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Değerli Okurlar, 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) olarak, Capital Dergisi 
ile Mayıs 2015’ten bu yana “Mobil Ticaret” alanında 
kapsamlı bir çalışma yürüttük.  Bu sayfalarda mobil 
ticaret ekosistemindeki trendleri, geleceğe yön verecek 
gelişmeleri, Türkiye’den ve dünyadan  başarılı örneklerini  
ele aldık. 

 Yeni bir yıla merhaba derken, elde ettiğimiz bu veriler 
ışığında geçtiğimiz yıla kapsamlı bir pencereden bakmak 
istedik. Bu bütünsel bakış açısı sayesinde, ülkemizde 
ve dünyada mobil ticaretin kısa sürede ulaştığı noktayı 
rahatlıkla izleyebileceksiniz. 

Bu çalışmada mobile odaklandık çünkü hayatın her 
alanı giderek daha da “mobil” hale geliyor ve dünyada 
adeta bir “mobil devrimi” yaşanıyor. BKM olarak özellikle 
“mobil” diyor ve bu dönüşüme projelerimizle katkıda 
bulunuyoruz. Türkiye’nin ilk dijital cüzdanı BKM Express 
uygulamamız sayesinde “mobil alışveriş” kavramını 
“mobil ödeme” sistemiyle buluşturduk. Bugün 1 milyonu 
geçen müşteri sayımız ve 1000’i geçen üye iş yerimizle 
her yönüyle mobil bir alışveriş dünyası yaratmayı 
başardık. BKM Express ile geçen üç yıl boyunca mobil 

ticareti, mobil ödeme 
sistemiyle kesintisiz olarak 
destekledik. 2016 yılında 
da yeni projelerimizle 
mobili desteklemeye devam 
edeceğiz.

BKM olarak 
misyonlarımızdan biri; 
mobil ticaret eko-sistemini 
daha da büyütmek 
ve farklı kitleleri bu 
sisteme dahil edebilmek. Capital ile gerçekleştirdiğimiz 
bu verimli iş birliği de misyonumuza başarıyla hizmet 
etti, farkındalık yarattı. Capital ile BKM’nin sekiz aylık 
çalışmasının kısa bir özeti olarak kabul edebileceğimiz 
bu kitapçığı keyifle okuyacağınızı umarız. Bu anlamda 
söz konusu çalışmalarda emeği geçen tüm yayın 
ekibine ve değerli görüşlerini bizlerden esirgemeyen tüm 
katılımcılara teşekkür ederim.

Dr. SONER CANKO
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü 
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ALIŞVERİŞİN 
MOBİL PROFİLİ 

NİLÜFER GÖZÜTOK ÜNAL   l   oaydin@capital.com.tr

“Türkiye’de interneti olan her 4 kişiden 1’i online alışveriş yaparken, 
online alışveriş yapan her 3 kişiden 1’i ise mobil alışverişi tercih ediyor. 

BKM, McKinsey&Company ile birlikte, Ipsos araştırma şirketinin desteğiyle 
Türkiye’de tüketicilerin mobil alışkanlıklarını incelemek amacıyla 1.550 kişinin 

katılımıyla “Mobil Alışveriş ve Ödeme Alışkanlıkları” üzerine bir araştırma 
gerçekleştirdi. Tüketicilerin mobil alışverişi tercih etmesindeki en önemli 

nedenler pratiklik, hız ve ürün araştırması yapmadaki kolaylık ve kampanya 
fırsatları olarak öne çıkıyor. Mobilden alınan ürünlerle mağazadan alınanlar 
kıyaslandığında mobilden alınanların en önemli farkı daha düşük fiyatlı ve 

kampanyalı ürünler olması. Giyim, elektronik, seyahat ve konaklama ise 
mobil alışveriş yapanlar en çok tercih ettiği sektörler.”
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Tüm bu saptamalar BKM’nin McKinsey&Company 
ile birlikte ve Ipsos araştırma şirketinin desteğiyle ha-
yata geçirdiği “Mobil Alışveriş ve Ödeme Alışkanlıkları 
Araştırması””ndan...Araştırmanın detayları çok çarpıcı 
veriler içeriyor. İşte 1.550 kişinin katılımıyla hazırlanan 
ve Türkiye’de mobil alışverişin profilini ortaya koyan 
araştırmanın sonuçları... 

ALIŞVERİŞ DAVRANIŞLARI
Mobilden alışveriş yapma eğiliminin online alışveriş ya-
pan kişilerde daha yüksek olduğu genel kabul gören 
bir görüş. Bununla birlikte,  Türkiye’de interneti olan 
her 4 kişiden 1’i online alışveriş yaparken, online alış-
veriş yapan her 3 kişiden 1’i mobil alışveriş yapıyor. 
Türkiye’de mobil alışveriş yapan her 10 tüketiciden 
4’ü sadece alışverişin ilk adımı olan ürün araştırması 
ve karşılaştırmasını yapıp ikinci adım olan satın alma 
için mobil dışındaki kanalları kullanıyor. Öte yan-
dan mobil alışveriş yapan her 10 tüketiciden 6’sı 
alışverişin son adımı olan satın alma/ödemeyi de 
mobil cihaz kullanarak yapıyor. Bu 6 kişiden 5’i 

hem araştırma/karşılaştırma hem satın alma/ödeme 
adımlarını mobil kanallardan gerçekleştiriyor. Mobil 

cihazlar alışverişin araştırma/karşılaştırma aşamasında, 
ödeme aşamasına kıyasla çok daha yoğun kullanılıyor. 
Kullanım frekansları incelendiğinde her 10 tüketiciden 
4’ü haftada en az 1 defa, 9’u ise ayda en az 1 defa mobil 
cihaz kullanarak ürün araştırması/karşılaştırması yapıyor. 
Öte yandan her 10 tüketiciden sadece 1’i haftada en az 
1 defa, 5’i ise ayda en az 1 defa mobil cihaz kullanarak 
ödeme işlemi gerçekleştiriyor.

TABLET ETKİSİ
Mobil işletim sistemi mobil alışveriş yapmada belirgin bir 
fark yaratmazken, tablet sahipliği mobil alışveriş eğilimi-
ni ciddi ölçüde artırıyor. Mobil alışveriş gerçekleştiren 
her 2 kişiden 1’i akıllı telefonla birlikte bir tablete de sa-
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obil ticaret son hızla büyüyor. Bu bü-
yümenin arkasında birçok etken var. 
Örneğin tüketiciler mobil alışverişi 
ağırlıklı olarak hız, ürün araştırma-
sında sağladığı kolaylık ve kampan-
ya fırsatları dolayısıyla tercih ediyor. 
Tablet sahipliği de mobil alışveriş 

eğilimini artırıyor. Mobil alışverişin ilk aşaması olan ürün 
araştırması/karşılaştırması esnasında tüketicilerin yarısına 
yakını fiyat karşılaştırması, 3’te 1’i de kampanya teklifle-
rini ve tüketici yorumlarını inceliyor. Dolayısıyla mobil 
ticarette öne çıkmayı hedefleyen şirketlerin tüketicilerin, 
fiyat ve kampanya fırsatlarını karşılaştırmasını kolaylaş-
tıracak çözümler üretmesi ve tüketici yorumlarını daha 
görünür hale getirmesi gerekiyor.

Mobil alışverişin ikinci aşaması olan satın alma/öde-
me esnasında da hız ve kolaylık tüketiciler için kilit fak-
törler olarak öne çıkıyor. 

Mobil ödemenin önündeki en önemli bariyer ise tü-
keticilerin kişisel bilgilerinin çalınmasına ilişkin endişesi 
olarak öne çıkıyor, öyle ki mobil alışveriş yapan her 5 
tüketiciden 4’ü kişisel bilgi hırsızlığından çekiniyor. 

Son olarak mobil alışverişin gelecekte daha sık bar-
kod kullanımıyla büyüyeceği ve tüketicilerin mobil alış-
verişte daha yüksek tutarlara ulaşacağı öngörülüyor. 

M

MOBİL 
TÜKETİCİNİN  5 ÖZELLİĞİ

KAMPANYACI 
Kampanya 
fırsatlarını 
kaçırmıyor.

UYGULAMACI 
Web yerine 

mobil 
uygulamayı 

tercih ediyor.
ETKİLEŞİMCİ 

Tüketici 
yorumlarını 
inceliyor ve 
paylaşıyor.

SADAKATSİZ 
Uygulama  

hata verince  
kullanımı 
bırakıyor.

GÜVENLİK 
Mobile ilişkin en 

büyük endişesi 

kişisel bilgilerinin 

çalınması. 
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hip. Online alışveriş yapıp mobil alışveriş yapmayanların 
6’da 1’inde tablet de var. Tablet sahipliği aynı zamanda 
mobil alışverişin birinci aşaması olan araştırma/karşılaş-
tırmadan ikinci aşama olan ödemeye geçme ihtimalini de 
artırıyor. Mobil alışveriş gerçekleştirenler içinde sadece 
akıllı telefon sahibi olanların yüzde 60’ı mobil ödeme 
yaparken, hem tablet hem akıllı telefon sahipleri içinde 
bu oran yüzde 70’e çıkıyor.

KİMLER KULLANIYOR?
Mobil alışveriş en çok 25-34 yaş arasındaki kişiler tarafın-
dan yapılırken, SES grubu ve eğitim seviyesi yükseldikçe 
mobil alışveriş yapma eğilimi artıyor. Buna göre, mobil 
alışveriş yapan kişiler içinde A ya da B ses segmentinde 
olanlar yüzde 53 iken, mobil alışveriş yapmayan kesim-
de A ve B segmenti yüzde 32. Diğer yandan mobil alış-
veriş yapanlar içinde üniversite ve üstü eğitim düzeyinde 
olanlar yüzde 64 iken, mobil alışveriş yapamayan kesim-
de yüzde 30 düzeyinde.

Mobil alışveriş aşamalarının gerçekleştirilmesinde 
cinsiyet veya yaş bazında önemli bir fark yok. Ancak 
meslek grupları açısından önemli farklılıklar ortaya çıkı-

yor. Örneğin, mobil ödemeyi en çok beyaz yakalılar kul-
lanıyor. Her 4 beyaz yakalıdan 3’ü mobil ödeme yapıyor. 
Mobil alışverişi en az kullananlar işsizler ve ev kadınları. 
Diğer yandan serbest meslek sahipleri mobil ödemedeki 
en yoğun kullanıcılar olarak ön plana çıkıyor. Buna göre 
her 4 serbest meslek sahibinden 1’i haftada en az 1 defa 
mobil ödeme işlemi yapıyor.

TERCİH FAKTÖRLERİ
Tüketicilerin mobil alışverişi tercih etmesindeki en 
önemli nedenler pratiklik, hız, ürün araştırması yapma-
daki kolaylık ve kampanya fırsatları. Bu nedenlere ek 
olarak, mobil alışveriş mobil ürün araştırması ve mobil 
ödeme olarak iki ayrı aşamada incelendiğinde, yalnızca 
ürün araştırması yapanlar için yorum ve uzman görüşü 

MOBİL TİCARET / Araştırma
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2

3
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SORUNSUZ DENEYİM 
Değer önerilerini mobilden sorunsuz bir 

deneyim üzerine kurmalı.

ÖZEL UYGULAMALAR 
Mobil uygulamaları kesinlikle olmalı, tablet 
sahiplerine özel uygulamalar geliştirilebilir.

KARŞILAŞTIRMA SEÇENEĞİ 
Tüketicilerin fiyat ve kampanya fırsatlarını 

karşılaştırmasını kolaylaştıracak  
çözümler üretmeli.

İLETİŞİME DİKKAT 
Kampanya iletişimini dikkatle yapmalı, 

sürekli bildirim göndermekten kaçınmalı.

GÜVENLİK ÖN PLANDA 
Güvenlik değer önerilerinin ve iletişimlerinin 

vazgeçilmez parçası olmalı.

ALTERNATİF ÖDEME 
Kullanımı gelecekte ciddi ölçüde büyüyecek 

barkod taraması ile alternatif ödeme 
çözümleri üretmeli.
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sel bilgi hırsızlığı olsa da mobil alışveriş yapan kişilerin 
neredeyse yarısı mobil ödemelerin bugünkü güvenlik 
düzeyini iyi ya da çok iyi olarak değerlendiriyor. Bu 
kapsamda özellikle alışveriş veya ödeme amaçlı mobil 
uygulama kullanımı arttıkça tüketicilerde mobil ödeme-
lere olan güvenin yükseldiği gözlemleniyor. Araştırmaya 
göre mobil alışveriş yapan kişilerden sadece yüzde 13’ü 
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okuma, mobili tercihte kritik nedenler içine girerken, 
mobilden ödeme yapan tüketiciler için kampanya fırsat-
ları daha önemli hale geliyor. 

