklar aracılığıyla sadece mağazada gördükleri ürünlerle yetinmek 

zorunda kalmıyor, “sonsuz raf” sistemiyle e-ticaret sitemizde veya diğer 

mağazalarımızda bulunan ürünleri de bu dijital ekranlardan “in store” (mağaza içinden) 

yöntemiyle sipariş verebiliyorlar. (01.03.2019 tarihli görüşme) 
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Şekil: Mediamarkt Dijital Satış Asistanı - Kisoklar 

Günümüz tüketicisi ilgilendiği ürünü deneyimlemek ve satın almadan önce 

kullanmak istiyor. Biz de Mediamarkt olarak müşteri deneyimini merkeze alarak tüm 

mağazalarımızda “müşteri deneyimi yöneticileri” bulunduruyoruz. Buna bağlı olarak, 

inovasyon adaları ve VR deneyim stantları kurarak ziyaretçilere inovatif ürünleri 

deneme imkânı sunuyoruz. Bu çalışmalardan biri de; oyun severler için oluşturulan 

“GameZone deneyim alanları”. Oyuncu bilgisayarlarından aksesuarlarına, OEM 

ürünlerinden oyun konsollarına kadar geniş bir ürün gamına sahip olan bu alanlar 

tüketicinin satın alacağı ürünler hakkında önceden bilgi ve deneyim kazanmasına 

yardımcı oluyor. Bu alanların kullanılmasıyla birlikte ilk yıl oyuncu dizüstü 

bilgisayarları satışında yüzde 80, oyun aksesuarlarında ise yüzde 88’lik bir artış yaşandı. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Mağazalarımızda müşterilerimizin alışveriş haricinde vakit geçirebilmeleri için 

de lounge’lar (özel dinlenme alanları) oluşturduk. Mağaza içinde ücretsiz internet 

bağlantısı sunuyoruz. Böylece ziyaretçilerimizin mağazalarımızda daha uzun süre ve 

hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Bununla birlikte MediaMarkt çalışanlarında bir dijitalleşme söz konusu ve 

çalışanlarda mağaza içi kullanım için tabletler bulunuyor. Satış personelleri sahip 

oldukları tabletlerden tüketicilerin tüm sorularını dijital dünyanın entegre çözümleri ile 

yanıtlayabilecekleri bir altyapıya sahipler. Kullanılan tüm bu sistemler aynı zamanda 

dijital müşteri hizmetleri, mağaza içi dinamik müşteri takip sistemi ve baştan sona 

servis ağının entegrasyonuna giden bir bütünlük sağlanmış oluyor. (01.03.2019 tarihli 

görüşme) 
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Mağazalarımız önceleri çok daha büyük metrekarelerde idi ve çok daha fazla 

teşhir alanına sahipti. Omni kanallılığın da getirdiği şartlar ile birlikte, (sadece tek etken 

bu değildi) mağazalarımızın metrekarelerinde bir küçülme yaşandı. Ancak müşteriye 

ulaşılabilirlik (proximity) esasına göre mağaza sayımızı artırdık. Sadece geçen yıl 

(2018) 30 yeni mağaza açtık. Bu mağazaları açarken de e-ticaret, lojistik, ulaşılabilirlik 

ve optimum verimlilik gözetilerek Omnikanallıığa uygun yer seçimleri yapıldı. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Bizi Pazar yerleri veya sadece e-ticaret yapan rakiplerimizden ayıran en önemli 

özellik; proximity (ulaşılabilirlik). Mağazalarımız büyük ölçekli daha çok teşhir alanı 

olan model yerine daha ulaşılabilir bölgelerde, orta ölçekli daha dinamik çalışan 

mağazalara dönüştü. Mağazalarımızda ürün teslimat alanları genişletildi. Lojistiğe ve 

hizmete yönelik alanlar yeni sisteme uyarlandı. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Perakendenin geleceği çoklu kanal modelinde diyebiliriz. E-ticaret hızlı büyüse 

de ürünlerin deneyimlenmesi, teslim alınması, satış sonrası hizmetlerden 

faydalanabilmesi için mağaza ağı da çok önemli. Mağazalar birer satış noktası olmanın 

yanında deneyim merkezi haline de geldiği için, perakendede başarının yeni ölçütü artık 

“metrekare başına deneyim”. Ürüne dokunmak, deneyimlemek, satış danışmanından 

bilgi almak ve ürüne anında sahip olmak çok değerli. Yeni mağaza profili “keşif, 

eğlence ve ilişki” çerçevesinde biçimleniyor. Biz de mağazalarımızda bunu sağlamaya 

odaklanıyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa olarak her zaman önceliğimiz, kanal ayrımı olmaksızın tüketicilerin 

Teknosa’daki deneyimlerini zenginleştirmek. Bu kapsamda çoklu kanalda 

yatırımlarımıza devam ediyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Mağazalarımızdaki dijital kiosklar sayesinde kısa sürede Decathlon hesabı 

yaratabilme, ürün kataloğumuzun tamamını görebilme ve online sipariş oluşturup 

mağaza kasasında ödeme gibi geliştirmeleri hayata geçirdik. Bunun dışında 

mağazalarımızdaki deneme alanlarında AR&VR çözümler kullanarak kullanıcılara spor 
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ve ürün deneyimi yaşatmaya çalışıyoruz.  Günün sonunda amacımız mağazalarımızın 

dijital gelirlerini artırırken, kullanıcılara daha Omni-channel ve pürüzsüz bir alışveriş 

deneyimi sunabilmek. (Gülaydın, 2018) 

Şuan tüm mağazalarımızda click&collect uygulaması bulunuyor. Kendimiz bir 

teslimat noktası oluşturmak istemedik kapanana kadar BuKoli’yi memnuniyetle 

kullandık. Yine benzer yöntemlerin gelmesini hem bekliyoruz hem de destekliyoruz. 

(23.04.2019 tarihli görüşme) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Fiziki mağazalarda herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak Omni kanal 

uygulamalarının artmasıyla mağazada özel bir alan ayılması, kasa önünde teslimat 

noktası oluşturulması, kiosk eklenmesi gibi projeler düşünülebilir. (23.04.2019 tarihli 

görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Hiç bir değişiklik yapılmadı. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Omni kanal yaklaşımı fiziki kanalla dijital kanalın bütünleşmesine dayandığı 

için, Omni kanal yaklaşımında kullanılacak mağazaların dijital altyapıyla ve teknolojik 

imkanlarla donatılması son derece önemlidir. Araştırma sorularımızı hazırlarken, 

yaptığımız kaynak taraması sırasında dünyada kullanılan belli başlı teknolojik 

yenilikleri ele alıp sorularımızda bir kısmını hatırlatma amaçlı  olarak formlarımıza 

ekledik. Ancak araştırma formu yarı yapılandırılmış bir mülakata göre hazırlandığı için, 

katılımcı firmaların serbestçe ilaveler yapması ve forma bağlı kalmamasına özen 

gösterildi. Tabloda yer alan teknolojik yenilikler dünyada kullanımına başlanmış ve 

Türkiye’de uygulama alanı bulabilecek yenilikler olarak tespit edildi. Toplam 27 farklı 

yenilik tabloda yer aldı ve buna göre perakendecilerin bu tablodaki yeniliklerden ne 

kadarını kullandığı tespit edildi. 

 Araştırmada elde edilen bulgulara göre katılımcı perakendecilerin 

mağazalarındaki dijitalleşme oranları tablonun alt kısmında yer almakta. Buna göre en 

yüksek dijitalleşme oranı 17/27 oranı ile Mediamarkt teknoloji mağazalarında 

görülüyor, Onu 11/27 oranıyla Teknosa ve Decathlon mağazaları takip ediyor. İpekyol 
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mağazaları 8/27, ABC Giyim de 7/27 dijitalleşme oranına sahipler. Teknoloji ve spor  

mağazaları için bu oranlar Omni kanal yaklaşımına uyum için yeterli kabul edilse de 

giyim perakendecilerinin dijitalleşme konusunda bazı ilaveler yapmaları gerektiği 

anlaşılıyor. Perakendecilerin iş kolları, mağaza metrekareleri gibi etkenlerin dijitalleşme 

oranlarını etkilediği söylenebilir.  

Mağazalarda kullanılan teknolojik yenilikler Medıamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC  

Giyim 

E-CRM (Dijital Müşteri İlişkileri )         

Multi Channel Zone (Çoklu Kanal Alanı)          

Giriş ve Çıkışlarda Dijital Ekranlar          

Dijital Fiyat Etiketi          

QR Kod İle Ürün Bilgisi Okuma     

Kasa Kuyruk Analiz Sistemi         

Satış Personeli Tablet/Dijital Cihaz Desteği        

EDI (Elektronik Veri Değişimi)     

RFID Teknolojisi İle Stok Takibi ve Ödeme      

NFC Yoluyla Etkileşim           

Mağaza İçi Akıllı TV Yayın Ağı           

Kiosk- Dijital Satış Asistanı       

Akıllı Market Arabası           

Mobil Uygulama     

Kasiyersiz Self Servis Kasa        

Akıllı Raf - Sonsuz Raf         

Bluetooth İBecaon Teknolojisi     

Scan and Go ( Ödemesiz Alışveriş)           

Dijital Tabelalar         

Sanal Gerçeklik         

Artırılmış Gerçeklik           

Nesnelerin İnterneti          

Yapay Zekâ          

Robotlar           

WI-FI Analiz sistemi          

Anlık Bildirimler     

Yüz Tanıma Uygulaması            

TOPLAM YENİLİK SAYISI 17/27 11/27 11/27 8/27 7/37 

Tablo 15: Perakendecilerin Kullandığı Teknolojik Yenilikler 

Araştırmanın 4. Sorusu; Omni kanal yaklaşımına uyum sürecinde, mağazaların 

iç ve dış unsurlarında ne tür yenilikler, değişiklikler yapıldığını anlamaya yönelik idi. 

Buna göre perakendecilerin mağaza ölçeklerinde, yer seçiminde, iç tasarımında, 
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işleyişinde ve kullandığı teknolojilerde ne tür değişiklikler yaptığını sorduk. Katılımcı 

perakendecilerden Mediamarkt  mağaza işleyişini ve mağaza tasarımını büyük ölçüde 

Omni kanal yaklaşımına göre yeniden düzenlemiş görünüyor. Teknosa mağazaları da 

birkaç konu haricinde mağazalarını Omni kanal yaklaşımına hazır hale getirmiş 

görünüyor. Decathlon mağazaları globalde uyguladıkları yenilikleri Türkiye’deki 

mağazalarına henüz yeni uyarlamaya başlamış görünüyor. Diğer katılımcılardan İpekyol 

da planlama aşamasında olan uygulamalarla birlikte Omni kanala uyumunu artırmayı 

hedefliyor.  

Araştırmada yer alan giyim perakendecisi şirketlerin ise daha çok yazılım ve 

teknoloji alanında altyapı yatırımları yaptıkları, mağazaların dijitalleşmesi ve Omni 

kanala uyumu konusunda sınırlı bazı adımlar attıkları görülmekte. İpekyol 

mağazalarında hali hazırda, dijital satış asistanları olarak adlandırılan kiosklar, internet 

siparişlerinin mağazadan teslimi ve değişimi/iadesi, personelin dijital chazlarla müşteri 

hizmetleri sunması gibi uygulamalar kullanılmakta. Mağaza içinde sipariş teslim 

noktaları ve Omni kanala uygun deneyim alanları ise henüz planlama aşamasında.  

Diğer giyim perakendecisi ABC Giyim ise önemli Omni kanal uygulamalarını 

başlatmış olmasına rağmen mağazalarda Omni kanal uyumuna yönelik fazla bir 

değişiklik yapmamış gözüküyor. Mağazadan teslim alma, mağazalar arası farklı 

ürünlerin kombine edilmesi, webden alınan ürünlerin mağazadan değişimi gimi bazı 

Omni kanal hizmetlerini veriyor olsa da mağazalarda buna yönelik fiziki şartları henüz 

oluştumuş değil. 

4-Mağaza Ölçekleri ve İçeriklerinde  

Yapılan Değişiklikler 
Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 

ABC 

Giyim 

Mağaza ebatlarında değişim         

Mağaza yer seçiminde değişim         

Mağaza içi teslimat noktaları   PLAN PLAN   

Mağaza içi müşteri temas noktaları (Omni zone)      PLAN   

Webden alıp mağazaya iade-değişim     

Kiosk-dijital asistan kullanımı       

Dijital-elektronik etiket          

VR-AR kullanımı         

Deneyim alanları (oyun, ürün deneme vb.)      


Dijital destekli personel (tabletle, mobil destek)        

Veri analitiği - müşteri datası tekilleştirme    


  

Tablo 16:Omni Kanal İçin Mağazacılıkta Yapılan Değişiklikler 
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Omni kanal kullanımı dijitlleşmeyle paralellik arz ettiğinden dolayı, 

perakendecilerin mağazalarında uyguladıkları teknolojik yenilikler, ve uygulamalar ne 

kadar artarsa Omni kanala bir adım daha yaklaşmış olacakları söylenebilir.  

4..1.5. Kullandığınız Omni Kanal Uygulamaları Neler?   

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Click&Collect (İnternetten Sipariş Ver, Mağazadan Teslim Al): 

Bu sistem nasıl çalışır ve ne işe yarar kısaca adım adım anlatalım: E ticaret 

kanalıyla almak istediğiniz ürünü sepete atmadan önce Sepete Ekle butonu üstünde yer 

alan mağazanı seç butonuna tıklanır. Açılacak sayfadan ürünü teslim almak istediğiniz 

Media Markt mağazasını seçersiniz. Eğer seçtiğiniz mağazada almak istediğiniz ürün 

mevcut değilse Sepete Ekle butonu üstünde ilgili uyarıyı görürsünüz ve size en yakın 

başka bir mağaza seçersiniz. Sepetin 3. Aşaması olan teslimat kısmında, altta bulunan 

“Mağazadan teslimat” seçeneğini tıklanır. Kargo ücretinin kalktığına dair uyarı yazısı 

karşınıza gelir.  Siparişi tamamla butonuna tıklayıp ilerlenir. Ödemeyi tamamladıktan 

sonra işlemin başarıyla gerçekleştiğine dair onay maili alırsınız ve ürününüz mağazada 

teslimat için hazırlanır. Ürün teslimata hazır olduğunda size alabileceğinize ilişkin bilgi 

maili atılır. Bilgi maili geldikten sonra alışverişte kullandığınız kredi kartı ve kimliğiniz 

ile birlikte mağazaya giderek ürününüzü teslimat noktasından alabilirsiniz. (01.04.2019 

tarihli görüşme) 

Kapıda Ödeme: Geleneksel fiziki mağazacılıkta olmayan bir yöntem olan 

kapıda ödeme modeli e-ticaretle birlikte perakendecilerin uygulamaları arasına 

girmiştir. Mediamarkt’ta bu sistem nasıl çalışır kısaca bahsedelim:  

İnternetten sipariş verdiğiniz ürünün teslimat seçeneğinde “adrese teslimat” 

seçilir ve ödeme sekmesine gelindiğinde ise “kapıda ödeme” yöntemi seçilerek alışveriş 

tamamlanır.  Siparişiniz anlaşmalı kargo personeliyle adresinize teslim edilir, ödeme 

mobil pos ile alınır.E-ticaret sitesi dışında “çağrı merkezi ile” sipariş hattından da 

kapıda ödeme seçeneği ile sipariş verilebilmektedir. Kapıda ödeme yöntemiyle yapılan 

siparişlerde yalnızca kredi kartı ödeme yöntemiyle ve tek çekim ödeme 

alınabilmektedir. Kapıda ödeme avantajı için alt ve üst limit sınırı vardır. (01.04.2019 

tarihli görüşme) 
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Çağrı Merkezi: Çağrı merkezi geleneksel mağazacılıkta da var olan ama e-

ticaretle birlikte önemi de artan bir kanaldır. İnsanlar e-ticaretle ilgili güvenlik 

konusunda halen bazı çekinceler yaşamaktalar. Çağrı merkezi bu güven problemini 

biraz olsun azaltan ve müşterinin gerçek bir kişinin yardımıyla alışverişi rahatça 

yapabilmesini sağlayan bir kanaldır. Sipariş öncesi olduğu kadar sipariş sonrasında da 

sevkiyat takibi, müşteri hizmetleri için çağrı merkezine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Dolayısıyla e-ticarette çağrı merkezi desteği yoğun olarak kullanılan bir kanalımızdır. 

(01.04.2019 tarihli görüşme) 

In Store Ordering (Mağaza İçi Sipariş): Müşterilerimizin mağazada veya rafta 

bulamadığı bir ürünü mağaza içinde elektronik ortamda sipariş verip ödeyebilmesini 

sağlayan sistemdir. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Multi Channel Zone (Çoklu Kanal Alanları): İnternet erişimiyle beraber, 

dinlenme, yenilikleri takip etme, ürün deneyimleme imkânı sağlanan bu alanlarda 

müşterinin alışveriş haricinde de hoşça vakit geçirmesi sağlanıyor. Bazı mağazalarda 

müşteri deneyim alanları adı altında özel alanlar oluşturuldu. Buna ilaveten “Oyun 

severlere” yönelik oluşturulan “GAME ZONE” alanları bazı mağaza dışı etkinliklerle 

de desteklenerek çok daha etkileşimli hale getiriliyor. Bu etkinliklerden biri oyun 

ürünlerinin tanıtıldığı, çeşitli turnuvaların ve etkinliklerin yapıldığı “oyun tırı” 

turnesiydi. Çok sayıda oyun severin bir araya geldiği etkinliklerde tanınmış simalar da 

yer almış ve bu faaliyetler sosyal medya kullanıcılarının da beğenisine sunulmuş, bir 

çok kanaldan etkileşim alma imkanı sağlanmıştı. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

CRM (Müşteri İlişkileri) Programları: Müşteriyi daha iyi tanımaya yarayan 

sadakat programları da işimizin bir parçası. Mediamarkt Club isimli sadakat program 

üyeliğine sahip müşterilerimiz sayısız avantajalara sahip. Yarım kalan satışları da bu 

programlar aracılığıyla tamamlamış oluyoruz. Müşterilerine istedikleri zaman ve 

istedikleri kanaldan onları ilgilendiren, kişiselleştirilmiş hizmetler sunarak uzun süreli 

müşteri sadakati sağlamayı hedefliyor. Bunun için de yapay zeka ile yönetilen, 

müşterilerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini en hızlı yorumlayan uygulamaları kullanıyor. 

(01.04.2019 tarihli görüşme) 
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Kapı Çıkışlarında Dijital Ekranlar: Bu ekranlar aynı zamanda müşteri 

memnuniyetini de ölçümlemeye yarayan, anket yapmamızı da sağlayan ölçümleme 

araçları. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Mediamarkt Club Kart: MediaMarkt CLUB Kart ile kullanıcılara çok sayıda 

avantaj sunuluyor. Kişiye özel kampanyalar, indirim kuponu, hoş geldin kuponu, 

faturasız yaşam, uzatılmış ürün iade süresi ve birçok hediye gibi avantajlar sağlıyor. 

Yeni üye olanlara “hoş geldin” kuponu, her kişiye doğum gününde “doğum günü” 

kuponu, Tablet, telefon, tv üyeliği gibi hediyeler ve daha pek çok ayrıcalık sunuluyor. 

Ayrıca kart sahipleri için harcadıkça indirim ve hediye kazanma olanağı da sunuluyor. 

(01.04.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Etkin stok ve envanter yönetimi 

 Mağaza Stoklarından Satış 

 Lojistik ve teslimat seçenekleri 

 Mağazadan Sevkiyat (Ship from store) 

 Mağazadan Teslimat (Click&Collect) 

 Mağazadan İade (Return to Store - buy online but return to store) 

 Merkezileştirilmiş müşteri verisi (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Biz Teknosa olarak, elimizdeki milyonlarca müşteri verisini analiz edip, 

müşterilerimize özel daha fazla değer önerisiyle gitmeye odaklanıyoruz. Tüketicileri 

sadece focus gruplarda değil aynı zamanda sosyal dinleme yöntemi ile internette 

kamuya açık paylaşımları ile doğal ortamlarında duyma fırsatımız oluyor. Müşteri 

araştırmalarımızın bir ayağı mutlaka sosyal dinleme tekniğinden oluşuyor. (15.04.2019 

tarihli görüşme) 

Diğer taraftan, dijital ayak izlerinden bir müşterinin alışveriş sürecini, süresini 

detaylı inceleyerek müşteriye anlamlı teklifleri doğru zamanda sunabiliyoruz.  

(15.04.2019 tarihli görüşme) 
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Dijital harcamalarımızın fiziksel kanallara da etkisini ölçümlemek bizim için çok 

kritik.  Google search yatırımlarımızın, mağazadan alışveriş yapan müşteriye etkisini 

artık ölçümleyebiliyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Sosyal medya, mesajlarımızı iletmek ve müşterilerimizle bağlantımızı 

güçlendirmek için en önemli owned media kaynağı. Bu kapsamda yıllardır gelişen 

trendler doğrultusunda sosyal medya kanallarımızdaki iletişimimize yön veriyoruz. 

(15.04.2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

E-rezervasyon 

Click & Collect 

Kiosk ve Mağazadan Online Sipariş 

Kolay Değişim ve İade 

Anlık Mağaza Stok Gösterimi (23.04.2019 tarihli görüşme) 

Aradığınız ürünü veya bedenini gittiğiniz mağazada bulamazsanız, mağazadaki 

KIOSK adlı sipariş verme ekranlarından istediğiniz ürünü aratıp ister evinize ister size 

en yakın mağazaya sipariş verebilirsiniz. Ödemenizi kart ve havalenin yanı sıra sipariş 

esnasında mağazadan nakit olarak da yapabilirsiniz. Uygulama, tüm Decathlon 

mağazalarında geçerli. (www.decathlon.com.tr, 2019) 

E-rezervasyon: Decathlon’da internetten ayırt, mağazadan satın al uygulaması 

başladı.Click and Collect benzeri bir uygulama olan e-rezervasyon, internetten satın 

almak yerine rezerve etme imkanı sunuyor. Satın alma işlemini mağazaya gidip ürünü 

deneyip, beğendikten sonra yapabiliyorsunuz. (www.decathlon.com.tr, 2019) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Entegre stok yönetimi, mağazada stoklarından satış, ipadden satış, bölge bazlı 

SMS, geofencing ile push gönderimi, dijital ekranlar, mağazaya iade ve değişim. 

(23.04.2019 tarihli görüşme) 



 

219 

 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Click&Style (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Araştırmaya katıllan tüm perakendecilerin kullanmaya başladıkları 3 ortak Omni 

kanal uygulamasından söz etmek mümkün:  “Click & Collect” (Webden sipariş et, 

mağazadan teslim al), Tanımlı müşterilere mağazaya yaklaştığında “push 

mesajları”(anlık iletiler),mailler gönderme, “kanallar arası iade ve değişim kolaylığı” 

yani satış sonrası himzet bütünlüğü. Bir şirket hariç diğer 4 katılımcının da kullanmaya 

başladığı diğer bir uygulama da, dijital satış asistanı yani “kiosklar” ve bu kiosklardan 

“online sipariş” imkanı sunulması.  