Tüketiciler mobil cihazlarla ürün araştırması/karşılaş-
tırması esnasında, en fazla fiyat karşılaştırması yapıyor, 
en az uzman görüş ve yorumları hakkında bilgi alıyor.  
Mobilden ürün araştırması yapan her 2 tüketiciden 1’i, 
mobilden araştırma yapmanın en çok zaman tasarrufu 
sağlamada etkili olduğunu, her 3 tüketiciden 1’i de araş-
tırma yapmanın masaüstü veya dizüstü bilgisayara göre 
daha kolay olduğunu belirtiyor.

ALIŞVERİŞİN KRİTİK ENGELLERİ
Online alışveriş yapıp mobil cihazla alışveriş yapmayan 
tüketicilerin alışverişte mobil kullanmamasının en önem-
li sebebi mevcuttaki masa üstü veya dizüstü bilgisayar 
alışkanlıkları. Bu alışkanlığın yanında özellikle mobil 
web sitelerindeki sorunlar tüketicilerin mobil alışveriş 
yapma tercihlerini olumsuz etkiliyor. 

Ayrıca mobil ödemelerin artmasının önündeki en 
önemli bariyer kişisel bilgilerin çalınmasına ilişkin endi-
şe. Mobil alışveriş yapan her 5 kişiden 4’ü mobil ödeme 
yaparken kişisel bilgi hırsızlığından çekiniyor. Her ne 
kadar mobil ödeme yaparken en önemli endişe, kişi-

TÜRKİYE’NİN MOBİL ALIŞKANLIKLARI

İnterneti olan her 4 kişiden 1’i online alışveriş, 
online alışveriş yapan her 3 kişiden 1’i ise mobil 

alışveriş yapıyor.

Tablet sahiplerinin mobilden alışveriş yapma 
ihtimali sadece akıllı telefon sahiplerine göre  

3 kat daha fazla. 

Her 2 kişiden 1’i mobil alışverişi hızlı ve kolay 
olduğu için tercih ediyor.

Mobilden ürün araştırması yapan her 2 kişiden 1’i 
fiyat karşılaştırması yapıyor.

Mobil alışveriş yapan her 5 kişiden 4’ü ödeme 
yaparken kişisel bilgi hırsızlığından çekiniyor.

Bugün mobil alışveriş yapan her 3 kişiden 1’i barkod 
taraması yaparken, gelecekte her 4 kişiden 3’ü 

barkod taraması ile ödeme yapmayı düşünüyor.
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belirtiyor. Ancak her 7 kişiden 1’i 250 TL üzerinde bir 
işlem gerçekleştiriyor. Her 5 tüketiciden 3’ünün yaptığı 
son mobil ödeme işlemi 100 TL’nin altında. Bugün mobil 
alışveriş yapan tüketicilerin sadece yüzde 35’i mobil ci-
hazını kullanarak barkod taraması yaptığını ifade ediyor. 
Gelecekte barkod taraması yöntemiyle ödeme yapmayı 
düşünenlerin oranı yüzde 75.

UYGULAMAYA İLGİ VAR MI?
Mobil alışveriş için uygulama kullanan tüketicilerin satın 
alma ve ödeme yapma ihtimaliyle sıklığı sadece mobil 
web sitesi kullananlara göre daha yüksek. Her ne ka-
dar mobil alışveriş için uygulama kullanımı yaygın olsa 
da halen mobil alışveriş yapan 5 tüketiciden 1’i alışveriş 
için uygulama yerine sadece mobil web sitesi kullanıyor. 
Bu oran sektörler arasında belirgin bir fark göstermiyor. 
Mobil alışveriş uygulaması kullanan tüketiciler, cihazla-
rında ortalama 4 adet uygulama bulunduruyor. Bu uy-
gulamaların yüzde 90’ına yakını çok sektör ve çok mar-
kayı içeren uygulamalar. Mobil alışveriş uygulamalarının 
indirilme nedenleri incelendiğinde en etkili faktörün 
web sitesine kıyasla daha hızlı olması olduğu görülür-
ken, uygulamaların kullanılmaya devam edilmesinde ve 
kullanım sıklığında en belirleyici faktörün hızlı olması 
haricinde sağlamış olduğu promosyon ve kampanya 
fırsatları olduğu görülüyor. Mobil alışveriş uygulamala-
rının silinmesinde en önemli etken uygulamanın hata 
vermesi olurken uygulamanın telefonu yavaşlatması ve 
sürekli bildirim göndermesi de diğer önemli etkenlerdir. 
Her 3 kullanıcıdan biri uygulama hata verdiğinde, her 4 
kullanıcıdan biri de sürekli gelen bildirimler dolayısıyla 
uygulamayı siliyor.

gelecekte tüm alışverişlerini mobile kaydırmamayı dü-
şünüyor. 

SATIN ALMA EĞİLİMLERİ
Mobilden alınan ürünlerle mağazadan alınanlar kıyas-
landığında mobilden alınan ürünlerin en önemli farkı 
daha düşük fiyatlı ve kampanyalı ürünler olması. Ayrıca 
mobilden haftada en az 1 satın alma yapan müşterilerin 
hediye amaçlı ürün alımlarında mobili normal kullanıcı-
lara göre daha fazla tercih ettiği görülüyor. 

Mobilin sağlamış olduğu hız ve kolaylık tüketicilerin 
mobilden daha sık satın alma ve ödeme yapmasında be-
lirleyici bir etken olarak öne çıkıyor. Mobil alışveriş ya-
pan tüketicilerin, mobil dışındaki alışverişlerinde de en 
çok tercih ettikleri ödeme aracı banka ve kredi kartları. 
Buna göre her 4 mobil tüketiciden 3’ü alışverişinde kredi 
kartı ve banka kartını kullanırken, her 5 mobil alışveriş-
çiden 1’i nakit kullanıyor. Mobil alışveriş yapan kişilerin 
mobil cihazlarıyla en çok yaptıkları finansal işlem bakiye 
sorgulama olurken, fatura ödeme ve para gönderme onu 
takip ediyor. Mobil ödeme yapanların 3’te 1’i 250 TL 
ve üstü ödeme işleminde kendilerini rahat hissettiğini 

MAĞAZADA  
KARŞILAŞTIRMA YAPIYORLAR

Mobil alışveriş yapan tüketicilerin yarısından 
fazlası alışveriş esnasında mağaza içinde 

mobil cihazlarını kullanıyor. Mağaza içinde mobil 
cihaz kullanımı 18-24 yaş arası gençlerde diğer yaş 
gruplarına göre daha yaygın. Mağaza içinde mobil 
cihaz kullanan her 2 tüketiciden 1’i fiyat karşılaştırması 
yaparken, her 3 tüketiciden 1’i ürüne ilişkin yorum 
okuyor, her 4 tüketiciden 1’i de mobil cihazını 
kampanya kuponu/promosyonu almak için kullanıyor. 
Her 5 tüketiciden 1’i mağaza içinde mobil cihazını 
barkod uygulaması için kullandığını belirtiyor. 

EN YÜKSEK MOBİL SATIN ALMA 
ORANI YEMEK SİPARİŞLERİNDE

2 KİŞİDEN 1’İ GİYSİ ALIYOR 
Giyim, elektronik, seyahat ve konaklama mobil 
alışveriş yapanlar arasında en çok tercih edilen 
sektörler. Mobil alışveriş yapan her 2 kişiden 1’i 

giyim sektöründe mobil alışveriş yaparken, 3 kişiden 
1’i elektronik, 4 kişiden 1’i ise seyahat ve konaklama 

sektörlerinde alışveriş yapıyor.

EN ÇOK SATIN ALINAN ÜRÜN 
Yemek siparişi tüm mobil alışveriş süreci içinde en 

çok tercih edilen beşinci sektör olmasına rağmen 
mobil satın alma/ödemenin en fazla yapıldığı sektör. 

Mobilden yemek alışverişi yapan her 10 kişiden 7’si 
ödemeyi mobil cihazı aracılığıyla gerçekleştiriyor. 

Anne ve çocuk ürünleri ile kitap kırtasiye 
sektörlerinde ise mobil cihazla satın alma ya da 

ödeme yapma sıklığı diğer tüm sektörlerden fazla.
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MOBİL TİCARET / Trendler

“Kendini yenileyemeyen bir e-ticaret şirketi, Amazon veya eBay gibi bir dev bile 
olsa mobil internet konusunda bir şeyler yapmazsa 3-4 yıl sonra kaybolmaya 
mahkum olacak. Dünyanın en değerli e-ticaret şirketi Alibaba bile mobil 
taraftan gelen tehditlerin kendisini çok tedirgin ettiğini söylüyor.” Bu sözler 
Türkiye internet dünyasının önde gelen isimlerinden SİNA AFRA’ya ait. Deneyimli 
iş adamı Afra, Türkiye’nin ilk özel alışveriş 
sitesi Markafoni’yi kurarak web tabanlı 
girişimlerin öncüsü durumuna geldi. Son 
zamanlarda daha çok yatırımcı kimliğiyle ön 
plana çıkıyor. Ona göre mobil ticaretin satış 
oranları önümüzdeki yılın başından itibaren 
yüzde 50’yi bulacak. 

NİL DUMANSIZOĞLU    
l   ndumansizoglu@capital.com.tr

F
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ABRİKA AYARINA DÖNÜŞ MÜ? 
E-ticaret, mevcut olan offline perakende 
kanalını değiştirerek yeni bir satış kanalı 
oluşturdu. Ağırlıklı olarak web ortamında 
başlayan e-ticaretin karşısına şimdi mo-
bil ticaret geliyor. Aslında perakendenin 
ayarlarını bozan e-ticaret, şimdi de kendi 

ayarlarının bozulmasına maruz kalacak. 
Mobil ticaret bize yeni bir pencere sunuyor. 

Mobil ticaretin oranları çok hızlı bir şekilde bü-
yüyor. İnsanlar artık internete girmek için masa 
başında oturmuyor. Ellerindeki telefondan rahat-
lıkla internete giren insanların, alışverişlerini de 
buradan yapma eğilimi artıyor. Şu anda, özellikle 

“FABRİKA AYARINA
 DÖNÜŞ ZAMANI”
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büyük sitelerin trafiğinin yarısı mobilden geliyor. 
Ellerindeki mobil cihazlardan sitelerdeki fırsatları 
inceliyorlar. Bu trafik, çok yakında satış oranları-
nın artacağının da habercisi. 

MOBİLİN ALTIN ÇAĞI MI?
2012 yılında bir kırılma yaşadık. Markafoni’nin 
2011 sonunda mobil trafik oranları yüzde 8 ci-
varındayken 2012’de birdenbire 4 katına çıkarak 
yüzde 32’lere geldi. 2012 yılında bu kırılmayı en-
teresan şekilde Amerika’yla eş zamanlı olarak ya-
şadık. Genellikle biz bu tip durumları sonradan 
takip ederiz. Ancak, Türkiye’de yüzde 50 mobil 
trafiğiniz varsa satışlarınızın yüzde 20’sini mobil-
den yapıyorsunuz. Amerika’da bu oranın daha 
yüksek olduğunu, mobil trafiği daha hızlı satışa 
dönüştürdüklerini düşünüyorum. 

Mobil satışların yükseleceğinin bir başka gös-
tergesi de tablet ve akıllı telefon satışlarının hızla 
artması. Muhtemelen akıllı telefon oranı 2-3 yıl 
sonra ikiye katlanacak. Bu yüzden mobilin altın 
çağını önümüzdeki 1-2 yıl içinde yaşayacağız. 
Ben, yılbaşından sonra satışların yüzde 50’sinin 
mobilden geleceğine inanıyorum. Çünkü trafik 
çok yoğun ama satışlar aynı yoğunlukta değil. 
Şirketler yazın gerekli iyileştirmeleri yapacak ve 
mobil satışlar bu şekilde artacak. 

BÜYÜK GEÇİŞ DÖNEMİ
Şimdi mobil ticaret için tartıştıklarımızı 7 yıl önce 
e-ticaret için tartışıyorduk. Müşteri, “Ben zaten 
her gün bir markanın mağazasına gidiyor ve ora-
da alışverişimi yapıyorum. Neden e-ticaretten 
alayım” diyordu. Kredi kartı bilgilerini paylaş-
mayı, aldığı ürüne bir hafta sonra ulaşmayı is-
temiyordu. Ama sonra e-ticaretin daha kolay bir 
hayat sunduğunun farkına vardı. Evinden, ofisin-
den veya bilgisayar başında olabileceği başka bir 

yerden gidip istediği ürünü alıyor ve torba taşıma 
derdinden de kurtuluyor. 