Giyim perakendecilerinin kullanabileceği bir uygulama olan, farklı 

mağazalardan farklı kıyafetlerin kombin edilmesine imkan tanıyan “click & Style” 

uygulaması da şimdilik sadece ABC Giyim kodlu firmada kullanılmaya başlanmış 

durumda. Burada önemli ve dikkat çekici bir konu da şudur ki; Omni kanal yaklaşımı 

için son derece önemli olan ve gelecekte çok daha fazla adını duyacağımız bir uygulama 

olan “merkezileştirilmiş müşteri verisi” kavramı henüz sadece Teknosa tarafından tam 

olarak kullanılmaya başlanmış veya kullnımı kamuoyuna bildirilmiş durumda. Diğer 

şirketler de bu konuyu “zorluklar” kısmında dile getirmiş olsalar da henüz bu konuda 

tam bir bütünlük sağlayabildiklerini ifade etmemişlerdir. Bu yüzden, sadece 

Teknosa’nın bu konuda sonuca ulaşmış çalışmaları olduğunu kabul etmek 

durumundayız. 

5-Kullanılan Omni kanal uygulamaları  Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC 

Giyim 

Click & Collect     

Click & Style       




Mağaza içi KIOSK'tan sipariş       

Tanımlı müşteriye mobilden teklif (Push Notifications)     

Kapıda ödeme          

Kanallar arası iade kolaylığı     

Çok yönlü çağrı merkezi         

Merkezileştirilmiş müşteri verisi          

Tablo 17: Perakendecilerin Kullandığı Omni Kanal Uygulamaları 
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4..1.6. Omni Kanal Kullanımında Karşılaştığınız Güçlükler Neler? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Karşılaştığımız güçlükler şirket özelinde Mediamarkt’ın güçlükleri olarak değil 

de, sektörel olarak tüm şirketleri ilgilendiren güçlükler olarak ele alınabilir. Genel 

ifadeyle bu konuda en büyük güçlük, alışveriş kolaylığını sağlayacak hizmetlerde 

olması veya hiç olmaması denilebilir. Bunları başlıklar halinde sıralayacak olursak; 

 Altyapı ile ilgili güçlükler: 

Lojistik: Omni kanallılığın verimli uygulanabilmesi için gereken eko sistemin 

buna elverişli olması gerekiyor. Lojistik bu işin önemli bir boyutu ve hizmet kalitesini 

etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Türkiye’de çok kanallılık uygulaması yapacak 

perakendeciler burada faaliyet gösteren 5-6 tane kargo firmasından biriyle çalışmak 

durumundalar. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Türkiye’deki kargo şirketlerinden beklenen hizmet ile karşılığında verilen ücret 

maalesef ki birbirini karşılamıyor. Kargo maliyetlerini düşük tutmaya çalışıyoruz ama 

kapıdan kapıya ve özenli bir hizmet bekliyoruz. Hizmet sektörü olması dolayısıyla, her 

şubedeki hizmet kalitesi ve imkanlar farklı olabiliyor. Personel devir hızı, ücret 

politikaları, yeni personel bulma sürecindeki yetersizlikler, eski personeller ile yaşanan 

hukuki süreçler, kullanılan sistemlerin yetersizliği gibi nedenler kargoların hizmet 

kalitesini doğrudan etkiliyor. Haliyle beklentiler tam anlamıyla karşılanamıyor. Kargo 

şirketlerinin dışındaki faktörler de hizmet kalitesini etkileyebiliyor. Mesela nüfus 

yoğunluğuna göre ve coğrafi şartlara göre teslim süreleri değişebilmekte. (01.04.2019 

tarihli görüşme) 

Teknik Altyapı: Dijital cihazları kullanma, bilgiyi bulma, anlama doğru 

kullanma anlamına gelen “dijital okur-yazarlık” kavramı teknik altyapıda önemli bir 

etken. Tüketiciler, dijital kanalları kullanma konusunda halen yeterli bilgiye sahip 

değildir. E-ticarette yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri internette görüp satın aldığı 

ürünle teslim aldığı ürünün farklı olmasıdır. Burada tüketicinin alışveriş yaptığı satış 

noktasını sorgulayabilecek bir dijital okuryazarlığa sahip olması gerekir. Yine satın 

alacağı ürünle ilgili teknik özellikleri, karşılaştırmaları ve yorumları inceleyip 
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değerlendirebilecek bir okuryazarlığa sahip olması da e-ticaretin tarafları açısından 

memnuniyeti artıracak bir durumdur. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Dijital pazarın geliştirilmesi açısından, yetkinlik düzeyi açısından bakacak 

olursak; henüz Türkiye’de dijital iş geliştirme, dijital dünyaya katılım maalesef yeterli 

düzeyde değil. Yani “start up” mantığı veya “iş geliştirici-developer” mantığından 

henüz uzağız. Yeni yeni bazı çalışmalar yapılıyor ama yeterli düzeyde değil. Hayatı 

kolaylaştıran uygulamalar çok kolay çıkamıyor, çıksa da kolayca adapte edilemiyor. 

(01.04.2019 tarihli görüşme) 

Omni kanal perakendeciliğin arka planında çalışan sistem, yüksek yatırım 

maliyetleri olan, nitelikli insan kaynağı ve buna inanmış bir yönetim anlayışını 

gerektiriyor. Dolayısıyla Omni kanallılığa geçiş için yapılacak dijital altyapının, 

donanım ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması şarttır. Erişim hızını düşürmeyecek 

serverlar, uçtan uca bağlanabilecek kesintisiz internet hizmetinin olması, yukarıda 

bahsettiğimiz dijital ekipmanlar, elektronik etiketler, kiosklar ve benzeri donanımların 

sağlanması gerekiyor. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Yönetim Anlayışı: Şirket sahipleri veya üst yönetimin Omni kanallılığa hazır 

olması, vizyonlarının temel, tamamlayıcı ve değişmez bir parçası haline gelmesi ve 

yatırım yapmaya açık olmaları gerekmektedir. Kendi şirketim için bu konuda herhangi 

bir sorun yaşamıyoruz çünkü zaten bu bizim şirket vizyon ve politikamız. Ancak genel 

olarak yönetim anlayışındaki farklılıklar, gereken adımların atılamamasına yol açıyor. 

Yeniliklere açık ve değişiklikleri kabul edecek, uygulama sürecinde destekleyecek bir 

yönetimle ancak bu yola çıkılabilir. Birden fazla kanala sahip olup da, gelirinin büyük 

kısmını dijital kanallardan elde etmeyen birçok şirkette; üst yönetime, üst akla nüfuz 

edebilmek gerçekten zor bir iş. Çünkü üst yönetim için bu konu öncelikli iş olmadığı 

için öncelikler farklı olabiliyor. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Omnichannel alanında sektörün öncüsü olmanın, ilkleri gerçekleştirmenin   

avantajları olduğu gibi zorlukları da var. Yaşanan zorlukları insan kaynağı ve teknoloji 

odaklı olarak ikiye ayırmak mümkün. Geleneksel perakende kültürünü çoklu kanala 
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uygun hale getirmek, iş yapış şekillerimizi değiştirmek bizi zorlayan en önemli 

noktalardan birisi oldu. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Yeni bir bakış açısı ve dolayısıyla yeni teknolojiler gerektiren bu yatırımlara 

özellikle önceki yıllarda ulaşmak zahmetli ve zor olabiliyordu. Şu anda hem teknoloji 

hem de kültür anlamında düne göre çok daha iyi noktada olduğumuzu görüyoruz.  Bu 

alanda başarı için yeni teknolojilere adaptasyon ve dijitalleşme olmazsa olmaz. Biz 

Teknosa olarak, dijitalleşmeyi tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye 

ulaşması ve satış sonrasını da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Ayrıca yaygın mağaza 

ağımızın avantajını da yaşıyoruz. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Fiziksel bir mağazadayken online alışverişe yönlendirip birkaç gün 

beklemelerini istemek her zaman çok kolay olmuyor.  

Aynı zamanda teknolojik yatırımlarımızdaki ve  Yazılımsal sıkıntılarda 

yaşadığımız bekleme süreleri bizi yorabiliyor.  

 Bir sıkıntı olmasa da Omni kanal için en önemli nokta ekiplerin inancı; tüm 

ekibe önemini, nedenini doğru bir şekilde anlatmalı ve onları Omni kanal gelişimleri 

için ödüllendirmelisiniz. Her şey önce inanmakla başlıyor. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Yeni teknolojilerin tüm mağaza ve merkez ofis çalışanlarınca benimsenmesi ve 

kullanılması, bunu için gerekli eğitimin verilmesi başlıca gelişme alanını oluşturuyor. 

Çalışanların benimsediği teknolojilerin müşteriler tarafından da daha sık kullanıldığını 

görüyoruz.  

Teknolojik altyapı anlamında süreç tasarımının tüm departmanların katılımıyla 

yapılması ileride yola çıkabilecek sıkıntıları azaltmamızda yardımcı oluyor. Bunun 

dışında kasa ve muhasebe programlarındaki geleneksel perakendeye göre düzenlenmiş 

altyapılar üzerinde detaylı çalışmak gerekiyor.  Özellikle müşteri hizmetleri birimlerinin 

Omni kanal gelişmelere oldukça hakim olması lazım ki müşterilerden gelen tüm 
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geribildirimleri doğru bir şekilde yöneterek ilgili birimlere aktarılmasını sağlasın. 

(23.04.2019 tarihli görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Müşteri tekilleştirme tam anlamıyla yapılamadığı için aynı e-posta adresine 

kayıtlı mükerrer kayıtlar mevcut. Müşteri kimliğini ve hareketlerini doğru şekilde 

anlamlandıramadığımız için müşteriye özel hizmet ve ayrıcalıklar tam anlamıyla 

sunulamıyor. Mağazadan ve sanal mağazadan gelen müşteri datasının tekilleştirmesi 

adına çalışma yapıyoruz.  

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, Omni kanal yaklaşımının zorlukları 

birçok perakendeci tarafından benzer ifadelerle dile getirilmiş durumda. Tüm 

perakendecilerin üzerinde mutabık oldukları en önemli zorluk ise; “teknolojik altyapı ile 

ilgili zorluklar”. Omni kanal yaklaşımının en önemli unsuru “dijitalleşme” olarak 

görülüyor. Fiziki kanalla dijital kanalın entegrasyonu için gereken dijitalleşme ise hem 

yazılımla hem de donanımla ilgili yatırımlar yapılmasını gerektiriyor. 

Yatırım kararını verecek olan ise, şirketin tepe yönetimi ve sermaye sahipleri, 

şirket ortaklarıdır. Dolayısıyla diğer önemli zorluk da bununla ilgili; yani, yönetimin 

Omni kanalla ilgili ne kadar istekli olduğu, buna ne kadar inandığı ve yatırım yapmaya 

ne kadar hazır olduğuyla ilgilidir. Araştırmaya katılan biri hariç tüm perakendeciler, en 

önemli zorlukları sırlarken “yönetimin bakış açısı”, “personlein konuyu benimsemesi” 

ve “kanallar arası entegrasyonun zorluğu” konusunda hemfikir. Diğer şirket (ABC 

Giyim) muhtemelen zaman yetersizliği nedeniyle bu konularda fikir belirtmemiş 

olabilir. Zira, diğer sorulara verdiği cevaplardan bu konularda kendilerinin de zorluk 

yaşadıkları anlaşılıyor.  