Mobil ise insanlara bilgisayar başında değil, 
her yerde alışveriş yapabilme imkanı sunduğu 
için yeni bir süreç başlattı. Yolda yürürken bile 
bir şey alabilirsiniz. Şimdi de burada bir geçiş 
süreci yaşıyoruz. İnsanlar telefonlarından sitelere 
girip fırsatlara bakıyor ama alışverişini tamam-
lamıyor. Bunun kolaylığını da fark ettiklerinde 
mobil ticaret, tıpkı e-ticaret gibi hayatın normal 
bir süreci haline gelecek. 

MOBİL İÇİN GEÇ Mİ KALINDI?
E-ticaret yapan şirketlerin mobille tanışması için 
geç kalınmış değil. Çünkü, bu geçiş yıllar alan 
bir şey değil. 2-3 aylık bir süreç mobile geçmek 
için yeterli. Bu noktada, işin önemli olduğunu 
göstermek için CEO’nun iyi bir strateji geliştir-
mesi lazım. Geçtikten sonra organizasyonlarda 
değişiklikler yapılması gerekiyor. 

Mobil ticaretin pazarlaması, web ya da offli-
nedan daha başka. Şirketlerin önünde 2 yıllık 
bir geçiş dönemi olduğunu söyleyebilirim. Bun-
dan 2 yıl sonra taşlar oturmuş olacak. 2012’de 
mobil konusunda bir patlama oldu. O zaman 
bence e-ticaret sitelerinin çoğu hazırlıklı değildi. 
Ya iOS ya Android vardı. Herkes ikincisini de 
çıkarmaya çalıştı. Responsive sitelerin üzerinde 
çalıştı. Büyükler bu işi halletti ama bu geçişi ta-
mamlayamamış büyük bir orta kitle var. Onların 
da geçmesi için sanırım 2 seneye kadar bir fırsat 
penceresi var. 

SADECE MOBİL TRENDİ
Sadece mobil üzerine kurulan girişimler çok de-
ğerli. Çünkü, bundan 3 yıl sonra mobilin web 
tabanlı ticaretten daha fazla bir ticaret oranına 

“Ben hep hayatı basitleştirerek 
yaşıyorum. Büyük problemi ufak 

parçalara bölüyorum ve o ufak problemler 
üzerine eğiliyorum. Benim hayatımda hep 
bir şeyi basite indirgeyip ana problemi 
çözmek üzerine kurulu bir düşünce yapım var. 
BKM Express ise teknolojiyi doğru kullanarak 
ödemeleri basitleştiriyor. Benim düşünce 
yapımı çok yansıttığı için bu işi beraber 
yapalım dedik. BKM Express’in mobil ticareti 
ve e-ticareti geliştireceğine inanıyorum.”

“BASİT YAŞA, BASİT ÖDE”

MOBİL TİCARET / Trendler

10     CAPITAL   1 / 2016

09_10_11_CP_BKM.indd   4 12/18/15   5:27 PM



CAPITAL   1 / 2016     11

sahip olacağını hepimiz biliyoruz. E-ticaret za-
ten artık dev oyuncuların olduğu, yenilerin çok 
farklı olmadıkça kendine yer bulamadığı bir alan 
haline geldi. Zaten ufalan bir alana girmekten-
se büyüyen bir alandan başlamak, özellikle yeni 
başlıyorsanız çok daha mantıklı. Zaten bazı start 
up’lar webe hiç bakmadan tamamen mobilden 
başlıyor. 

HANGİ SEKTÖRLER ÖNE ÇIKIYOR?
İnsanların yoğun olarak kullandığı uygulamalar-
dan ilki iletişim alanındaki uygulamalar. Bunun 
içine Whatsapp, Skype ve diğer sosyal ağların 
hepsi giriyor. Facebook ve Twitter trafiğini daha 
çok mobilden alıyor. Instagram zaten sadece mo-
bilde olan bir uygulama. İletişimi lokasyon ve 
harita servisleri izliyor. 

Bundan sonra da oyun ve alışveriş uygulama-
ları geliyor. Yavaş yavaş sağlıkla ilgili aplikasyon-
lar da popülerliğini artırıyor. Adımları sayan, kalp 
atışlarının düzenini ölçen uygulamalar çıkmaya 

başladı. Sağlık çok yükselen bir alan.   
Nesnelerin interneti, son zamanlarda çok ko-

nuşulan bir kavram. Örneğin, Nest adlı bir şirket 
termostat satıyor. Siz arabayla evinize giderken 
mobil cihazınızdan bu termostata bağlanarak 
evin ısısını yükseltebiliyorsunuz. Bunun dışında 
televizyonunuzu, ışıklarınızı açıp kapatabilmeni-
zi sağlayan başka aplikasyonlar var. 

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin teknoloji ofisin-
de bir akıllı lamba üzerine çalışan bir grup var. 
Lambaların bağlı olduğu prizleri akıllı cihazınız-
dan yönetebiliyorsunuz. Tabii bunların hepsi eli-
mizdeki mobil cihazlarla bağlantılı. Mobil cihaz 
olmadan nesneler birbiriyle konuşsa bile bir de-
ğeri olmuyor. Ancak Türkiye’de finansman sıkın-
tısı olduğu için Amerika’da bu tip 50 uygulama 
çıkıyorsa bizde 3-5 tane çıkıyor. 

ÖDEME SİSTEMLERİNİN ROLÜ
Mobilde ekran küçük olduğu için kredi kartı bil-
gisi girmek insanları zorluyor. Ufak tuşlara ba-
sarak ufak alanlara bir sürü rakam giriyorsunuz. 
Müşteri ürünü, bedeni seçiyor ama ödeme kıs-
mına geldiğinde kredi kartı numarasını girmek 
istemiyor ya da başka bir yerden bakmak için 
uygulamadan çıkıyor, her şey siliniyor. Genelde 
insanlar ödemeye kadar gelip orada vazgeçiyor. 
Bunu basitleştirecek, tek tıklara indirecek sistem-
ler satın alma oranlarının artmasında çok önemli 
bir etken. PayPal, PayU, BKM Express gibi pek 
çok alternatif ödeme sistemi var. Bunlar mobil 
satışları ciddi derecede kışkırtıyor. Bu işte hız ve 
kolaylık kilit nokta.

APLİKASYONA YATIRIM YAPILMALI 
Müşteri webden bir şey aradığında arama motorlarını 
kullanıyor. Ama telefonlarda sizi arayabileceği 
ikinci bir kanal, mağazalar var. Eğer mağazada sizin 
uygulamanız yoksa karşısına size benzer başka bir 
marka çıkacak. Onu kullanmaya başladığında sizi 
unutacak. Bu nedenle aplikasyon geliştirmek çok 
önemli. 

REKLAM STRATEJİSİ 
Mobilde reklamlara ayrılan alan webdeki gibi geniş 
değil. Burada daha az kelime kullanmak ve daha küçük 
bir görselle hedef kitlenize ulaşmak durumundasınız. 
Ayrıca dört farklı işletim sistemi ve onlarca değişik 
telefon modeli var. Birbirine çok benzese de bence 
tamamıyla farklı bir reklam stratejisi gerekiyor. 

MOBİL TİCARETTE PAZARLAMA TAKTİKLERİ

İLGİ ÇEKMEK ÖNEMLİ  
Tüketiciyi çekebilmek ve mobil satışları artırmak 
için orijinal fikirler yaratmak gerekiyor. Ücretsiz 
kargo, kişiye özel ürün, dükkanda satılmayan 
üç modeli sadece mobilden satmak gibi fikirler 
geliştirebilir. Müşterinin ilgisini çekerse ayağı 
alışır. Bu çok önemli. 

MOBİLE UYGUN ÇÖZÜMLER 
İnsanların mobilden yaptığı alışverişi her 
yerden yapacağını unutmamak lazım. Bazı 
durumlarda müşteri telefonda konuşmak 
istemeden sorunlarını iletmek isteyebilir. 
Bu noktada uygulamanın içinde müşteri 
hizmetleriyle anında yazılı iletişim kurabileceği 
alanların olması gerekecektir. 
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slında Türkiye’de bu teknolo-
ji uzun süredir bekleniyordu. 
Nihayet ihale yapıldı ve Türki-
ye 4,5G ile dev bir dönüşüme 
hazırlanıyor. 4,5G olarak tabir 
edilen LTE Advanced teknolo-
jileriyle hizmet verileceğinden 
teknoloji üstünlüğü sayesinde 

çok daha hızlı bir şekilde bilgiye erişme 
imkanına kavuşacağız. İşte bu hızın dijital 
dönüşümü hızlandıracağına uzmanlar kesin 
gözüyle bakıyor. Onlara göre mobil ticaret, 
bu yeni teknolojiyle büyük bir atılım yaşa-
yacak. 

4,5G’nin iş dünyasında bu kadar önemli 
bir rol oynayacak olmasının nedeni, daha 
yüksek aktarım hızı, daha fazla kapasite ve 
daha iyi bir kalite vadediyor olması. Gün-
delik hayatta birçok iş ve etkinlik, 4,5G 
teknolojisiyle kesintisiz bir şekilde mobil 
cihazlar üzerinden yapılabilecek. Mobil 
cihazlardan video izleme deneyiminden 
yüksek boyutlu dosyaların paylaşılmasına, 
bulut servislerinden akıllı ev ve şehir altya-

MOBİL TİCARET / Yeni teknoloji
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l   HANDE YAVUZ ÇALIK   
hyavuz@capital.com.tr

Aslında bu 
teknoloji uzun 
zamandır 
bekleniyordu. 
Nihayet ihale 
yapıldı ve Nisan 
2016’da devreye 
girecek. 4,5G 
olarak tabir edilen 
LTE Advanced 
teknolojilerinin 
bu kadar heyecan yaratmasının arkasında ise “çok daha hızlı şekilde bilgiye 
erişme imkanı” var. Bu, bütün sektörler için değişim demek. Çünkü 4,5G devreye 
girdiğinde zengin içerikli uygulamaların ve farklı alışveriş deneyimlerinin 
hayata geçmesi mümkün olacak. İşte bu nedenle farklı sektörlerden oyuncular, 
mobil ticaret kanallarını yeniden gözden geçiriyor, bu alandaki iş hacmini 
artıracak yeni oyun planları hazırlıyor.

A

DEĞİŞİM
BAŞLIYOR
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diğer alternatifleri geride bırakacağını düşünüyorlar. 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı 

Hasan Süel, 4,5G’nin özellikle makineler arası iletişim 
(M2M) alanında önemli büyüme sağlayacağını düşünü-
yor ve şöyle değerlendiriyor: 

“2013’te tüm dünyada 341 milyon 
adet M2M bağlantılı cihaz vardı. 2020 
yılında dünyada 32 milyar cihaz M2M 
bağlantılı olacak. M2M teknolojisinin 
global ekonomiye 1,9 trilyon dolar top-
lam katkısı, 1,2 trilyon dolar gelir hacmi 
var. 4,5G teknolojisiyle birlikte M2M pa-
zarının da hızla büyüyeceğine, uygulama 
sayısının ve çeşitliliğinin katlanarak ar-
tacağına inanıyoruz. Grubumuzun M2M 
teknolojilerini ülkemize getirerek verim-
liliğin ve rekabetçiliğin yükselmesine 
katkı sağlıyoruz.”
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ORKUN OĞUZ / AKBANK DİREKT 
BANKACILIKTAN SORUMLU GMY

pılarına, mobil ofislerden mobil sağlık ve mobil eğitim 
servislerine kadar çok farklı sektörlerde büyük değişim-
ler yaşanması bekleniyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı Hasan Süel, gecikme süresi kısalacağı 
için 4,5G ile online işlem ve faaliyetlerin gerçek zamanlı 
yapılabileceğini söylüyor. Süel, çok daha 
geniş coğrafyalara, çok daha hızlı inter-
net hizmeti sunulmasını mümkün kılan 
4,5G teknolojisi sayesinde mobil ticaret 
araçlarının kullanımının önemli bir ivme 
kazanacağını düşünüyor. Süel,” Nakit pa-
radan, kredi kartından, banka kartından, 
cüzdandan bağımsız bir hayatın, kurum-
ların yaşamında çok daha önemli bir yer 
tutacağını düşünüyoruz” diyor.

YENİDEN YAPILANIYORLAR
Peki 4,5G tam olarak nedir? Dördüncü 
nesil olarak adlandırılan bu teknolojinin 
sağladığı en önemli özellik, yüksek internet hızı. Stan-
dart 4G bağlantısı, 100 Mbps hıza ulaşabilirken 4,5G, bir 
başka deyişle LTE Advanced, 300Mbps (saniye-
de 37,5MB) ve üzerine ulaşabiliyor. Şu anki 3G 
şebekesinin, yoğunluğun olmadığı zamanlarda 
20-25 Mbps’lik hızlara ulaşabildiğini göz önünde 
bulundurursak veri akışının ne denli hızlanacağı da daha 
açık görülebilir.

4,5G geçişiyle birlikte daha çok “internet of things” 
(Nesnelerin interneti) konuşmaya ve uygulama örnekle-
rini görmeye başlayacağız. Bugün birçok şirket 4,5G’nin 
de katkısıyla mobil satışlarında artış bekliyor. Planlarını 
4,5G ile birlikte yeniden yapan şirketler, bu alanda da 
yatırımlarına hız veriyor.

GittiGidiyor da bu şirketlerden biri. Sisteminin tüm 
adımlarını mobile uyumlu hale getirmeyi planlayan 
şirket, 2009 yılından itibaren mobilde en iyi deneyimi 
sunmak için çalışıyor. Bu konuda oldukça iyi bir yol 
kat ettiklerini belirten GittiGidiyor Genel Müdürü Öget 
Kantarcı, şu anda GittiGidiyor’da iPad, iPhone, Android 
telefon, tablet uygulamaları ve mobil sitesiyle her an her 
yerden kolay ve güvenli alışveriş yapabilmenin mümkün 
olduğunu anlatıyor. GittiGidiyor mobil uygulamalarının 
bugün indirilme sayısı 2,6 milyonu aştı. Sitenin toplam 
trafiğinin yüzde 45’i mobilden sağlanırken mobil ziya-
ret sayısı 2015’in ikinci çeyreğinde geçtiğimiz yılın ikinci 
çeyreğine göre yüzde 109 arttı. 2015’in ikinci çeyreğinde 
mobildeki satışlar, geçtiğimiz döneme göre yüzde 98’lik 
bir büyüme gösterdi. 

THY yetkililerine göre bugüne kadar mobil ticaretin 
bu kadar hızlı  gelişmesinin en önemli nedenlerinden 
biri, 2G gibi kablosuz haberleşme teknolojilerinden 3G 
gibi gayet hızlı bir teknolojiye geçişin olması. 4,5G’ye 
geçişle birlikte artan veri hızı ve yeni neslin tamamen 
mobile adapte olmasıyla mobil ticaretin artık yavaş yavaş 

BÜYÜME PERFORMANSI 
Dijital bankacılıkla tanışan 
müşterilerimizin yüzde 50’si 
mobil uygulamamızla Akbank’ın 
direkt bankacılığını kullanmaya 
başlıyor ve sonrasında sadece 
mobil uygulamamızı kullanarak 
hayatlarına devam ediyorlar. 
Türkiye’de son 2 yılda neredeyse 
yüzde 400 büyüyen mobil pazarın 
bankacılıktaki öncülüğünü yapan 
Akbank Direkt Mobil uygulamamız, 
yaklaşık yüzde 600 büyüdü. 

SEKTÖR İVMELENECEK 
Ülkemizde 4,5G’nin kullanılmaya başlanmasıyla 
mobil internetin daha da hızlanmasını, tüketicilerin 
mobil kullanma alışkanlıklarının artmasını 
bekliyoruz. 4,5G’nin kullanımıyla daha fazla veriye 
daha kısa sürede ulaşmak, örneğin bir saatten 
uzun sürede ulaşılan bir içeriğe birkaç dakikada 
ulaşabilmek lüksten çıkıp hayatımızın içinde olağan 
bir şeye dönüşecek. Konuyu mobil bankacılık 
anlamında değerlendirirsek, sektörün büyümesi, 
müşterilerimize daha çeşitli ve yeni hizmetler 
sunabilecek olmak bizim için çok önemli. 4,5G 
gibi bir gelişmenin tüm sektörü ivmelendireceğini 
düşünüyoruz.

“MOBİL ALIŞKANLIKLAR ARTACAK”

HASAN SÜEL
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HAZIRLIK SÜRÜYOR 
Morhipo.com da mobil ticarette büyüme planı yapan 
şirketlerden biri. Mobil ticaret oranlarının günden güne 
arttığını belirten Morhipo.com Genel Müdürü Şule Ar-
ditti, 4,5G altyapısının getireceği hıza adapte edecekleri 
tasarımlarının hazır olduğunu söylüyor. Halihazırda müş-
terilerinin yüzde 50’sinin mobil üzerinden alışveriş yap-
tığını anlatan yönetici, 4,5G ile bu oranın çok daha fazla 
artmasını bekliyor. Online alışverişin daha da hızlana-
cağını söyleyen Arditti, “Daha fazla verinin iletilebilme-
si, şu an için sınırlandırılmış birçok noktadaki güvenlik 
politikalarının daha yoğun bir biçimde kullanımına izin 
verebilecek. Bu da tüketicilerin çok daha güvenli alışve-
riş yapmalarına imkan sağlayacak. Doğal olarak mobil 
ticarete güvenlik anlamında kuşkuyla bakan tüketicile-
rin sisteme dahil olmasına ve sektörün büyüme trendine 
olumlu katkı sağlayacak” diye konuşuyor. 

n11.com, 4,5G ile birlikte mobil üzerinden gerçekleş-
tirilen siparişin artacağını ve mobil ticaretin çok önemli 
bir boyuta geleceğini düşünen şirketlerden bir diğeri. 
4,5G bant genişliğinde ürün görsellerinin daha yüksek 
çözünürlükte verilebileceğini söyleyen n11.com Pazar-
lama Genel Müdür Yardımcısı Bilgen Aldan Albayrak, 
şöyle devam ediyor: 

“Kullanıcının ürünü daha iyi kavrayabilmesi için vi-
deolar çok farklı formatlarda eklenebilir hale gelecek. 
Tüm bu iyileştirmeler, mobil ticarete de olumlu yansıya-
cak. 4,5G ile Türkiye’de internet kullanım oranının daha 
fazla artmasını bekliyoruz. Artan internet kullanımının 

e-ticaretin de ciddi oranda büyümesine katkı sağlayacağı 
yadsınamaz. Ayrıca 4,5G teknolojisiyle online alışveriş 
daha hızlı ve keyifli olacak. 4,5G teknolojisinin kulla-
nıma sunulması, kullanıcıların hızlı performansla kolay 
alışveriş beklentilerini tam anlamıyla karşılayacak.”  

YENİ YAYILMA PLANI
Perakende sektörünün güçlü oyuncularından Carrefour-
Sa, 4,5G ile birlikte mobil ticaretini daha geniş bir alana 
yayma planları yapıyor. 4,5G’nin mobil platformlarda ge-
zinme hızını artıracağını düşünen CarrefourSa E-Ticaret 
Grup Müdürü Mehmet Tözge, bu süreçte CarrefourSa.
com’a olan ilginin artmasını bekliyor. “4,5G ile birlikte 
e-ticaret oranımız çok daha hızlı büyüyecek” diyen yö-
neticinin değerlendirmesi şöyle:

“2014’te Carrefoursa.com’un mevcut hizmet bölgele-
rine Antalya, Mersin, İzmit ve Adana illerini de ekleye-
rek 9 ilde toplam 25 binden fazla ürünün satışını ger-
çekleştiriyoruz. 4,5G’nin katkıları beklendiği gibi olursa 
önümüzdeki dönemde bu hizmetimizi Türkiye geneline 
taşımayı hedefliyoruz.” 

Yemeksepeti.com COO’su Nedim Mahmias, 4,5G 
teknolojisine geçişin kendileri için de çok önemli oldu-
ğunu söylüyor. İş modeli açısından baktıklarında mobilin 
Yemeksepeti için vazgeçilmez bir kapı açtığına değinen 
Mahmias, şöyle devam ediyor:

“Bir süredir mobil üzerine yatırımlarımızı hiç durma-
dan devam ettiriyoruz. İleride de bunun üzerine çokça 
eğilmeyi sürdüreceğiz. Mobil uygulamamızı kullanıcı 
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UYGULAMAMIZI 
YENİLEDİK  
Türk tüketicisinin 
mobilden alışveriş yapma 
nedenlerinin başında hız 
ve pratiklik geliyor. Bu 
konu market sektörü için 
çok daha kritik. Çünkü 
sipariş verilen ürünler 
ihtiyaç karşılamaya yönelik 
ürünler. Sepete giren ürün 
sayısı da diğer sektörlerden 
fazla. Dolayısıyla Migros 
Sanal Market’i ziyaret eden 
müşterilerimiz, kolayca  
aradıkları ürünlere ulaşıp 
siparişlerini tamamlamayı 
hedefliyor. 

PERFORMANS ARTACAK 
Haziran’da mobil uygulamalarımızı 
yenileyerek çok daha kullanışlı bir hale 
getirdik. Bu durum, müşterilerimizin 
daha hızlı bir şekilde market alışverişi 
yapmalarına olanak tanıdığı gibi mobil 
ticaret hacmimizin de artmasını sağladı. 
Çıkan sonuçtan da anladığımız üzere 
müşterilerimiz için hız faktörü çok önemli. 
Fiber altyapısında çalışan 4,5G’nin 
kullanılmaya başlanmasıyla birlikte 
internet hızının ve performansının artacak 
olması, mobil ticaret işlemlerindeki hızın 
da artması anlamına geliyor. Daha hızlı 
bir hizmet alacağı için mobil ticareti tercih 
eden kullanıcıların sayısındaki büyümenin, 
e-ticaret oyuncularının da mobil ticarete 
daha fazla önem vermesine neden olacak.  

OLUMLU ETKİLEYECEK 
Şu anda yüzde 38 
seviyelerinde olan mobil 
ticaret payımızın 2016’da 
en az yüzde 45 seviyesine 
gelmesini öngörüyoruz. 
2016’da mobil üzerinden 
yapacağımız pazarlama 
çalışmalarını artırarak mobil 
uygulamalarımızı daha fazla 
kişinin deneyimlemesini 
amaçlıyoruz. 4,5G ile birlikte en 
az 100 mbit/s olacağı beklenen 
internet hızı sayesinde mobil 
uygulamalarımıza daha zengin 
içerik sunabiliriz. Bütün bunlar 
büyümeyi olumlu etkileyecek 
faktörler olacak.

RIZA GÜRLER / MİGROS TİCARET E-TİCARET GRUP MÜDÜRÜ

“DAHA ZENGİN İÇERİK SUNABİLİRİZ”
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deneyimi, hız ve kolaylık açısından her zaman en üst 
seviyede tutmak için devamlı güncelliyoruz. Tüm bu 
çalışmalarımız neticesinde, bugün aldığımız siparişlerin 
yüzde 50’sinden fazlası mobilden geliyor. 4,5G teknolo-
jisiyle birlikte de bu oranın artacağını biliyoruz.” 

BANKACILIK HIZLANACAK
4,5G, mobil bankacılıkta önemli bir değişim yaratacak. 
En büyük katkının hızda yaşanacağını belirten Yapı Kre-
di Alternatif Dağıtım Kanalları Genel Müdür Yardımcısı 
Yakup Doğan, “Bireyler daha hızlı bir şekilde internete 
bağlanabilecek, HD kalitede görüntüye erişim sağlaya-
bilecek, verileri daha hızlı paylaşabilecek. Bu teknolo-
ji mobil bankacılığa da hız getirecek” diyor. Türkiye İş 
Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran, 4,5G gibi 
daha hızlı bir altyapının hayata geçmesi ve yaygınlaşma-
sı sonucunda, 3G veri paket fiyatlarının düşeceğini ve 
böylece mobil kullanıcısı için maliyetlerin düşebileceğini 
ifade ediyor ve şöyle devam ediyor:

“4,5G’nin sağlaması beklenen yüksek mobil hız ve 
yüksek data paylaşımı, bizim de mobil bankacılık kanal-
ları üzerinden büyük veri iletimi içeren video paylaşım-
ları ve ihtiyaç duyulan ürün/hizmet için görüntülü gö-
rüşme gibi ek fonksiyonları hayata geçirmemize zemin 
hazırlayacak. Dijital değişim sürecinde, müşterilerimize 
mobil cihazları üzerinden istedikleri zaman istedikle-
ri yerden en iyi hizmeti verebilmek için kısa videolarla 
ürünlerimizi ve hizmetlerimizi tanıtmak 4,5G teknolojisi 
ile daha kolay olacak.”