Diğer önemli bir zorluk da, teslimat ve lojistikle ilgili zorluklar, burada iki farklı 

sebepten bahsetmek mümkün olabilir, biri iş ortakları olan lojistik-kargo şirketleriyle 

ilgili, diğeri ise şirketlerin kendi bünyesinde yaşadıkları lojistik ve teslimat sorunları. 

Günümüz tüketicisinin “hız” ve “hemen teslim” konusunda sabırsız yapısı 

düşünüldüğünde, bu konu da üzerinde ciddiyetle durulması gereken ve çözüm 

üretilmesi gereken bir konu olarak perkaendecilerin masasında duruyor. 
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Son olarak; müşteriyle ilgili olan zorluklara değinmekte fayda var. Birincisi, 

Mediamarkt’tan Erkut gündüz’ün dile getirdiği “müşterinin dijital okur yazarlık” 

durumu diğeri de 3 farklı şirket yetkilisi tarafından dile getirilen “müşteri datalarının 

tekilleştirilmesi” veya “müşteri hakkında doğru bilgiye ulaşma” zorluğu olarak 

karşımıza çıkıyor. Bu konuda da perakendecilerin veri filtrelemesi ve müşterinin 

dijitalleştirilmesi konusunda çaba harcaması gerekiyor. Teknosa’nın bu konuda yapmış 

olduğu “kadınlara yönelik dijital okur yazarlık” kursları projesi güzel bir örnek 

sayılabilir. 

6-Omni kanal kullanımında karşılaştığınız 

güçlükler, yaşanan sorunlar 
Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 

ABC 

Giyim 

Yönetimin bakış açısı       

Personelin konuyu benimsemesi       

Teknolojik altyapıyla ilgili zorluklar     

Kanallar arası entegrasyonun zorluğu       

Güçlü müşteri hizmetleri gerekliliği        

Lojistik- teslimatla ilgili zorluklar        

Müşteriyle ilgili zorluklar (dijital okur-
yazarlık) 

         

Müşteri hakkında doğru bilgiye ulaşma 

zorluğu 
 

 


Tablo 18: Omni Kanal Kullanımında Karşılaşılan Güçlükler 

4..1.7. Omni Kanal Kullanımı Satışlarınızı ve Müşteri Memnuniyetini Nasıl 

Etkiledi? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Kesinlikle çok olumlu etkisi oldu, size sadece şöyle genel bir rakam vereceğim, 

referans olması açısından Google’ın açıkladığı rakamlar üzerinden konuşacak olursak 

(bizim rakamımız bunun daha da üzerinde), birden fazla kanaldan (çoklu - Omni 

kanaldan) alışveriş yapan tüketicilerin harcama tutarıyla sadece online kanaldan veya 

ofline kanaldan (mağazadan) alışveriş yapanların harcama tutarına göre oranı 3,7 kat 

daha fazla. Yani Omni kanal müşteri, tek kanal müşteriden 3,7 kat daha fazla değer 

yaratıyor. Mağazada ürüne dokunuyor (showrooming), dijitalden satın alıyor veya 

dijitalden ürün özelliklerine daha detaylı bakabiliyor (webrooming) gidiyor mağazadan 

satın alabiliyor. İki kanal arasındaki etkileşim ne kadar yüksekse tüketici o kadar güven 

endeksi artıyor ve fazla harcıyor. (01.04.2019 tarihli görüşme) 
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- Bunun ölçülebilmesi önemli tabi ki değil mi? 

- Tabi ki; biz bunu net ölçüyoruz. Hangi müşteri sadece mağazadan hangisi 

sadece e-ticaretten akıyor bunu çok net ölçüyoruz ve bizim rakamımız 

Google’ın rakamından daha da yüksek. Yani kanalları birleştirdiğinizde çok 

daha yüksek tutarda alışveriş yapılması sağlanmış oluyor. (01.04.2019 tarihli 

görüşme) 

- Müşteri memnuniyeti açısından durum nasıl? 

- Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Müşterilerimizin bizi tercih etme nedenleri 

arasında üst sıralarda yer alıyor. Tavsiye skoru dediğimiz bir değerlendirme 

kriterimiz var, orada da müşterilerimizin bu konuyu öne çıkararak bizi 

başkalarına da tavsiye ettiklerini görüyoruz. Örnek verelim; ben mağazaya 

gittim, mağazada ürün yoktu, bana “bugün git yarın gel” demediler. Hemen 

sipariş verdiler arkadaşlar, ürün kargoyla evime geldi, çok memnun kaldım, gibi 

tavsiye skorları alıyoruz. (01.04.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Çoklu kanal uygulamalarımız kapsamında ürün bulunurluğunun ve teslimat 

seçeneklerinin artması elbette müşterilerimiz tarafında memnuniyet oluşturdu. Özellikle 

entegre kampanya ve stok yönetimi sayesinde hem müşterilerimize kazandıran hem de 

bize ek satış geliri sağlayan bir yapı ile verimliliğimizi artırdık. (15.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Artık kullanıcılarımıza hayır yok demiyoruz, istediği ürünü en kısa zamanda 

teslim alabilmesi için farklı çözümler sunuyoruz. Satış Kaçırmıyoruz. Bu da 

satışlarımızı artırıyor. Kanallar arasında farklı ödeme ve iade uygulamamız olmadığı 

için kullanıcılarımıza güzel bir alışveriş deneyimi sağlıyoruz. (23.04.2019 tarihli 

görüşme) 
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İpekyol – Selin Erkök:   

Satışlarımızda ciddi oranda artışa yol açtı. Özellikle iade ve değişim yapılması 

müşteri memnuniyetini artırdı. Omni kanal kullanımı yapan müşterilerimizin tek kanal 

müşterilerine göre daha sık ve yüksek tutarda alışveriş yaptığını gözlemledik. 

(23.04.2019 tarihli görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Mağazadan alışveriş yapan müşteri sanal mağazayı ziyaret ettiğinde müşteriyi 

tanıyarak e-ticaret deneyimini, sepet hacmini, alışveriş hareketlerini ve dönüşüm oranını 

takip ediyoruz. Müşterinin hareketlerine ve harcama baremine göre özel kampanyalar 

düzenliyor, müşterinin ilgisinin çekebilecek ürün önerileri sunuyoruz, bu da satışlara 

olumlu etki ediyor. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Bununla birlikte, Click&Style hizmetiyle e-ticaretten satın alınan ürünü 

mağazada stil danışmanlarının sunduğu alternatif ürünler ile tamamlayarak müşteriye 

stil önerileri sunuyoruz ve sepet hacmini büyütmeyi hedefliyoruz. (26.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, “Omni kanal” yaklaşımını kullanan 

perakendecilerin 4 başlık altında olumlu çıktılar aldığını söylemek mümkün. 

Perakendecilerin satışlarını artırmak için kampanyalar ve promosyonlarla dolu 

gündemine bakıldığında, Omni kanal yaklaşımının direk sonuca yönelik etki 

oluşturması, perakendecilerin konuya daha da özenle eğilmelerini gerektireceğe 

benziyor. Çünkü araştırmaya katılan perakendecilerin de ifade ettiği gibi; “önceleri 

sadece bir mağaza daha açmış kadar katkı sağlayan e-ticaret satışları artık bununla 

kıyaslanamayacak kadar büyük cirolar anlamına geliyor”. E-ticaretle çarpışmayı 

düşünen perakendecilerin yaşadığı zorluklar ve aldığı dersler, onunla rekabet etmek ve 

konudan uzaklamşak yerine, e-ticaretle organik bağ kurmayı da içine alan bir 

bütünleşmeyi gerektiriyor diyebiliriz.  

Satış demek kar demek olmadığı için, perakendecilerin yaptığı satışlarda 

karlılığı esas alması ve satış kanallarında verimliliği göz önünde bulundurması da son 

derece önemlidir. Araştrımamızda elde ettiğimiz bulgulardan biri de, Omni kanal 
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yaklaşımının sadece satışları değil, “kanal verimliliğini” de artırması. Yani, 

mağazalarda satılmayan stokların internet aracılığıyla satılması, internet için ayrılmış 

ürünlerin mağaza müşterisi tarafından satın alınması gibi kanalların karşılıklı 

etkileişimine dayanan bir verimlilik doğurduğu gerçeğidir.  

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli husus, Omni kanal yaklaşımının 

sadece günübirlik satış artırıcı etkisinin olmadığı, “müşteri memnuniyeti” ve 

beraberinde “müşteri sadakati” gibi şirketler için hayati önem taşıyan, markaları güçlü 

yapan önemli unsurları da etkilediğini söylemek mümkün.  

7-Omni kanalın satışlara ve müşteri memnuniyetine etkileri  Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC 

Giyim 

Satışları artırdı     

Müşteri sadakatini artırdı     

Müşteri memnuniyetini artırdı     

Kanalların verimliliğini artırdı     

Tablo 19: Omni Kanal Kullanımının Etkileri 

4..1.8. Omni Kanal Yaklaşımının Çağımız Perakendecisi İçin Önemi Nedir? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

İngilizce’de bir “ nice to have” ler ( olsa iyi olurlar)  vardır bir de “must have” 

ler  (olmazsa olmaz) vardır. Bu bir “must have” durumudur, olmazsa olmazdır. Dünya 

üzerinde halen e-ticaret tarafı olmayan bir perakendeci şirket olduğunu sanmıyorum ki, 

bu kanalları birleştirmeye çalışmasın. Yani bu artık kaçınılmaz bir durumdur. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Bugün, sadece ürün ve fiyat odaklı tüketiciden bahsedemeyiz, deneyime önem 

veren, kolaylık ve erişilebilirlik odaklı “Yeni Tüketici” kavramı ortaya çıktı. Herhangi 

bir ürün alırken tek bir cihaz, tek bir kanal ile sınırlı kalamıyor. İstediği her yerden, her 

zaman markaya/ürüne erişebilmek istiyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Diğer bir deyişle, tüketici artık Omnichannel alışveriş yolculuğunu farklı 

kanalları kullanarak tamamlıyor. Online kanallar, mağazalara trafik yaratmak için etkili 

hale geliyor. Bizim yaptığımız analizlere göre her 100 müşterimizden 76’sı 

mağazalarımıza gitmeden önce teknosa.com’u inceliyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 
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Bu bağlamda, perakendeciler için kanal bağımsız kesintisiz müşteri deneyimi 

sunmak artık olmazsa olmaz. Yeni nesil perakendecilik, alışveriş yapmaktan 

hoşlananlara ve bunu aynı zamanda sosyal bir deneyim olarak görenlere ilgi çekici bir 

ortamı sunmak durumunda. Eğlence, hizmet ve deneyim odaklı interaktif fiziksel 

ortamlar, marka ve müşteri arasında daha uzun vadeli bir ilişki kurulmasına katkı 

sağlıyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Başarılı performansın formülü güçlü bir ekosistem oluşturup tüketicilerin 

beklentilerine hızlı cevap vermek. Bu değişime ayak uyduramayan perakendecilerin 

başarılı olması mümkün gözükmüyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Olmazsa olmazı diyebiliriz, perakande hiçbir zaman ölmeyecek ama alışveriş 

yöntemleri çok değişecek bunu hepimiz biliyoruz. Omni-kanal bize hem bugün hem de 

yarını düşünmek için daha iyi bir hizmet vermek için teşvik ediyor. (23.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Eğer yarın müşteriler herhangi bir kanaldan yaptıkları tüm alışverişi derhal 

evlerine teslim edilmesini isteyecekse bunu yapmak zorundayız biz yapmazsak bir 

başkası yapacak. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Çağımız perakendecisinin Omni kanalı benimsememek gibi bir lüksü olduğuna 

inanmıyorum. Yeni gelen jenerasyonlarla birlikte alışveriş oldukça hızlı ve lokasyondan 

bağımsız yapılan bir aktiviteye dönüştü. Tek bir kanalın bu yarışı tek başına 

göğüslemesi oldukça zor. Bütün kanallar ve ekipler entegre çalışarak geleceğin 

perakendesini kurmak durumunda. (23.04.2019 tarihli görüşme) 

ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Zaman kısıtı olan, ürünlere kesintisiz ulaşma isteği ve teknoloji adaptasyonu 

yüksek olan müşteriye o an bulunduğu kanaldan ulaşmak, ziyareti satışa döndürmek 

adına Omni kanal deneyimini perakende sektörünün vazgeçilmezi kılıyor. (26.04.2019 

tarihli görüşme) 
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Mağazadan alışverişe yapan müşteriyi ETK ve KVKK izni verdiği takdirde 

mobil uygulamadan, e-ticaret sitesinden, e-mail, SMS, push hatırlatma gibi kanallardan 

mağazaya veya sanal mağazaya geri çağırma imkanı doğuyor. (26.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Ek olarak, e-ticaret sitesi üzerinden verilen siparişi mağazadan teslim alabilme 

imkanı, mağazaya uğrayan müşterinin sepet hacmini büyütme potansiyeli sunuyor. 

(26.04.2019 tarihli görüşme) 

Katılımcılara bu soruyla ilgili herhangi bir cevap şıkkı verilmemesine rağmen, 

tüm perakendecilerin ortak görüşü olarak ortaya çıkan gerçek; “Omni kanal 

yaklaşımının günümüz perakendecisi için olmazsa olmaz bir pazarlama stratejisi” 

olduğudur. Fiziki perakendeciliğin zor günler yaşadığı günümüz ekonomik şartları 

içinde, Omni kanal yaklaşmının bu denli önemli olması perakendecilerin bu konuya 

yatırım yapmaları gerektiği gösteriyor. Yani bir anlamda, binaya, dekorasyona, fiziksel 

olanaklara yapılan marjinal harcamaları azaltıp, müşteriyle temas noktalarını artırmanın 

yazılımsal ve donanımsal çarelerini aramalılar diyebiliriz. 

 

8-Omni Kanal Yaklaşımının Çağımız 

Perakendecisi İçin Önemi Nedir? 
Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 

ABC 

Giyim 

Olmazsa olmaz / Zorunluluk     

Tablo 20: Omni Kanal Yaklaşımının Önemi 

4..1.9. Omni Kanalın Başarılı Olması İçin Neler Yapılmalıdır? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Bazı fütüristlerin (gelecek bilimci) bu doğrultuda iddia ettiği bir tez vardı. 

“gelecekte insanlar mağazaya hiç ihtiyaç duymadan her şeyi e-ticaret yoluyla tedarik 

edecekler” şeklinde. Ancak bu tez gerçekçi değildir. Mutlaka e-ticaret önemli bir paya 

sahip olacak ve önemli bir kanal olacak ama alışverişin tamamen e-ticarete dönüşmesi 

söz konusu değil. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

 Oyunu kuralına göre oynayan perakendeciler için bir tehlikeden söz edilemez 

ancak, e-ticaret ve dijital mecralar yokmuş gibi hareket eden perakendeciler için tatbiki 

tehlike çanları çalıyor demektir. Omni kanal açısından baktığımızda, ürün ve 
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hizmetlerin müşterilere her kanaldan aynı standartta sunulduğu, müşterilerin evden 

çıkmadan mağazadaymış gibi hissettiren ve mağazaya gelmiş müşteriye de esnek ve 

kişiselleştirilmiş bir hizmet sunabilmek değerli hale gelmiştir. Bu noktada en önemli 

kavram “deneyimdir”. Gelecekte de bu kavramdan sıkça söz edileceğe benziyor. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

-Müşteriyi merkeze alan, müşteri odaklı yaklaşım 

-Yetkin insan kaynağı gücü 

-Yeni teknolojilere adaptasyon, dijitalleşme 

-Doğru kanalda, doğru yatırımların yapılması 

-Mşteriyi dinleyerek onların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hızlı ve entegre 

çözümler sunmak. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Decathlon – Melisa Çakır:  

Dijital dönüşüm birçok markanın gündemine girmeye başladı. Özellikle 

perakende sektöründeki markalar, kullanıcıların davranış ve satın alma alışkanlarını orta 

noktaya koyup hizmetlerini buna göre kişiselleştirip farklılaştırmazsa, giderek pazar 

payı ve kullanıcı kaybedeceğini görüyorlar. Özellikle mağaza tecrübesini 

dijitalleştirmek, verilen hizmetlerde Omni-channel bir tutarlılık oluşturabilmek ve 

datadan yola çıkarak kullanıcılara doğru mecradan doğru hizmet ve ürünle ulaşabilmek 

başarının anahtarı olacak. (Gülaydın, 2018) 

İpekyol – Selin Erkök:   

Kesinlikle ekip çalışması en başta gelen gereklilik.  Düzgün bir IT ve lojistik 

altyapısı, süreç yönetimi ve çalışanların inancı bu uygulamayı ileriye götürecek olan 

faktörlerdir. (23.04.2019 tarihli görüşme) 
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ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Müşterinin satın alma sürecine başladığı kanaldan farklı bir kanala geçmesi 

durumunda ürün içeriğinden müşteri profiline kadar tutarlı ve kesintisiz bir müşteri 

deneyimi sunulması gereklidir. Temas edilen her kanalda müşterinin profili, gezinme 

hareketi ve harcama baremi ölçümlenerek müşteri yön değiştirdiğinde aynı memnuniyet 

iletişimi sürdürülmelidir. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Omni kanalın başarılı olması için yapılması gerekenler aşağıdaki tabloda 

maddeler halinde görülmektedir. Bu konuyu sonuç kısmında ve öneriler kısmında ayrıca 

değerlendireceğiz. 

9- Omni Kanalın Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 
ABC   

Giyim 

Üst yönetimin konuya inanması ve sahiplenmesi        

Uzun vadeli yatırım olduğu bilinmeli         

Tüm kanallarda standardizasyon (dikişsiz bir hizmet)    




Omni kanal üstünlüklerinin kollanması,           

Müşteriye temas noktalarının artırılması        

Müşteriyi merkeze alan müşteri odaklı yaklaşım     




Yetkin insan kaynağı gücü     

Yeni teknolojilere adaptasyon-dijitalleşme        

Doğru kanalda doğru yatırımların yapılması         

Müşteriyi dinleyerek entegre çözümler sunmak      




Ekip çalışması - koordinasyon         

Tutarlı ve kesintisiz müşteri deneyimi sunulmalı   




Müşteri hareketlerini her kanalda izleyerek 

 İletişimi, memnuniyeti sürdürme 
 

 


Tablo 21: Omni Kanalın Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler 

4..1.10.Dijital Pazarlamada ve Perakendecilikte Yeni Trendler Nelerdir? 

Mediamarkt – O.Erkut Gündüz: 

Dijitalde trendler, yenilikler bitmek tükenmek bilmiyor, her geçen gün başka bir 

yeniliğe rastlamak mümkün. Kullandığımız uygulamalardan bile gördüğümüz üzere 

sürekli bir güncelleme söz konusu.  

Öne çıkacak kavramlardan biri bana göre “programatik” olabilir. Yani tüketim 

alışkanlıklarına göre, gezdiği sitelere göre, kişiye özel reklamların çıktığı, 

kişiselleştirilmiş bir dijital pazarlama görüyor olacağız. Önceleri bir bütçe ortaya konur, 

sektörle ilgili anahtar kelimeler seçilir, ve bütçe değerlendirilmiş olurdu. Halen büyük 

bir kitle bu şekilde çalışıyor. Şu kelimeleri arayan kişilerin karşısına benim sitemi çıkar 

şeklinde daha küme bazlı bir çalışma yapılıyor. Girdiğiniz her sitede artık 
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çerezleniyorsunuz, iz bırakıyorsunuz ve bu izlerle de yapay zeka ile belli çıkarsamalar 

yapılıyor. Böylece kişiye özel bir çalışma yapılıyor. (01.03.2019 tarihli görüşme) 

Mesela A müşterisi X spor mağazasına girmiş erkek ürünleriyle ilgilenmiş, 

demek ki bu sporsever bir erkek, oradan bir indirim mağazasına girip bir çocuk bezi 

sipariş etmiş, demek ki bu kişi hem spor sever hem de ucuz ürün arayışında olan biri, 

aynı zamanda ilgilendiği veya satın aldığı üründen anlıyoruz ki bu kişinin bebeği var, 

yani bu genç bir baba. Eğer siz bir orta segment otomobil şirketiyseniz, bu A müşterisi 

sizin hedef kitlenize uygun bir profil. Siz reklamlarınızı daha spesifik bir şekilde bu 

profile sahip kişilere gösteriyor olmalısınız. Bu örnekteki gibi, daha çok yapay zekâ ile 

hareket eden adeta davranışlarından yola çıkarak müşteriyi tanımlamış ve ona ihtiyacı 

olanları hatırlatan bir dijital pazarlama ve e-ticaret sistemiyle karşılaşıyor olacağız. 

(01.03.2019 tarihli görüşme) 

Teknosa – Ceyda Doğan Balcı: 

Nesnelerin interneti, yapay zeka ve veri madenciliği ile pazarlamanın eli 10 sene 

öncesine göre çok daha kuvvetli ama işi de daha zor. Elimiz daha kuvvetli çünkü veriye 

dayalı etkin, kişiye özel pazarlama yapma imkanımız var. İşimiz daha zor çünkü ortada 

milyonlarca veri ve çok fazla kanal var. (15.04.2019 tarihli görüşme) 

Her alanda olduğu gibi pazarlamada da dijital ve fiziksel kanalların 

etkileşiminden faydalanmak en kritik nokta olarak karşımıza çıkıyor. 