BANKADA MÜŞTERİ DÖNEMİ
TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür 
Yardımcısı Gökhan Mendi de iş dünyasında, mobil inter-
net hızının artmasıyla rekabetin ve müşteri odaklı yakla-
şımın artmasının kaçınılmaz olacağını düşünüyor. Mendi, 
“4,5G teknolojisiyle mobil bankacılık uygulamaları inter-
nete bağlı akıllı sistemlerle daha fazla entegre olacak, 
müşteriye daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulabilecek, 
müşterinin verileri daha hızlı değerlendirilecek” diyor. 

4,5G teknolojisiyle bulut tabanı servislerin de önem 
kazanacağını öngören Denizbank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, bu öngörüyle uygulama mağazalarına yeni çıkar-
dıkları mobil uygulama ‘Deniz Kabuğu’na yatırım yapa-
rak şube deneyimini müşterilerin cebine sığdırdıklarını 
anlatıyor. Ateş, şöyle devam ediyor:

“Deniz Kabuğu, DenizBank müşterisi olmaya gerek 
olmadan, dijital cüzdan içerisinde tüm kartvizitlerin, kre-
di kartlarının, fotoğrafların bulutta depolanarak ihtiyaç 
anında akıllı telefonlardan ulaşılabilmesini sağlıyor. Ürün 
ve uygulamalarımızdaki bu vizyonumuzu bir adım daha 
ileri taşıyarak iş modelimize de yansıtıyoruz. Buradan 
hareketle çalışanlarımızın yüksek güvenlik seviyesinden 
ödün vermeyecek şekilde ofis dışında sürdürebilecekleri 
mobil iş modelleri geliştirdik.”
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MURAT ERKAN / TURKCELL PERAKENDE 
VE AKTİF SATIŞ GRUP BAŞKANI

VERİMLİLİK ARTACAK 
4,5G ile gündelik hayatta 

birçok işimizi ve etkinliğimizi 
mobilden daha fazla 

yapmaya başlayacağız. Bu 
da kullanım alışkanlıklarımızı 

ve tüm sektörleri 
dönüştürmeye devam edecek. 
Şirketler ve çalışanlar, işlerini 

çok daha verimli bir şekilde 
ofis dışında, 4,5G kapsama 
alanı dahilindeki her yerde 

yürütebilecek, ihtiyacı olan bilgilere ve dosyalara 
4,5G hızıyla ulaşabilecek. 

YENİ ALANLAR ÇIKACAK 
Nesnelerin interneti (Makinelerarası iletişim) ve 

bulut bilişim, gerçek potansiyelini gösterecek. 
Akıllı şehir ve akıllı ev altyapıları kusursuzca 

çalışabilecek, hayatımızın her alanında yüksek 
verimlilik ve büyük kolaylık sağlayacak. Mobil 

sağlık ve mobil eğitimle uzaktan erişim çok daha 
kolay olacak. Akıllı telefonların da teknolojilerinin 

de gelişimiyle yazılımcıların mevcut oyun alanı 
genişleyecek ve yeni oyun alanları oluşacak.

PAZARLAMA DEĞİŞECEK 
4,5G’nin mobil ticarete yeni pazarlama yöntemleri 

getireceğini (Dijital ekranlar, mağaza içi pazarlama 
ve video pazarlama) mobil ödeme yöntemlerini 
geliştireceğini, satışı büyüteceğini düşünüyorum. 
Yakın dönem için ortalama video izlenmesinde 

dünyada ilk 5’te olmamızı göz önüne alırsak ilk 
olarak pazarlama yöntemlerinde bu değişimi 

göreceğimizi düşünüyorum.

DEĞİŞİM BAŞLIYOR

HAKAN 
ATEŞ

GÖKHAN 
MENDİ
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YENİ DÖNEM 
NE GETİRECEK?
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden Arhur 
D. Little’ın mobil ödemeler üzerine yaptığı çalışma 
ilginç veriler içeriyor. 2014 yılında globalde 285 milyar 
doları bulan mobil ödeme hacminin, 2017 yılı sonunda 
800 milyar doları geçmesi bekleniyor. Arthur D. 
Little’ın Avusturya ofisi yönetici ortağı Dr. KARİM TAGA, 
bu alanda önümüzdeki yıllarda temassız ödeme 
teknolojisinin (NFC) en önemli trend olacağı görüşünde. 
“Dünya genelinde sayısı 21 milyon olan NFC uyumlu 
POS terminal sayısının 2019 yılında 75 milyon adete 
ulaşmasını bekliyoruz” diye konuşuyor. 

NİL DUMANSIZOĞLU    l   ndumansizoglu@capital.com.tr
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ünyada mobil ödeme hacmi, 
2014 yılında 285 milyar dolara 
ulaştı. Bu rakamın 2015 
sonunda 426 milyar dolar olması 
bekleniyor. 2017 yılında ise 
ikiye katlanarak 823 milyar dolar 
olacağı öngörülüyor. Tüm bu 

verilere ise Arthur D. Little’ın “Mobil Ödemeler/
Bu bir Dönüm Noktası Mı?” araştırmasından 
ulaşmak mümkün.  

Dünya ve Türkiye’deki mobil ödeme 
sistemlerini değerlendiren Arthur D. 
Little’ın Avusturya ofisi yönetici ortağı ve 
telekomunikasyon ve iletişim teknolojileri 
iş kolu başkanı Dr. Karim Taga, mobil 
ticaretin en yaygın olduğu alanların eğlence, 
seyahat, elektronik ve giyim olduğunu 
söylüyor. Özellikle perakende ve hizmet 
sektöründeki işletmecilerin mobilde yapacakları 
geliştirmelerin rakiplerinin önüne geçmesinde 
etkili olacağını belirtiyor. Taga, NFC olarak 
adlandırılan temassız ödeme teknolojisinin 
ödeme sistemlerini şekillendiren en önemli 
trend olacağına da dikkat çekiyor. 

Karim Taga, mobil ödemeler konusunda 
yaptıkları araştırmanın detaylarını ve bu alanda 
geleceğe dair öngörülerini Capital’e anlattı: 

l Mobil ticaret hayatımızda nasıl bir etki 
yaratıyor?

n Tüketici, mobil ticaretle zaman ve 
mekandan bağımsız olarak istediği ürüne 
erişebiliyor ve satın alabiliyor. Akıllı cihazların 
kullanım oranları gün geçtikçe artıyor ve bu 
telefonlar sayesinde geçmişte bilgisayarlarla 
gerçekleştirilen alışveriş ve ödeme işlemlerinin 
büyük bir kısmı, kullanımı rahat ve güvenli 
mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Bu trend de şirketleri, interaktif uygulamalar 
sayesinde müşteri tercihlerine yön verebilir hale 
getirdi. Şirketler, artık mobil cihazlarla uyumlu, 
mobil ödeme sistemleriyle entegre, kolay ve 
güvenilir platformlar oluşturuyor. 

l Dünyada mobil ticaret ve beraberinde 
mobil ödeme sistemleri nasıl ilerliyor?

n Akıllı telefon kullanımının arttığı, 
teknolojinin hızla geliştiği, online alışverişin 
popülerlik kazandığı günümüzde finans ve 
perakende sektörlerinin de hızlı adaptasyonuyla 
mobil ticaret hızlı şekilde büyüyor. Özellikle 
gelişmiş ülkelerde mobil ticaretin payı, online 
alışverişin tüketici alışkanlıklarındaki yerinin 
sağlamlaşması ve altyapının olgunlaşmasıyla 
oldukça ilerledi. Mobil cihazlar ağırlıklı olarak 
bankacılık işlemlerinde kullanılırken e-ticaret 

şirketleri de mobilin yükseliş trendine ayak 
uydurarak mobil uyumlu siteler ve uygulamalar 
geliştiriyor. 

l Mobil ödeme hangi ülkelerde daha 
yaygın?

n Şaşırtıcı şekilde mobil ödemede 
büyümenin arkasındaki itici güç olarak gelişmiş 
pazarların aksine gelişmekte olan pazarlar ön 
plana çıkıyor. 2014 sonunda gelişmekte olan 
pazarlarda, 21’i 1 milyonun üzerinde kullanıcıya 
ulaşmış olmak üzere toplam 259 şirket 

D

2014 yılında gerçekleşen 
işlemler 285 milyar doları buldu. 

2015 yılında 426 milyar dolara 
ulaşacak. 

Mobil ödemeler, dünyadaki tüm 
elektronik işlemlerin yüzde 7’lik 

dilimini oluşturuyor.

2017’de mobil ödeme 800 
milyar doları geçecek ve daha da 

ivmelenecek.

2015’te Avrupa’da 185 milyon 
kişi mobil ödeme uygulaması 

kullanıyor olacak. 

NFC ve dijital cüzdan 
uygulamaları, ödeme sistemleri 

sektörünü şekillendirecek. 

NFC’ye sahip telefonların payı, 
2019 yılına kadar yüzde 81’e 

ulaşacak.

DÜNYANIN MOBİL 
ÖDEME PERFORMANSI

2

3

5

4

6

1

CAPITAL   1 / 2016     17

16_17_18_19_CP_BKM.indd   3 12/18/15   5:37 PM



faaliyet gösteriyor. Özellikle yaygın bankacılık 
hizmetlerinden yoksun olan pazarlarda, mobil 
ödemeler kolay, güvenilir yollarla para transfer 
etme ve biriktirme ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. 

Diğer yandan gelişmiş pazarlarda mobil 
ödemelerin beklenilenin gerisinden geldiğini 
görüyoruz. Uzun zaman önce “nakitsiz 
toplumlar” haline gelen pazarlar bile 
halen mobil ödemeler alanında emekleme 
aşamasında. Örneğin, 2014 yılında İsveç’te nakit 
ödemeler toplam ödemelerin yüzde 22’sine 
kadar gerilemesine rağmen, mobil ödemeler 
toplam ödemelerin sadece yüzde 3’lük kısmını 
oluşturabildi. 

l Mobil, şirketler bakımından nasıl bir 
önem taşıyor? Özellikle hangi sektörlerde 
mobil ticaret yaygın? Henüz yaygınlaşmamış ve 
potansiyeli olan sektörler hangileri?

n Dünyada ve Türkiye’de mobil ticaretin 
en yaygın olduğu sektörler, eğlence, seyahat, 
elektronik ve giyim sektörleri. Türkiye’de 
yemek, taksi çağırma ve bankacılık gibi 
uygulamalar mobil ticaret hacminin oldukça 

büyük bir kısmını oluşturuyor. Mobil ticaret 
perakende sektörü için oldukça büyük bir 
potansiyele sahip. Perakende sektöründe, mobil 
ödeme uygulamalarının hızla yaygınlaşmasını 
beklemek mümkün. Bunda özellikle 
Türkiye’de BKM tarafından başlatılan mağaza 
içi uygulamaların devreye sokulması etkili 
olacaktır. Akaryakıt istasyonları, toplu taşıma 
araçları ve taksilerde mobil ödeme imkanı 
olması durumunda, yine mobil 
ödeme kullanımı artacaktır. 

l Mobil ticaretin 
yaygınlaşması ve gelişmesi 
için sizce şirketlerin 
nasıl bir strateji izlemesi 
gerekiyor? 

n Şirketlerin mobil 
ticaret potansiyelinden 
yararlanabilmesi için yapması 
gerekenlerin başında,  mobil 
alışverişi teşvik edici pazarlama 
aktiviteleri, mobile özel 
kampanyalar, mobil ödeme 
imkanı, alışverişi hızlı ve kolay 
halde getiren uygulama ve altyapı 
kullanımı geliyor. 

Bunun yanı sıra mağaza içi 
mobil/online deneyiminde inovasyon, 
önümüzdeki yıllarda fark yaratmak 
açısından önemli bir fırsat ve odak 
noktası haline gelecek. Perakendecilerin 
ve hizmet sektöründeki işletmecilerin bu 
alanda yapacakları geliştirmelerle rakiplerinin 
önüne geçmesi mümkün olacak.

l Mobil uygulama konusunda dünyadaki 
güçlü şirketlerden örnek verebilir misiniz?

n Gelişmiş piyasalarda bir başarı öyküsü 
olarak bilinen Starbucks’ın mobil uygulaması 
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HACİM ARTACAK  
Türkiye’de mobil penetrasyon oranı 
yaklaşık yüzde 41 seviyesinde. 
Bu da 31,7 milyon mobil kullanıcı 
olduğu anlamına geliyor. Toplam 
e-ticaret içinde mobil ticaretin 
payının yüzde 19 olması ve 
m-ticaretin e-ticaretten de hızlı 
büyümesi, önümüzdeki yıllarda 
mobil ticaretin oldukça hacim 
kazanacağını gösteriyor.