Decathlon – Melisa Çakır:  

İpekyol – Selin Erkök:   

Dijital pazarlamanın geleceğinde ses teknolojilerinin oldukça önemli bir payı 

olacağını düşünüyorum. Ses datasının arama ve öneri platformlarına entegrasyonu ile 

alışveriş deneyimini çok farklı bir boyutta yaşayacak olan müşterilerin bu beklentilerini 

karşılayacak bir pazarlama altyağısı oluşturulması ön plana çıkacak. (23.04.2019 tarihli 

görüşme) 
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ABC Giyim – Dijital Kanallar Grup Başkanı: 

Chatbot kullanımı – Yapay zeka teknolojilerinden beslenen yöntemler 

müşterinin arama, alışveriş yapma veya keşfetme sürecinde sanal yardımcısı olmaya 

devam edecek. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Canlı Video İçerik –Video içerik önemini korurken artık içeriğe canlı erişme 

imkanı kitlesel iletişim anlamında oldukça önem taşıyor. Sosyal medya platformlarının 

canlı yayın kullanımı artarken perakende sektörü de mağaza açılışı, defile, ürün 

lansmanı gibi etkinlikleri canlı yayında duyurarak ilgili kitleye ilgili anda ulaşma 

imkanı sağlıyor. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Voice Interaction – Siri, Google, Alexa gibi akıllı cihazların hayatımıza 

girmesiyle kullanıcıların arama, alışveriş ve keşif amaçlı sesli etkileşim ile makinelerin 

danışmanlığını almaya devam edeceğe benziyor. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Geo-Marketing - Dijital reklamların önceden tanımlanmış bir coğrafi alandaki 

mobil kullanıcılara sunulması müşterileri gerçek zamanlı izleme ve farkındalığı ilgiye 

dönüştürme anlamında önemini koruyacak. (26.04.2019 tarihli görüşme) 

Omni kanal yaklaşımını tanımlarken, öncesinde 2 farklı aşamadan söz ettik, 

“çoklu kanal” ve “çapraz kanal” yaklaşımları. Daha da geriye gidersek, perakendeciliğin 

tarihçesini ve hangi aşamalardan geçtiğini önceki bölümlerde kronolojik olarak 

anlatmaya çalıştık. Günümüzde teknolojik buluşların saniyelerle ölçüldüğü, buluşların 

ve yeniliklerin çok kısa zaman dilimlerine sığdırıldığı bir dijital ekolojik ortamda 

yaşıyoruz. Dolayısıyla geçmişte on yıllarca süren gelişim süreçleri artık aylar hatta 

haftalar içinde gerçekleşiyor. Perakende ve pazarlama insan hayatının ve ihtiyaçlarının 

merkezinde yer aldığı için, yenilikler ve buluşlar da insanları, toplumu yakından 

ilgilendiriyor. Perakendecilikte yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini araştırmaya 

katılan firma yetkililerine soruldu. Hepsinin ortak cevabı “nesnelerin internetiyle 

otomasyona (yapay zekaya) dayalı alışveriş” oldu. Diğer cevaplar da buna benzer ve 

türevleri sayılabilecek yenilikler. Ancak daha farklı cevaplar da verenler oldu. Bunları 

da sonuç ve öneriler kısmında değerlendireceğiz. 

 



 

234 

 

10-Dijital Pazarlama ve Perakendecilikte 

Yeni trendler nelerdir? 
Mediamarkt Teknosa Decathlon İpekyol 

ABC  

Giyim 

Programatik (kişiye göre programlanmış yapay zekâ asistanlığı)       

Nesnelerin internetiyle otomasyona dayalı alışveriş     

Yapay zekâ ve veri madenciliğiyle kişiselleştirilmiş teklifler     


Sosyal dinleme ile müşteri beklentilerini anlama      


Sosyal medya verilerinin alışverişte etkin kullanımı      


Chatbot kullanımı         

Canlı video içerik         

Sesli komutla yardım ve sipariş         

Geo-Marketing (bölgesel, harita bazlı pazarlama)         

Tablo 22: Dijital Pazarlama ve Perakendecilikte Yeni Trendler 

Mülakatlardan elde ettiğimiz bulgular burada sona erdi. Araştırmada elde edilen 

verilerden yola çıkarak, “temellendirilmiş “kuram” yöntemine göre kategorilendirilen 

bulgular analiz edip incelendi. Yorum ve hipotezlerin sınanması kısmında, elde edilen 

bulgularla hipotezlerin doğruluğu sınanıp yargı oluşturmaya çalışılacaktır. 

Yorumlar ve Hipotezlerin Sınanması 

H1: Dijital çağın tüketicisi, alışverişlerini birden çok kanal kullanarak 

yaptığından geleneksel mağazacılık tek başına yetersiz kalmaktadır. 

Bu hipotezimizin sınamasını yapmak üzere mülakatımızda perakendecilere, 

“mağaza dışında hangi kanallardan temasa geçtiklerini” sorduk. Aldığımız cevaplara 

göre; e-ticaret sitesi, mobil uygulama, sosyal medya, E-posta, Online (çevrimiçi) canlı 

destek, anlık İletiler, SMS, Bluetooth mesajları (push notifications), mağaza içinde 

RFID takibi, çağrı merkezi, pazaryeri siteleri gibi daha önce perakendecilerin yer 

almadığı birçok yeni kanal aracılığıyla müşteriyle temasa geçtiklerini görmekteyiz. Bu 

da bize sadece geleneksel mağazaların müşteriye hizmet vermekte yetersiz kalacağını 

göstermektedir. 

Teknosa Mağazaları yetkilisinin aktardığı gibi; bugün, sadece ürün ve fiyat 

odaklı tüketiciden bahsedemeyiz, deneyime önem veren, kolaylık ve erişilebilirlik 

odaklı “Yeni Tüketici” kavramı ortaya çıktı. Tüketici herhangi bir ürün alırken tek bir 

cihaz, tek bir kanal ile sınırlı kalamıyor. İstediği her yerden, her zaman markaya/ürüne 

erişebilmek istiyor. (Teknosa-15.04.2019 tarihli görüşme) Diğer bir deyişle, tüketici 

artık “Omni channel” alışveriş yolculuğunu farklı kanalları kullanarak tamamlıyor. 

Online kanallar, mağazalara trafik yaratmak için etkili hale geliyor. Bizim yaptığımız 
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analizlere göre her 100 müşterimizden 76’sı mağazalarımıza gitmeden önce 

Teknosa.com’u inceliyor. (Teknosa-15.04.2019 tarihli görüşme) 

Bu bağlamda, perakendeciler için kanal bağımsız kesintisiz müşteri deneyimi 

sunmak artık olmazsa olmaz. Yeni nesil perakendecilik, alışveriş yapmaktan 

hoşlananlara ve bunu aynı zamanda sosyal bir deneyim olarak görenlere ilgi çekici bir 

ortamı sunmak durumunda. Eğlence, hizmet ve deneyim odaklı interaktif fiziksel 

ortamlar, marka ve müşteri arasında daha uzun vadeli bir ilişki kurulmasına katkı 

sağlıyor. (Teknosa-15.04.2019 tarihli görüşme) 

Bu hipotezimizi doğrulayan diğer bir bulgu ise, ABC Giyim yetkilisinin 

aktardığı, “müşterinin alışveriş yaparken e-ticaret sitesini kullanmasının perakendeciye 

sağladığı avantajlardan yola çıkarak, müşteriye daha fazla satış yapılabilmesi ve mağaza 

satışlarının da arttığı gerçeği”. Yani tüketicinin e-ticaret kanalını yoğun olarak 

kullanmasından dolayı, sadece mağaza kanalının yetersiz kalacağı anlaşılıyor. 

H2: E-ticaret satışlarının artması, bu sahada yatırım yapmayan perakendecilerin 

rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. 

Kaynak taraması yöntemiyle elde ettiğimiz veriler, “Dünya Perakendeciliğindeki 

trendler” başlığı altında ele alınmıştı. Buna göre perakendeciliğin yeni teknolojiler ve e-

ticaretin etkisiyle yeni bir dönüşüm sürecine girdiği görülmektedir. Wordapp.com 

CEO’su Cem Arel’in perakendeciliğin merkezi sayılan Amerika’daki son 1 yılda 

yaşanan değişimi  aktardığı mülakatında; Fiziksel mağazalardaki satışlar dünya 

genelinde düşüşte. Standart & Poor’s’a göre sadece 2017 yılında 10 tane perakende 

şirketi iflasa sürüklenmiştir. Hatta 1886 yılında kurulan güçlü mağaza zinciri Sears bile 

sendelemektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte perakende alanları e-ticaret ortamına 

taşınıyor. Amerika’da sadece geçtiğimiz yıl (2018’de) 105 milyon metrekarelik 

perakende alanı kapandı. Buna ayak uyduramayan markalar ise hedeflerinin çok altında 

kalarak zarar ediyor.” (www.girisimhaber.com, 2019) değerlendirmesinde bulunmuştur.  

Değişime direnen AVM’ler ve büyük zincir mağazalar, bu değişikliğin 

kaybedenlerinden olmaya devam edecekler. Bank of America Merrill Lynch, tahminine 

göre ABD perakende yüzölçümü alanı 2010 yılından beri % 10 oranında ve büyük 
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mazağa satışları ise % 18 oranında azalmıştır. Bu yöndeki trend hızla devam etmektedir 

(www.besfin.com, 2018).  

Perakendenin iki önemli temsilcisini incelediğimizde satışlar bakımından 

Walmart’ın göreceli üstünlüğü olmasına karşın piyasa değerinin Amazon’un çok 

gerisinde kaldığını görmekteyiz. Araştırmacı gözlemine dayanarak; Türkiye’de de son 

yıllarda e-ticaret pazarı ciddi büyümeler kat ederken, kapanan mağazalar ve küçülen 

perakende metrekareleri de bu hipotezimizi doğrular nitelikte.  

H3: Perakendecilikte Omni kanal kullanımı, dijitalleşme ve teknolojik yatırımlar 

gerektirdiğinden mağazaların yapısını değiştirmektedir. 

3 Numaralı hipotezimizi sınamak için katılımcı şirketlere iki farklı soru ile; “İş 

süreçlerinde ne tür değişiklikler yapıldığı” ve “mağazaların iç ve dış yapılarında 

içeriğinde ne tür değişiklikler olduğu” konusunda bilgi almak istedik. Elde ettiğimiz 

bulgulara göre; perakendecilerin işleyişinde ve mağaza yapılarında birçok değişiklik 

yapıldığını görmekteyiz. İş süreçlerinde; bigdata kullanımı, lojistik-teslimat süreçlerinde 

değişiklikler, e-ticaret sitesi ile stok entegrasyonu, iade ve değişim kolaylığı, yazılım 

altyapısına ilaveler, mağaza içinde dijital teknolojilerin kullanılması gibi yenilikler 

yapıldığını görmekteyiz. 

Mağaza yapılarında ve içeriklerinde yapılan yenilikler ve değişikliklere 

baktığımızda ise, daha önce büyük mağazalara sahip ve yüksek metrekareli teşhir 

alanları kullanan perakendecilerin, mağaza ebatlarını daha verimli olacak şekilde 

küçülttükleri, mağaza yer seçiminde lojistik şartlarını göz önünde bulundurarak stratejik 

noktalarda yeni mağazalar açtıkları görülüyor. Mağazaların içyapısında ise; başta ürün 

teslimat noktaları olmak üzere, müşteri “deneyim” alanları, elektronik etiketler, sanal 

gerçeklik uygulama alanları, dijital satış asistanı-kiosklar, gibi yeniliklerin yer aldığını 

görmekteyiz.  

Elde ettiğimiz bulgulara göre Omni kanal kullanımının mağazalarda önemli 

teknolojik yenilikler getirdiğini görüyoruz.  Hipotezimizde sadece mağazaların içeriği 

ve yapısındaki değişikliklerden söz edilmekteydi. Ancak elde ettiğimiz bulgulara göre, 

Omni kanal yaklaşımının sadece mağazaları yapısını değil, personel yapısı ve 

yetkinliklerini de etkilediği ortaya çıkmıştır. Mağazalardaki çalışanlar,  dijitalleşme 
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sürecinde müşteriye daha hızlı ve doğru bilgi ulaştırabilmek için,  tablet, el terminalleri 

gibi donanımlarla desteklenmektedir. Çalışanların bu yeniliklere uyum sağlaması ve 

teknolojik yetkinliğini artırmak üzere, insan kaynakları konusunda, konuyla ilgili yeni 

pozisyonların oluşturulması ve eğitimler, terfiler ve pirim sistemi gibi bazı 

düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

H4: Omni kanal kullanımı perakendecilerin satışlarını ve müşteri memnuniyetini 

etkilemektedir. 