TÜRKİYE 3’ÜNCÜ 
PayPal’ın raporlarına göre, Türkiye 
dünyada mobil üzerinden online 
alışveriş yapılan üçüncü ülke 
konumunda. BAE’de online alışveriş 
harcamalarının yüzde 24’ünü akıllı 
telefonlar üzerinden yapılan işlemler 
oluşturuyor. Çin’de bu oran yüzde 
21, Türkiye’de ise yüzde 19. Aynı 
araştırmaya göre dünya ortalaması 
yüzde 33 seviyesinde.

HIZLI BÜYÜYÜYOR  
Türkiye, online 
alışverişlerini hızla mobil 
platformlara taşıyor. 
Mobil ticaretin online 
ticaret ortalamasından 
çok daha hızlı 
büyüdüğünü görüyoruz. 
Ancak e-ticaret için 
dominant kanal hala 
bilgisayar.

“ONLINE ALIŞVERİŞ MOBİLE TAŞINIYOR”
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2011 yılında piyasaya 
sürüldü. Şirket, bu 
uygulama sayesinde 2014 
yılında, 12 milyon kullanıcıya 
ulaşmıştı. Bu rakam şirketin iddiasına 
göre Amerika’daki tüm mobil ödeme 
işlemlerinin yüzde 90’ına denk geliyor. 

Starbucks’ın yanı sıra göze çarpan diğer 
başarılı örnekler ise Güney Kore’deki Korea 
Telecom ve Japonya’daki NTT DoCoMo. 
Gelişmiş piyasalardaki kısmi başarı öyküleriyse 
daha çok bölgesel olup henüz küresel seviyeye 
ulaşmayı başaramamış örnekler. Arthur D. 
Little olarak mobil ödeme teknolojisinin ulaştığı 
olgunluk seviyesi, müşterilerin 
ve iş yerlerinin sahip olduğu 
cihazların teknoloji düzeyi ve 
mobil ödeme konusundaki 
farkındalık konularını dikkate 
aldığımızda mobil ödemelerin, 
gelişmiş pazarlarda da artık 
önemli bir dönüm noktasına 
ulaştığına inanıyoruz.

l Önümüzdeki 5 yıl içinde 
mobil ödemeler ne boyuta 
gelecek? Öngörüleriniz nedir?

n Günümüzde akıllı 
telefonların ve tabletlerin 
yaygınlaşmasıyla müşteriler 

mobil ödeme için donanımlı hale geldi. Ancak 
belki de en yaygın kullanılan mobil ödeme 
teknolojisi olan NFC standardı, sadece belli 

özelliklere sahip telefonlarla 
sağlanabiliyor. Ingenico gibi 
terminal üreticilerinin desteğiyle 
NFC teknolojisini kabul eden 
ağın hızla genişlemesi, mobil 
ödeme teknolojilerinin hızla 
büyümesinin bir göstergesi. 
Dünyada, 2014 yılında NFC 
uyumlu POS sayısı 21 milyon 
seviyesine ulaştı. 2019 yılına 
kadar NFC kabul eden noktaların 
75 milyona ulaşması bekleniyor 
ki bu sayı 2014 itibarıyla Visa 
kart kabul eden noktaların iki 
katı anlamına geliyor. 

KOLAYLIK SAĞLIYOR   
Mobil ticaretin gelişmesinde ana 

etkenlerden biri mobil ödeme sistemleri. 
Mobil ödeme sistemleri, kullanıcıya hızlı, 

güvenilir ve kolay bir ödeme işlemi sunmak 
misyonuyla yola çıkıyor. Bankalararası Kart 
Merkezi tarafından geliştirilen BKM Express, 

şu anda Türkiye’de bilinirliği en yüksek mobil 
cüzdan durumunda.

HER YERDE ÖDEME  
Bugün BKM Ekspres, PayPal, GSM 

operatörlerinin mobil ödeme uygulamaları 
gibi sistemleri internet alışverişlerinin yanı 

sıra restoran, taksi ve benzin istasyonlarında 
da hızlı ve güvenli mobil ödeme imkanı 

sunuyor. BKM Express ise Türkiye’de 300 bine 
ulaşan kullanıcı sayısı ve 650’nin üzerinde 

üye işyeriyle toplam e-ticaret pazarının 
yüzde 45’ine ulaşıyor.  

KULLANIM ARTACAK  
Kasa kuyruğuna girmeden, mağazanın 

herhangi bir noktasından ödeme yapabilme 
avantajı sunmayı hedefleyen bu sistemlerin 

adaptasyon oranları, kullanıcının uygulamayı 
nasıl kullanılacağını anlaması, sisteme güven 

duymaya başlaması ve kolaylığını sorunsuz 
şekilde deneyimlemesiyle artacaktır. 

“KULLANICI DENEYİMİYLE 
YAYGINLAŞACAK” 
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ise ayda ortalama yüzde 15-20 oranını arıyoruz.
Fikir aşamasındaki projelere yatırım yapmı-

yorum. Uygulamaya geçmiş projelerden, daha 
başlangıçta hızlı bir ivmelenme gösterenlere ilgi 
duyuyorum.

Diğer en önemli konu ise ekibin kalitesidir. 
Bu kararlarıma en az yüzde 50 etki yapar. 

Bunun yanında, kullanıcı deneyiminin çok iyi 
olmasına, web ve mobil uygulamalarının bulun-
masına da dikkat ederim.

l Yatırım portföyünüzde mobil ticaret yapan 
şirket var mı? Bu şirketi seçerken nelere baktınız?

n Portföyümde çok sayıda mobil bazlı girişim 
bulunuyor. Hatta bazıları, iş modeli gereğince 
mobilde olmak zorunda. Kendi girişimim olan 
online nakliye komisyonculuğu yapan  Webnak 
tam böyle bir girişim… Tamamen mobil bazlı.

Bunun yanı sıra ilk yatırımcısı olduğum taksi 
çağırma uygulaması Bitaksi veya şehir içinde yol-
culuk paylaşımı Volt gibi işler, mobil teknolojileri 
kullanmadan var olamazlardı. 

Yine kendi girişimim olan online taze gıda 
alışverişi Tazedirekt’in mobil uygulama üzerin-
den satışları şimdiden yüzde 32’ye ulaştı, hafta 
sonları ise yüzde 45’lere çıkıyor.  Çok yakında 
kredi kartı saklama özelliğini de ilave edince bu 
oranların daha da artacağına inanıyorum. 

obil ticaret girişimleri hızla büyürken in-
ternet yatırımları da bu kanala yönelmeye 
başladı. Yatırımcılar artık mobil işleri daha 
fazla radarına almış durumda. Bu alanda 
dikkat çeken bir isim de Aslanoba Capital’in 
kurucusu Hasan Alanoba. Türkiye’nin seri 

yatırımcısı ve girişimcisi Hasan Aslanoba, yatırım yaptığı 
mobil girişimlerin yanı sıra diğer işleri için de mobil strateji 
oluşturuyor. 

“Mobil inanılmaz bir hızla büyümeye devam edecek ve 
yakın gelecekte mobil asıl kanal, web ise ikincil kanal du-
rumuna düşecek’’ öngörüsünde bulunan Hasan Aslanoba,  
bu beklentisini ise şöyle açıklıyor: 

“Özellikle bizim gibi gelişen ülkelerde, çok geniş kitleler 
daha bilgisayarla tanışmadan direkt akıllı cep telefonu kul-
lanarak internet kullanıcısı oluyor. Web büyük bir devrim-
di, şimdi ise mobil devrim internetin gücüne çarpan etkisi 
yapmaya başladı.”

Hasan Aslanoba ile mobil ticaretin gelişimine yönelik 
beklentilerini, mobil iş yatırımlarını ve mobil kanaldaki bü-
yüme planlarını konuştuk. Aslanoba’nın sorularımıza verdi-
ği yanıtlar şöyle:

l Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından biri 
olarak yatırım yaptığınız şirketlerde hangi kriterlere bakı-
yorsunuz?

n Büyük bir pazarda, büyük bir sorunu çözen ve hızla 
büyüyen projeler daha çok ilgimizi çekiyor. Hızlı büyümede 

M
GÖZDE YENİOVA   l   gyeniova@ekonomist.com.tr

MOBİL TİCARET / Melek yatırımcı

“Asıl kanal mobil,
web ikincil olacak”
HASAN ASLANOBA,  Türkiye’nin önde gelen melek yatırımcılarından… Aslanoba 
Capital ile Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında da yatırımlar yapıyor. “Mobil 
vizyon ve teknolojiye sahiplik” kriterlerinin kararlarında etkili olduğunu 
söylüyor. “İnternet girişimlerinin mobilde olmamak gibi lüksü yok” diye 
konuşuyor. Yeni dönemde “sadece mobil” ve “kullanıcı deneyimi sunan” 
girişimlere ilgi göstereceğini belirtiyor ve ekliyor: “Web büyük bir devrimdi, 
şimdi ise mobil devrim internetin gücüne çarpan etkisi yapmaya başladı.”
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Yine diğer bir yatırımım olan, ön ödemeli kart İninal, 
BBDK’dan elektronik  para lisansını aldıktan sonra cep tele-
fonunuzu bir mobil cüzdana dönüştürmeyi planlıyor. 

Başka örnekler de verebilirim.  Sonuçta yatırımlarımı se-
çerken, ileri seviyede mobil vizyona ve teknolojiye sahip 
olma kriterlerine dikkat ediyorum. 

l Mobil ticaretin geleceği için ne düşünüyorsunuz?
n Mobildeki inanılmaz büyüme devam edecek. Yakın 

gelecekte mobil asıl kanal, web ise ikincil kanal durumuna 
düşecek. Özellikle bizim gibi gelişen ülkelerde, çok geniş 
kitleler daha bilgisayarla tanışmadan direkt akıllı cep tele-
fonu kullanarak internet kullanıcısı oluyor. Web büyük bir 
devrimdi, şimdi ise mobil devrim internetin gücüne çarpan 
etkisi yapmaya başladı. 

Mobilitenin sağladığı ekstra avantajlar nedeniyle son 
2 yıldır tüm dünyada internet şirketlerine yatırımlar adeta 
çıldırdı. Bizde ise siyasi ve ekonomik kaygılar nedeniyle 
normalde gelmesi gereken yatırımlar ertelenmiş durumda. 

Ancak, fırsatlar çok büyük olduğu için kimse 
daha fazla bekleyemez. Ben 2016 yılında internet 
şirketlerimize çok büyük yatırımlar bekliyorum.

l Mobil ticaret yapan ve yatırım için izlediği-
niz şirketler var mı? 

n Elbette, yakından takip ettiğimiz mobil 
bazlı girişimler var. Özellikle kullanıcı deneyimi 
çok iyi olan, network etkisi yaratan, mobile-on-
demand, yani cepteki uygulamadan talep ettiği-
nizde hemen kapınıza gelen iş modellerine ilgi-
miz çok yüksek. 

l Gelecekte hangi tip mobil ticaret işlerinin 
yükseleceğini düşünüyorsunuz?

n Finansın mobil teknolojiyle buluştuğu işler 
(fin-tech); yemek dağıtımın mobil teknolojiyle 
buluştuğu işler (food-tech), çeşitli mobile-on-
demand iş modelleri, mobil reklam teknolojileri, 
paylaşım ekonomisini değerlendiren işler gele-
cekte büyük potansiyele sahip olacaktır.

l Son yıllarda sadece e-ticaret yapan şirketler 
ile internet girişimlerinin sayısı artıyor. Sizin de 
girişimleriniz var. Bunların mobil stratejilerinin 
de geliştirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?

n Düşünmek bir yana, zaten her işimizi ge-
lecekte mobilin ana kanal olacağını bilerek ta-
sarlıyoruz. Teknoloji ve pazarlama stratejilerimiz 
büyük çapta mobilitenin avantajlarını kullanma-
ya dönük olarak ortaya çıkıyor.
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“Asıl kanal mobil,
web ikincil olacak”

1 Web büyük bir devrimdi, şimdi ise mobil 
devrim internetin gücüne çarpan etkisi 
yapıyor.

2 Yakın gelecekte asıl kanal “mobil” olacak, 
web ikincil duruma düşecek.

3 Pek çok iş modeli sadece mobil veya önce 
mobil, sonra web mantığında kuruluyor.

4 Mobil bazlı iş modelleri tüm dünyada 
uçuşa geçti, şimdi sıra Türkiye gibi 
ülkelerde…

5 Girişimlerimi seçerken ileri seviyede mobil 
vizyon ve teknolojiye sahiplik kriterlerine 
dikkat ediyorum. 

6 Kullanıcı deneyimi çok iyi olan, network 
etkisi yaratan, mobile-on-demand iş 
modellerine ilgimiz çok yüksek. 

ASLANOBA’NIN MOBİL STRATEJİSİ
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rtık herkes farkında… Mobil cihazların gelişimi pek 
çok sektörü yakından etkiliyor. Bu sektörlerin başın-
da da perakende geliyor. Mobil cihaz kullanma sık-
lığındaki artış, bu cihazlara sahip olan kişi sayısının 
katlanarak büyümesi de bu durumu tetikliyor. Sektör 
bağımsız çoğu şirket de müşterilerine bu kanaldan 
ulaşmanın akılcı bir yol olduğu konusunda hemfikir. 
Rakamlar da bu yaklaşımı destekliyor. 

McKinsey Londra Ofisi’nin yaptığı araştırmaya A

GÖZDE YENİOVA   l   gyeniova@ekonomist.com.tr

MOBİL TİCARET / Trendler

Oyunun 
kuralı değişiyor 

McKinsey Londra Ofisi’nin yaptığı 
araştırmaya göre, üç yetişkinden 
ikisi akıllı telefonunu günde 150 kez 
kontrol ediyor. Akıllı telefon ve tablet 
kullananların üçte ikisi ise mobilin 
alışveriş yapma alışkanlıklarını büyük 
ölçüde değiştirdiğini ifade ediyor. Bu 
araştırmayı yürüten McKinsey Londra 
Ofisi Danışmanı  LIZ ERICSON,  bu alanda 
asıl kazananların, müşterilerine nerede, 
nasıl ve ne zaman olursa olsun alışveriş 
olanağı sağlayabilenler olacağını 
söylüyor. Tüketicilerin mobil alışverişe 
yönelmediklerine de dikkat çeken 
Ericson, “Tüketiciler online araştırıyor, 
offline satın alıyor” diye konuşuyor. 
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göre, üç yetişkinden ikisi akıllı telefonunu günde 150 
kez kontrol ediyor. Akıllı telefon ve tablet kullananların 
üçte ikisi de mobilin alışveriş yapma alışkanlıklarını bü-
yük ölçüde değiştirdiğini ifade ediyor. 

McKinsey Londra Ofisi’nde bu araştırmayı yürüten 
danışman Liz Ericson ile mobil ticarette yaşanacak de-
ğişim ve şirketlerin bu konuda yapması gerekenleri ko-
nuştuk. Liz Ericson’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

l McKinsey olarak yaptığınız mobil ticaretle ilgili 
araştırma neye işaret ediyor?

n Yaptığımız araştırma sonucunda elde ettiğimiz ve-
rilere göre online aktiviteler içinde mobil trafiğin bü-
yümesi beklenmedik bir büyüklüğe ulaşmış durumda. 
Araştırma sonuçlarını inceleyen perakendecilerin çoğu 
mobilin, akıllı telefon ve tabletlerin kendi sektörleri için 
ne ifade ettiğini görünce şaşırdı. Bu araştırmayla bera-
ber, mobil cihazların gelişimiyle birlikte  tüketicilerin de-
ğişen alışveriş alışkanlıklarını da ortaya çıkardık.

Büyük ihtimalle mobildeki değişimin evrelerinden 
dolayı şaşırmaya devam edeceğiz. Özellikle mobilin ino-
vasyona katkısı büyük. Bu anlamda kalite ve yaratıcılıkta 
yarattığı değişimler konusunda sürprizler olacak. Toplu 
pazarlamaya baktığımızda ise orada daha sağlıklı bir aşa-
maya geçmeye ihtiyacı olan daha çok perakendeci oldu-
ğunu göreceğiz. Bu da ‘gelecek jenerasyona’ yatırım ya-
pacak olan sektördeki oyunculardan daha fazla olacak.

1Alışveriş yapanların yüzde 80’i, web siteleri ve 
uygulamaların yavaş ve ekranlara yeterince 
adapte olamamasından dolayı şikayetçi.

2 Temel fonksiyonlar önemli sorun haline gelmiş 
durumda. Düzgün check out, bazı parçaları 
sepete ekleme ya da çıkarma, basit web site 
navigasyonu ve iyi arama yapma bunlardan 
bazıları. 

3Daha çok müşteri mobil alışveriş yapıyor 
ve alışveriş yapmak için mobil telefonları 
kullanıyor. Çünkü telefonlar onlara PC’den  
daha yakın. 

4Müşterilerin yüzde 60’ı olan gençler, alışverişi 
zaman geçirmek için yaptığını söylüyor. 
Araştırmaya katılanların yüzde 26’sı olan daha 
yaşlı kullanıcılar ise gerekli olduğu için alışveriş 
yaptığını söylüyor.

5İki kişiden biri markaların uygulamalarından 
ziyade mobil sitelerden alışveriş yapmayı tercih 
ediyor. 

6Kötü check out deneyimleri iletişimi öldürüyor. 
Alışveriş yapanların yüzde 46’sı check out’taki 
giriş detaylarından hoşlanmadığını ifade 
ediyor.

7Kişiler kargo paketi almayı seviyor. Mobil 
alışveriş yapanların geneli paket almayı 
istediği için bunu tercih ediyor. Bu da 
perakendecilere paket alanında değer katarak 
fırsat yaratma olanağı sağlıyor.

8Alışveriş yapanların yüzde 56’sı ziyaret ettikleri 
mağazalarla ilgili lokasyon bazlı tekliflere açık. 
Mobil alışveriş yapanların sadece yüzde 23’ü 
paylaşılması istenen bilgilerin sorulmasından 
rahatsız.

CAPITAL   1 / 2016     23

Oyunun 
kuralı değişiyor 

ARAŞTIRMADAN ÇIKAN  
8 ÇARPICI SONUÇ 
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l Sizce şirketlerin mobil ticaret alanında başarılı bir 
ilerleme sağlaması için nelere ihtiyaç var? Size göre şir-
ketler için en iyi mobil strateji nedir? 

n Temelde mobil ticareti basite indergeyip nasıl zor 
bir iş olduğunu hafife almamak gerek. Çünkü ekranın 
küçük olması, arka planda ağır bir iş yükünün olmadığı 
anlamına gelmiyor. İçerik yönetim sistemi, anlık stok gö-
rünümü, müşteri analizleri tüm bunların iyi yönetilmesi 
gerekiyor. 

İnovasyon kısmına geldiğimizde ise burada iki ana 
nokta var. İlk olarak her zaman çözmeyi denediğiniz 
sorunun ne olduğundan başlamanız gerekiyor. Şirketler, 
“Neden biri bu uygulamayı kullanmak ister” sorusundan 
başlamalı. Bu sayede bu konuda yaratıcı bir düşünce 
ortaya koymak mümkün. İkincisi ise en başarılı dijital 
şirketler, her şeyi kendileri inşa etmeye çalışmaz. Hangi 
konuda en iyi olduklarını bilirler ve bunu onlara sağ-
layacak doğru iş ortaklarını bulurlar. Start up’ların bu-
lunduğu Silikon Vadisi, Berlin ve Shoreditch gibi yerler, 
gerçekten inovatif ve yaratıcı insanlarla konseptlerin yer 
aldığı bölgeler. Buradaki insanlar kültürel olarak “test 
et ve öğren”, “hızlı kaybet” yapısına sahip kişiler. Dört 
duvar arasında kendini tekrarlamamaya çalışarak dijital 
inovasyon sahnesine yakın oturmak bir şeyi değiştirmez. 
İnovasyonun tüketicilerle iletişim halinde olarak çıkması 
daha mantıklı. Sonuçta bir odanın içinden ne kadar çok 
iyi fikir çıkabilir ki? 

l Bu noktada şirketlere ne öneriyorsunuz?
n Mobil stratejinin bağımsız, kendi içinde riskleri var. 

Çoğu perakendeci şirketin çeşitli ekiplerin inşa ettiği uy-
gulama veya web siteleri bulunuyor. Ama bunların etkisi 
küçük olabiliyor. Perakendecilerin birçok farklı kanalda 
gerçekleşen, rolleri iyi tanımlanmış, uyumlu stratejiler 
bulması gerekiyor. Ekip de bu stratejileri uygulamaya 
odaklanmalı. Şirketler, “Benim mobil stratejim nedir” 
diye sormamalı. “Mobil alan benim stratejimi gerçekleş-
tirmemde nasıl yardımcı olabilir” şeklinde düşünmeli. 
Çünkü oyunun kuralı artık değişiyor. 

l Mobil ticaretin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Yeni 
trendler neler olacak?

n Mobil ticaret geleceğin trendi. Ancak gördüğümüz 
o ki tüketiciler mobil alışverişe yönelmiyor. Online araş-
tırıyor, offline satın alıyorlar. Sadece alışveriş yapıyorlar. 

Perakendede asıl kazananlar, müşterilerine nerede, nasıl 
ve ne zaman olursa olsun alışveriş olanağı sağlayabilen-
ler olacak. Bunu akıllı telefon, tablet, mağaza aracılığıyla 
yapmak mümkün. Kargoyla eve gelen siparişler de bu 
kapsama giriyor. Bu sayede lojistik maliyetleri düşüyor 
zaten. Bu durumda da daha küçük oyuncuların pazara 
girdiğini ve böyle hizmetler sunduğunu göreceğiz.

l Mobil ticarette şirket yöneticilerinin karşılaşacakla-
rı zorluklar ve fırsatlar neler olacak?

n Önceliklendirme önemli olacak. Mükemmel mobil 
deneyimler için iyi konumlanmış pazarlama, fiyatlama, 
BT, marka müdürleri gibi departmanlara ve kişilere ih-
tiyaç var. Tüm bu grupların önceliklerini yönetip mobil 
deneyim sağlamak, uygulama kodları ve web siteleri ge-
liştirmek kadar önemli. 

Mobil alışveriş ortamı sunmak adına gereken çaba 
ve sermayeyi sağlamak için hissedarları yönetmek de 
önemli bir konu. Çünkü bu iş küçük bir ekrana sahip 
diye ucuz olduğu anlamı gelmiyor.

MOBİL TİCARET / Trendler

MOBİL ALIŞVERİŞİN 4 KURALI

1 ÖNCELİKLENDİRME ŞART Çoğu geleneksel 
perakendecinin mobil stratejileri doğru 

yapmak için limitsiz zamanı ya da bütçesi yok. 
Bu nedenle önceliklendirme ve sıralandırma 
anahtar nokta. 

2 SABIRLARI YOK  Şirketler, temel hakları 
gözeterek müşterilerinin telefonlarından 

yaptığı alışverişten kazanma ve onları daha 
inovatif yolları kullanmak için cesaretlendirmek 
durumunda. Müşterilerin tuşlara basarak 
bildirimleri incelemeye sabrı yok.

3 DOĞRUSAL İLETİŞİM  Çoğu perakendeci 
showrooming’ten yani müşterilerin 

mağazalara gelip ürünü test ettikten sonra 
en ucuzunu bulup mobilden satın almasından 
yakınıyor. Evet, müşteriler mobil kanalı 
alışveriş için kullanıyor ama bu demek değildir 
ki herkes Amazon’dan alışveriş yapıyor. 
Tüketiciler her zaman online araştırma yapar, 
asıl değişim ise doğrusal iletişimdir. Yani 
araştır, değer biç ve satın al.

4 DEĞER KATIYOR  Dijitalleşme self servis 
hizmete değer katıyor. Doğru dijital 

araçlar, çalışanları diğerlerinden daha değerli 
yapıyor. Mobil alışveriş yapanların yüzde 
59’u mobil bilgi donanıma sahip çalışanların 
mağaza deneyimini geliştirebileceğini 
düşünüyor.
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Nazım Salur, sadece  
2 yıl önce kurulan, hızlı 

büyümesiyle yatırımcıların 
dikkatini çeken BiTaksi’nin 

kurucusu… Onun en 
önemli özelliği “Mobile 

Only” (Sadece mobil) 
bir iş başlatmış olması… 
Fiziki bir satış noktası ya 

da web’den satışı yok.
Bütün işini mobilden 

yürütüyor. Şu anda 
İstanbul ve Ankara’da 

olduğunu, İzmir’e, sonra 
da 2 büyük şehre daha 

gireceğini söylüyor. 
“Mobilde yapılacakların 

henüz yüzde 1’ini 
gerçekleştirdik” diye 
konuşuyor ve ekliyor: 

“Yeni şirket kuracaklar 
mümkünse mobil tabanlı 

başlamalı. Web’de 
devleşmiş oyuncular var, 

rekabet etmeleri  
zor olur.”