Mülakat yaptığımız perakendecilerden aldığımız verilere göre hem rakamsal 

hem de niteliksel olarak memnun edici sonuçlarla karşılaşıyoruz. Mesela Mediamarkt 

yetkilisinin paylaştığı, ölçümlerden elde ettiği verilere göre; Omni kanal kullanarak 

alışveriş yapan müşteriler, sadece mağazadan alışveriş yapanlara göre yaklaşık 4 kat 

daha fazla harcama yapıyor.  Müşteri ürünü webden inceliyor, araştırıyor, mağazaya 

gelip deneyimliyor. Bu iki kanal arasındaki etkileşim ne kadar yüksekse tüketici o kadar 

fazla harcıyor ve tüketici güven endeksi de artıyor. 

Diğer şirketlerin de satış artışı konusundaki görüşleri bu doğrultuda. İpekyol 

yetkilisi; “Omni kanal kullanımı yapan müşterilerimizin tek kanal müşterilerine göre 

daha sık ve yüksek tutarda alışveriş yaptığını” gözlemlediklerini iletiyor. (23.04.2019 

tarihli görüşme) Decathlon yetkilisi de; “artık kullanıcılarımıza hayır yok demiyoruz, 

istediği ürünü en kısa zamanda teslim alabilmesi için farklı çözümler sunuyoruz. Satış 

Kaçırmıyoruz. Bu da satışlarımızı artırıyor” diyerek Omni kanalın satışlarını artırdığını 

ifade ediyor. (23.04.2019 tarihli görüşme) Teknosa yetkilisi de, kampanyalarda 

sağlanan bütünlük ve stok entegrasyonu sayesinde, satış gelirlerini ve kanal 

verimliliklerini artırdığını ifade ediyor. (15.04.2019 tarihli görüşme) ABC Giyim firma 

yetkilisi de; Müşterinin hareketlerine ve harcama baremine göre özel kampanyalar 

düzenlediklerini, müşterinin ilgisinin çekebilecek kişiselleştirilmiş ürün önerileri 

sunduklarını ve bu sayede satışları artırdıklarını ifade ediyor. (26.04.2019 tarihli 

görüşme) 

Birçok perakendeci ağır stok yükü taşımaktan şikayetçidir. Özellikle çok şubeli 

perakendeciler için bu daha da önemli bir sorun olabilmektedir. Bir mağazada satış 

devir hızı yüksek olan bir ürün, başka bir mağazada veya bölgede hareket 
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görmeyebiliyor. Bu da stok devrinin düşmesine ve stok yükünün artmasına neden 

olmaktadır. Diğer yandan, bir mağazada stoksuzluk nedeniyle satış kaçırılırken diğer 

mağazada satılmayan ürünler nedeniyle stok yükü artmakta, fazla stok nedeniyle satılan 

ürünlerin verimliliği de düşmektedir. Omni kanal sayesinde tüm depolar, mağazalar tek 

bir stok merkezi gibi görülmekte, herhangi bir kanaldan talep gören bir ürün, en yakın 

depodan müşteriye ulaştırılmaktadır. Bu sayede stok devir hızı yükselmekte, stok yükü 

azalmaktadır. 

Müşteri memnuniyeti ve sadakatiyle ilgili bulgular da Omni kanal yaklaşımının 

müşteri tarafından da memnuniyetle karşılandığını, tavsiye skorunu yükselttiğini 

gösteriyor. Mediamarkt müşterileri memnuniyet anketlerinde bu konuyu öne çıkararak, 

bu firmayı başkalarına da tavsiye etme nedenleri arasında “Omni kanal” yaklaşımını 

göstermekte. Decathlon’un müşterilerine istediği kanaldan ödeme, iade ve değişim 

imkânı sunması müşterilerine keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Müşteriye özel 

stil önerileri sunan ABC Giyim firmasının Click&Style uygulaması da müşteri 

memnuniyetini ve müşteri sadakatini artıran bir etki oluşturmuş. Bu verilere dayanarak, 

4munaralı hipotezimizde yapılan önerme; Omni kanal yaklaşımının satışları ve müşteri 

memnuniyetini artırması doğrulanmış oluyor. 

5.ve son hipotezimiz: H5: Altyapı yetersizliği ve şirketlerin yönetim anlayışları 

Türkiye’de Omni kanal kullanımını kısıtlamaktadır. 

Bu önermeyi sınamak üzere araştırmada 6. Ve 9. Sorular kullanılmıştı. Elde 

edilen verilere göre; katılımcıların karşılaştıkları en büyük zorluklar olarak: Yönetimin 

bakış açısı, personelin konuyu yeterince benimsemesi, teknolojik altyapıyla ilgili 

zorluklar, kanallar arası entegrasyonun zorluğu, güçlü müşteri hizmetleri gerekliliği, 

lojistik- teslimatla ilgili zorluklar gösterilmiştir.  

Omni kanalın başarılı olması için yapılması gerekenler başlığı altında ise; üst 

yönetimin konuya inanması ve sahiplenmesi, tüm kanallarda standardizasyon, müşteriye 

temas noktalarının artırılması, yetkin insan kaynağı gücü, eni teknolojilere adaptasyon-

dijitalleşme gibi teknoloji yatırımları gerektiren ve yönetimsel araçlardan söz edilmekte. 

Önermede bahsedilen “altyapı yetersizliği” ve “yönetim anlayışı” mülakat cevaplarında 

farklı şekillerde ifade edilmiş ve önermemiz doğrulanmıştır. Ancak sadece bu iki 
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unsurun Omni kanal kullanımını etkilemediği ve bunların dışında başka etkenlerinde 

bulunduğunu söylemek gerekir. 
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BÖLÜM 5.  SONUÇ 

 Özet 

Araştırmanın amacı, literatürde henüz yeni bir kavram olan “Omni kanal” 

pazarlama yaklaşımının tanımlamak, incelemek, faydalarını ve zorluklarını ortaya 

çıkarmak ve perakendecilik açısından ele almaktı. Tezimiz, son yıllarda e-ticaret 

karşısında zorluklar yaşayan mağazalı perakendecilere ve bu alanda çalışmak isteyen 

akademisyenler faydalı olmak, literatüre katkı sunmak açısından önemli bir çalışma 

oldu. 

Çalışmamızın giriş bölümü olan birinci bölüm 6 kısımdan oluşmaktadır. İlk 

kısımda “literatür taraması” yer almaktadır. Omni kanal yaklaşımı ile ilgili dünyada ve 

Türkiye’de yapılmış olan akademik çalışmaların incelenip değerlendirildiği bu 

bölümde, dünyada yapılmış akademik çalışmalardan örneklere yer verilmiş ve elde 

edilen bulgular, sonuçlar paylaşılmıştır. 

Giriş bölümünün ikinci kısmında araştırmanın temel kavramlarından olan 

perakendecilik konusu ele alınmış, perakendeciliğin tanımı, türleri, tarihsel gelişim 

aşamaları, Türkiye’de perakendeciliğin gelişimi ve modern perakendeciliğe geçişi 

sağlayan faktörler üzerinde durulmuştur. Modern perakendeciliğe geçişle beraber, 

mağazacılık ve perakendecilikte kullanılan teknolojik yenilikler ile iletişim araçlarının 

tanımları yapılmış, perakendecilere ve müşterilere sağladığı katkılar ortaya 

konulmuştur. 

Üçüncü kısımda ise, araştırmamın bir diğer temel kavramı olan e-ticaret ve 

internetten satış kanallarının tanımları yapılmış, e-ticaret türleri ve e-ticaretin 

avantajları, geleneksel mağazacılıktan ayrılan yanları, dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin 

geldiği nokta tespit edilmiş ve örneklerle açıklanmıştır. 

Dördüncü kısımda, teknolojideki baş döndüren gelişim ve dijital cihazların 

kişisel kullanımda zirveye ulaşmasıyla beraber tüketici alışkanlıkları ve alışveriş 

kültüründe yaşanan değişim ele alınarak, “yeni dijital çağ tüketicisi ve özellikleri” 

tanımlanmıştır. Dünyada ve Türkiye’de dijital tüketicinin ne durumda olduğu istatistiki 

bilgilere dayanarak çalışmaya dahil edilmiştir. 
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Çalışmamızın beşinci kısmında, fiziksel perakende kanallarının dışında, 

müşteriyle dijital temas noktalarını oluşturan “dijital pazarlama” kavramı ele alınmış, 

Omni kanal yaklaşımı çerçevesinde “perakendecilerin kullanabileceği dijital pazarlama 

kanalları” tanımlanmıştır.  

Altıncı ve son kısımda, Omni kanal yaklaşımını ortaya çıkaran süreç ve 

gelişmeler, çoklu ve çapraz kanal yaklaşımları ve aralarındaki farklar, Omni kanal 

yaklaşımının tanımı, uygulama modelleri, perakendeciye sağladığı faydalar 

incelenmiştir. Aynı bölümde, Click&Collect, in store ordering, showrooming gibi belli 

başlı Omni kanal uygulamalarının tanımları yapılmış ve araştırmanın kavramsal 

çerçevesi tamamlanmıştır. 

İkinci bölüm tezimizin araştırma kısmından oluşmaktadır. Problemin tanımı, 

tezin amacı, önemi, hipotez ve araştırma soruları ile sınırlılıklar yer almaktadır. 

Araştırmamın problemi özet olarak; e-ticaretin ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla 

perakende mağazaların büyük zorluklar yaşaması, bu zorlukları aşmak için ortaya çıkan 

bir pazarlama yaklaşımı olan Omni kanal yaklaşımının perakendeciler için ne ifade 

ettiği ve buna uyumlu olup olmadıklarıdır.  

Araştırmanın amacı; öncelikle Omni kanal yaklaşımının Türk perakendecilik 

sektöründe uygulanıp uygulanmadığı, mağazacılığa ve perakendeciliğe getirdiği 

yeniliklerin ve gerekli altyapı çalışmalarının tespit edilmesidir. Bununla beraber; dijital 

ve fiziki kanalların entegrasyonunun mağazacılığın geleceği için bir çözüm olup 

olmadığının, müşteri memnuniyeti ve gelir artışı açısından katkısı olup olmadığının 

ortaya çıkarılmasıdır. 

Araştırmanın önemi; Türkiye’de perakende sektöründe henüz yeni kullanılmaya 

başlanan bir uygulamanın sonuçlarını görmek, sektöre getirdiği yenilikleri ve 

değişiklikleri tartışmak ve literatürdeki az sayıda kaynağa bir yenisini eklemek 

açısından çalışmamız önem taşımaktadır. Omni kanal yaklaşımı, teknolojik yenilikleri 

ve dijital kanalları geleneksel mağazacılığa entegre etmeye dayanan bir uygulama 

olduğundan bu alandaki örneklerin incelenmesi, Türkiye’de henüz Omni kanal 

yaklaşımıyla tanışmamış ve konuyu araştırmak isteyen perakendeciler açısından da 

önemlidir. 
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Araştırma Türkiye’deki perakande sektörü üzerine bir çalışma olduğundan, 

çalışmada yer verilen firmalar, Türkiye’de Omni kanal yaklaşımını benimsemiş yerli ve 

yabancı perakende zincirleri arasından seçilmiştir. Türkiye’de bu anlamda çok fazla 

örnek bulunmaması araştırmanın örneklem sayısını sınırlı tutmayı gerektirmiştir. Ayrıca 

üst düzey yöneticilerle görüşme yapmanın zorluğu da göz önünde bulundurulduğunda 

araştırmanın sadece 5 firmayla sınırlı kalmasını zorunlu kılmıştır. Bir diğer sınırlılık da 

anket çalışmalarıyla ilgilidir. Omni kanalın tüketici boyutuyla ilgili anket yapmanın 

zorluğu nedeniyle, bu konuya çalışma imkanımız olmamıştır. 

Çalışmamın yöntem bölümü olan üçüncü bölümde ise araştırmanın, modeli, veri 

toplama ve analiz tekniklerinden oluşmaktadır. Çalışmamın kavramsal çerçevesinde 

özellikle; modern perakendecilik, e-ticaret, dijital pazarlama ve perakendecilikteki 

yenilikleri tanımaya yönelik bir kaynak taraması yapılmıştır. Tezimizin araştırma kısmı 

ise bir “keşif çalışması” olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle çalışmayı beş firmadan oluşan 

“çoklu vaka analizi” olarak tasarlamak uygun görüldü.. 

Beş hipotez üzerine oturttuğumuz çalışma, Türkiye’nin önde gelen global ve 

yerli perakende zincirlerinden temsilcilerle “yarı yapılandırılmış” derinlemesine 

mülakatlar yoluyla elde edilen bulgularla şekillenmiş ve hipotezlerimizin hepsi 

araştırma bulgularıyla doğrulanmıştır. Yapılan mülakatlar sonucunda elde edilen 

bulgularla, “Omni kanal” yaklaşımının perakendeciliği nasıl etkilediği, perakendecilik 

faaliyetlerine ne tür yenilikler ve değişiklikler getirdiği tartışılıp sonuçlandırılmıştır. 

 Yargı 

Çalışmada kaynak taraması ve derinlemesine mülakat yoluyla elde edilen 

bulgular ve yapılan analizler neticesinde tümevarım yöntemiyle varılan yargılar şu 

şekilde sıralanabilir. 

1. Dijital çağın tüketicisi, alışveriş öncesi ve alışveriş sırasında, e-ticaret sitesi, 

bloglar, sosyal medya platformları, şikayet siteleri, mobil uygulamalar gibi birçok dijital 

kaynaktan yararlanmaktadır. Tek bir cihaz, tek bir kanal ile sınırlı kalmamaktadır. 

Günümüzde sadece fiyat ve ürün odaklı bir tüketiciden bahsetmek mümkün değildir. 

Deneyime önem veren, kolaylık ve erişebilirlik odaklı “yeni tüketici” kavramı ortaya 
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çıkmıştır. Bu nedenle geleneksel mağazacılık, tek başına günümüz tüketicisinin alışveriş 

ve tüketim alışkanlıklarına cevap verecek yeterlilikte değildir. 

2. Dünyada ve Türkiye’de perakende mağazaların şubelerini kapattığı, 

metrekarelerini küçülttüğü bir ortamda, e-ticaret şirketleri tek gün satış rekorları 

kırmaktadır. Fiziki mağazacılığın görece üstünlüğü olmasına karşın, borsa değerlerinde 

e-ticaret şirketlerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Gelişen teknolojiyle birlikte 

perakende alanları e-ticaret ortamına taşınmakta, fiziksel mağazalardaki satışlar dünya 

genelinde düşüştedir. Bu sebeplerledir ki; e-ticaret tarafı olmayan perakendecilerin 

rekabette başarılı olma şansı zayıftır. 

3. İçinde sadece bol çeşidin olduğu, kampanyaların, promosyonların olduğu 

hipermarket ve devasa AVM’ler dönemi sona ermektedir. Fiziksel büyüklük ve ürün 

çeşidi, salt fiyat kampanyaları gibi geleneksel alışveriş ortamları günümüz tüketicisinin 

beklentilerini karşılamamaktadır. Bunların yerini; dijital ekipmanlar ve hizmetlerle 

donatılmış, başta ürün teslimat noktaları olmak üzere, müşteri “deneyim” alanları, 

elektronik etiketler, sanal gerçeklik uygulama alanları, dijital satış asistanı-“kiosklar”,  

gibi yeniliklerin yer aldığı fonksiyonel, dijital, metrekare verimliliği yüksek satış 

noktaları alacaktır. 

4. Birden çok kanaldan müşteriye temas eden perakendeciler, tek kanaldan, 

sadece fiziksel mağazalardan müşteriye hizmet verenlere göre daha çok gelir elde 

etmektedir. Omni kanal yaklaşımını benimsemiş perakendeciler, sadece gelir artışında 

değil, karlılık, kanal verimliliği, müşteri sadakati ve müşteri memnuniyeti konularında 

da sadece mağazadan satış yapanlara göre avantajlı konumdadırlar. 

5. Türkiye’de Omni kanal yaklaşımını benimsemiş perakendecilerin sayısı 

oldukça sınırlıdır. Bunun en önemli nedenlerinden biri “yönetim vizyonu” diğer, de 

gerekli “teknolojik altyapıya” sahip olmamaları, yatırım yapmaya arzularının ve 

imkanlarının olmamasıdır. 
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 Öneriler 

Perakende Sektörüne Öneriler: 

Günümüz perakendecisi, Omni kanal yaklaşımının sadece bir “pazarlama 

stratejisi” olmadığını, yeni çağın “dijital tüketicisine” ulaşmak için zaruri bir iş modeli 

olduğunu kabul etmelidir. Müşterisine dijital kanallardan erişim imkanı sunmayan 

perakendeciler, sokağında bitmeyen bir yol çalışması olan dükkan gibidirler. Alışveriş 

konforu, mağazaya erişebilirlik azalırken satışların ve müşteri memnuniyetinin artması 

beklenemez. 

Dijital perakendeciliğe ve Omni kanal kullanımına geçiş elbette bazı kurulum 

maliyetlerini beraberinde getirse de, teknolojik altyapısını tamamlayan şirketler 

yatırımların geri dönmesinin ardından çok daha karlı, verimli işletmelere 

dönüşeceklerdir. Elektronik etiket uygulaması buna örnekir. 

Omni kanal yaklaşımının benimsenmesi ve gerekli adımların atılması için 

öncelikle şirket sahiplerinin, üst yönetimin Omni kanallılığa hazır olması, bu alana 

yatırım yapmaya açık olmaları gerekmektedir. Bu iş modeli, vizyonlarının temel, 

tamamlayıcı ve değişmez bir parçası haline gelmeli. Çalışanların da aynı vizyona ve 

inanca sahip olması için, Omni kanalla ilgili farkındalık oluşturulmalı, adaptasyon 

çalışmaları yapılmalı, düzenli eğitimler verilmeli ve pirim sistemine dahil edilmelidir. 

Omni kanallılık nüfuzunu daha etkin hale getirebilmek için, personelin motivasyonu 

oldukça önemli, çünkü çalışanların benimsediği teknolojilerin müşteriler tarafından da 

daha sık kullanıldığını görmekteyiz. 

Perakendeciler dijitalleşmeyi tedarik zincirinden başlatıp ürünün son tüketiciye 

ulaştırılması ve satış sonrasını da kapsayacak şekilde ele almalıdırlar. Teknolojik altyapı 

için hazırlanacak süreç tasarımı, işleyişin sağlıklı yürümesi açısından tüm 

departmanların katılımıyla yapılmalıdır. Geleneksel perakendeye göre düzenlenmiş 

ticari yazılımlar üzerinde detaylı çalışmak gerekmektedir. Özellikle müşteri ilişkileri 

yönetimi (CRM), tüm kanallardaki hareketlere hakim olabilecek şekilde sisteme entegre 

edilmeli ki, müşteriden gelen geri bildirimler ve müşteri hareketleri doğru bir şekilde 

yönetilerek lgili birimlere aktarılabilsin. Burada müşteri bilgilerinin tekilleştirilmesinin 

önemini vurgulamakta fayda var. Farklı kanallardan ulaşmış müşterinin “aynı kişi” 
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olduğunu tespit edebilmek için, sadakat programları, çerez takibi ve üyelik sistemleri 

gibi uygulamalar kullanılmalıdır. 

Perakendecilikle ilgili teknolojik yeniliklerin, buluşların çıkış yerleri genellikle 

teknoloji üreten, yenilikçilik (inovasyon) çalışmalarına önem veren gelişmiş ülkelerdir. 

Dolayısıyla uygulamaların isimleri de genellikle yabancı dilden dilimize geçen terim ve 

kelimelerdir. Türkiye’de Omni kanal yaklaşımını benimsemiş perakendeciler, 

özgünlükten uzak, aynı uygulamaları farklı isimlerle birbirini tekrar eder şekilde 

kullanmaktadırlar. Türkiye’de perakende alanında yenilikçi fikirlerin ifade edilmesi, 

yeni buluşların ortaya çıkması için, kurumlarda girişimcilik teşvik edilmeli, çalışanlar 

girişimcilik programlarıyla yeni projeler üretmeye motive edilmelidir. 

Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler: 

Dünyadaki dijital pazarlama ve modern perakendecilik alanında yapılan 

akademik çalışmalara baktığımızda, Türkiye’deki çalışmaların hayli sınırlı kaldığını 

görmekteyiz. Özellikle yeni ve güncel bir konu olan Omni kanal yaklaşımı konusunda 

akademik bilgiye olan ihtiyaç açıkça görülmektedir. Bu alanda Türkiye’de yapılmış 

çalışma sayısı daha da kısıtlıdır. Özellikle Omni kanal yaklaşımının “tüketici” boyutu 

ile ilgili, yeni tüketici kavramını da içeren çalışmalar yapılması küteratür açısından 

faydalı olacaktır. 

 “Omni kanal yaklaşımının perakendeciliğe etkileri” üzerine yapılan çalışmanın, 

bundan sonraki çalışmalara ve perakende sektörüne katkı sunacağını düşünülmektedir. 

Yapılan araştırmalarda elde edilecek bulgular, perakendecilere sunulacak öneriler, yeni 

uygulamaları da beraberinde getirecektir.  
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EK’LER 

1-Araştırma Soruları 

OMNİ KANAL UYGULAYAN PERAKENDECİLER İÇİN - MÜLAKAT 

SORULARI 

1-Omni kanal kullanımına ne zaman başladınız? 

2-Omni kanal kullanımı için iş süreçlerinizde, işleyişinizde ne tür değişiklikler 

yaptınız?  

a) Perakendecilikte (lojistik, envanter-stok yönetimi, kullanılan yazılım, 

entegrasyon vb)  

b) Pazarlama stratejilerinizde (dijital pazarlama unsurları, arama motorları, 

sosyal medya, mobil uygulamalar, kısa mesaj vb.) 

Lojistik, Yazılım, Dijital Teknolojiler, İnsan Kaynakları, Envanter-Stok 

Yönetimi, Mobil Uygulama, E-ticaret Sitesi, Dijital Pazarlama,  

3-Tüketiciyle mağaza haricinde hangi kanallardan iletişime geçiyorsunuz? 

Sosyal medya, e-mail, çağrı merkezi, mobil, e-ticaret siteniz vb. Fiziki mağazada, 

(RFID, NFC, Bluetooth-) 

4-Omni Kanala geçiş sürecinizde fiziki mağazalarda (Mağaza ebatları, yerleşim, 

servis noktaları vb.) ne tür değişiklikler oldu?  

Omni kanala yönelik yeni mağaza veya teslim noktası açılışınız oldu mu? 

5-Kullandığınız omni kanal uygulamaları neler? (Click and Collect, mağaza içi 

kiosklar, bölge bazlı sms vb.) 

6-Omni kanal kullanımında karşılaştığınız güçlükler ve uygulamada yaşanan 

sorunlar neler? 

7-Omni kanal kullanımının satışlarınıza ve müşteri memnuniyetine etkileri nasıl 

oldu? 
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8- Omni kanal yaklaşımının çağımız perakendecisi için önemi nedir? 

9- Omni Kanalın başarılı olması için neler gereklidir? 

10-Dijital Pazarlamada yeni trendler nelerdir? 
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