“YENİ İŞ KURACAKLAR
MOBİL ALANI SEÇSİN”

NİL DUMANSIZOĞLU    
l   ndumansizoglu@capital.com.tr
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azım Salur, Apple’ın Iphone’u piyasaya sunduğu sıra-
da ABD’de bulunuyordu. Herkes gibi o da kuyruğa 
girdi ve ilk Iphone’unu aldı. Üniversite ya da iş ha-
yatında teknoloji geçmişi yoktu. Ancak yeni gelişen 
işlere, yükselen teknoloji ürünlerine merakı vardı. 

Iphone’a yönelik yeni uygulamaları yüklüyor, ba-
zılarını da kullanıyordu. Bunlardan biri de “İki kişinin hareket 
halindeyken birbirlerinin yerini görebilmesine” olanak tanıyor-
du. O uygulamayla birlikte “mobil tabanlı” girişim başlatmak 
fikrini kafasına koyacaktı.

Bir süre inceledi, bilenlerle konuştu, dünyadaki yeni uygula-
malara baktı. Sonunda kafasında geliştirdiği iş modelini hayata 
geçirmek için 2013 yılında BiTaksi’yi kurdu. İstanbul’a dönüp 
kurduğu bu şirketinin en önemli özelliğini ise “Mobile Only”, 
yani “sadece mobil” olması oluşturuyordu. Bütün iş ve satış mo-
bil cihazlardan yürütülecekti. Türkiye’de çok sayıda mobil uygu-
lama vardı. Ancak sadece mobilden gelir ve gelecek yaratmayı 
amaçlayan BiTaksi olacaktı.

Nazım Salur, BiTaksi’yi, kendi kaynaklarından 1 milyon do-
larlık yatırımla kurdu. Ardından işin geleceğine inanan Hasan 
Aslanoba ve Serkan Borançlı’dan 2 milyon dolar yatırım aldı. 
Böylece girişiminde yeni bir evreye daha geçmişti.

2 yılda aldığı yol ve mobildeki müthiş gelişme nedeniyle yer-
li ve yabancı yatırımcıların ilgisini çeken BiTaksi’nin geleceğini, 
mobil ticaret sektörünü Nazım Salur ile konuştuk:

NEDEN MOBİLDEN İŞ BAŞLATTINIZ?
Çoğu uygulama önce web’de sonra mobilde kendini gösterdi. 
Bizimki gibi sadece mobil uygulama olarak başlayıp bu kadar 
yaygınlaşan başka girişim Türkiye’de yok. Bizden daha yay-
gın kullanılan uygulamalar elbette var. Ama onların farkı, önce 
web’de başlayıp potansiyeli gördükten sonra mobil uygulamalar 
geliştirmeleridir. 

Şu an bizim bu noktada olmamız, başka mobil işlerin olma-
yacağı anlamına gelmiyor. Birçok uygulama gelişiyor, piyasaya 
giriyor. Önümüzdeki dönemde bu tip işler çoğalmaya devam 
edecek. İlk seri arabanın 1905’te 
üretildiğini düşündüğümüzde, 
kendimizi 1907’de yaşıyor var-
sayabiliriz. Bir devrim oldu ve 
yaygınlaşmaya başladı. Şu anki 
arabaların seri üretimine baktı-
ğımızda, mobilin ileride ne nok-
taya geleceğini öngörebiliriz. 

BÜYÜMENİN ARKASINDA 
NE VAR?
Artık insanlar, cüzdanlarını 
unuttuklarını fark ettiklerinde 
evlerine geri dönmeyebiliyor. 
Cep telefonunu unuttuğunda, 
mutlaka geri dönüyor ve ona 
bir an önce kavuşmak istiyor. 
Bugün şehir insanının cep tele-

fonsuz yaşama ihtimali neredeyse kalmadı. 
Bununla birlikte cep telefonları da sürekli ge-

lişiyor. Yeni özellikler ekleniyor, hafızaları artı-
yor, işlemcileri hızlanıyor ve operatörler de gide-
rek daha ucuz tarifeler uyguluyor. Bütün bunlar 
mobilin gelişmesinde rol oynuyor.

Sonuçta bu teknolojiye bağlı bir iş. Eğer tek-
noloji olmasaydı, bugün BiTaksi de Whatsapp 
da Facebook da olmazdı. Teknoloji gelişti, akıllı 
cihazlar hayatımıza girdi ve insanların ilgisini ka-
zandığı için bu cihazların satışı hızla artıyor. 

M-TİCARETİN GELECEĞİ
Mobil ticaret daha ilk aşamasında… Bugün insan-
lar hayatlarının önemli bölümünü cep telefonla-
rıyla geçiriyor. Cep telefonlarında kullanılabile-
cek 1 milyonun üzerinde uygulama var. Sosyal 
hayatta mobile müthiş bir kayış söz konusu. 

Şirketler bazında baktığımızda ise şöyle bir 
tablo var: Eski teknoloji şirketlerinin hepsinin 
önce web’de var olduğunu görüyoruz. Mobil, 
şu an için onların ikinci alanı. Bir şeye başlaya-
caklarında önce web’i düşünüyorlar. Çünkü bu 
alanın geçmişi, 20-30 seneye dayanıyor ve büyük 
bir tecrübe var. Mobil ise 3-4 senelik bir maziye 
sahip olmakla beraber hızlanması son 1-2 yılda 
gerçekleşti. 

Ticareti önce web’den yapan şirketlerle ko-
nuştuğumuzda, mobildeki işlerinin çok daha 
hızlı büyüdüğünü ve paylarının oraya kaydığı-
nı duyuyoruz. Halihazırda bu işi yapan herkesin 
mobile önem vermesi, zaten önem veriyorsa mo-
bile daha çok odaklanması ve bütçesini artırması 
gerekiyor. 

Bu alana hiç girmemiş ama girmeyi düşünen-
ler ise mobili iyi araştırmalı. Mümkünse mobil 
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tabanlı bir işle başlamalı. Çünkü web’in mazisi 
eski ve orada devleşmiş oyuncular var. Onlarla 
rekabet etmek zor olacaktır.  

MOBİLİ GÜÇLENDİREN ETKENLER
Özellikle gençleri çok iyi izlemek gerekiyor. 20’li 
yaşlardaki gençlerin hepsinin mobil telefonlarıy-
la iç içe olduğunu gözlemliyoruz. Gençler bunu 
şimdi keyif için kullanıyor ama çalışmaya başla-
dıkları zaman alışveriş yapmak için de kullana-
caklar. Mobil cihazından sosyal çevresine ulaştığı 
kolaylığı, alışveriş yapmak, taksi çağırmak için 
de kullanmak isteyecek. Gençlerin dışında ço-
cuklar da mobil cihazlara yabancı değil. Okuma 
yazmadan önce tablette oyun oynamayı öğreni-
yor. Dolayısıyla parmaklarıyla ekrana dokunarak 
her şeyi yapmaya alışmış bir nesil geliyor. 

Şu an bizim neslimiz için mobilden ödeme 
yapılır mı, mobil güvenli midir diye düşünmek 
söz konusu olabilir ama yeni neslin böyle bir 
sorunu olmayacak. Ona göre bu, dünyanın en 
doğal şeyi… Gelecek nesil mobilden çok daha 
fazlasını talep edecek. Çünkü, oyun daha yeni 
başlıyor. Mobilde yapılacakların daha yüzde 1’i 
yapıldı. 

SOSYALDEN TİCARETE DÖNÜŞ
Yepyeni bir ekonomi doğdu ve bu alanda ol-
mak lazım. Bizim gibi şirketler, günlük hayattaki 
bir derde çok hızlı çözüm üretmek için çalışıyor. 
Örneğin biz, taksiciyle yolcuyu buluşturan bir 
platformuz. Taksicinin yolcuya, yolcunun taksi-
ye ihtiyacı var. Bizim görevimiz de bu ilişkinin 
kültürünü oluşturmak, yolcu ve taksi şoförü ara-
sındaki ilişkiyi denetlemek ve bunun kalitesini 
sağlamak. 

Bizim gibi işlerde kullanıcılar ilk kez ellerin-
deki cihazların gerçek hayatına dokunabileceği-
ni fark etti. Daha önce mesajlaşıyordu, maillerini 
okuyordu, hava durumuna bakıyordu ama bun-
lar hep arkadaki teknolojik düzenin size sağladı-
ğı bir hizmet. Şimdi teknoloji sizi birkaç dakika 
içinde ihtiyacınız olan gerçek bir hizmetle bu-
luşturuyor. 

Örneğin, bir tuşla taksi bulunduğunuz yere 
geliyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde neye ihtiya-
cınız varsa, onu sizin ayağınıza getirecek. Dünya-
da bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Sadece cep 
telefonumuzdan birkaç tuşa basarak problemle-
rimizi halledeceğimiz bir gelecek bizi bekliyor. 

NİYE MOBİLE GİRDİNİZ?
Bu yolda ilerledikçe çok daha fazla fırsat olduğu-
nu gördüm. Bu bir tepeden ormanı uzaktan iz-

lemeye benziyor. Dışarıdan bakınca güzel olabileceğini tahmin 
ediyorsunuz ama asıl güzellik içine girince görülüyor. Tabii iş 
modeli de mobilden yapılacak bir modeldi. Var olan bir alanda 
başlamaktansa, niş bir alana girmek istedik. 

Teknoloji işinde mevcut oyuncularla rekabet etmek çok ko-
lay bir şey değil. Bu işlerde ilk çıkmak, diğer işlere göre daha 
fazla önem arz ediyor. Ancak, girilmemiş bir alanda başladığı-
nızda da başka zorluklar çıkıyor. Özellikle taksici tarafını hal-
letmek bu işin en zor kısmıydı. Kullanıp isteyip istemeyecekleri 
bir yana, taksi sayısının kısıtlı olması da bir engel gibi gözükü-
yordu. Yoğun saatlerde hizmet verememe ihtimali vardı. Bunlar 
olumsuz gibi gözükse de inandığımız yoldan gittik. 

SÜREKLİ YATIRIM GEREKİYOR MU?
Kapısında kuyruklar oluşan bir restoran açabilir ve burayı hiçbir 
değişiklik yapmadan 30 sene açık tutabilirsiniz. Mobil tekno-
lojide, örneğin bizim işte, “10 bin taksiciye ulaştım, bu kadar 
yeter” diyemezsiniz. Bu tarz platform işlerinde ne kadar çok 
taksi şoförü ve yolcu olursa ikisi de daha mutlu oluyor. Taksi 
çağırdığınızda, 30 dakikada size taksi gönderen bir platformu 
kullanmak istemiyorsunuz. Taksici de yarım saat ötedeki birini 
gidip almak istemiyor. Biz şu an bu buluşturmayı 3-5 dakika 
içinde yapıyoruz. Ancak, bu bize yetmemeli. Başkası gelip 2 da-
kikada buluşturursa biz o 5 dakikalık hizmeti de veremez hale 
geliriz. Bu işte ya lider olursunuz ya da yok olma tehlikesiyle 
karşılaşırsınız. 

Bu işte dünyanın en büyük şirketi olan Uber, yatırımcılara 
son yaptığı bir hisse satışıyla 50 milyar dolar değere ulaştı. 

Şu anda 250’nin üzerinde şehirde faaliyet gösteriyor. 

Hindistan şirketi Ola, Uber’in dünyadaki en büyük 
rakibi. Bunun dışında 1-2 milyar dolar değere ulaşan 
şirketler arasında Endonezya, Malezya, Singapur gibi 

ülkelerde faaliyet gösteren Grab Taxi’yi de örnek 
gösterebiliriz. Ağırlıklı olarak Güney Amerika ve 

Ortadoğu’da faaliyet gösteren Easy Taxi de bu işte 
dünyanın bilinen şirketlerinden. 

Bunların dışında irili ufaklı birçok taksi aplikasyonu 
var. Avrupa’da küçük bir şehre gittiğiniz zaman orada 

yerel taksi aplikasyonları olduğunu görüyorsunuz. 
Bunların önemli bölümünü o şehre hizmet veren yerel 

uygulamalar oluşturuyor. 

Yüzlerce aplikasyonun içinde birinci lig diyebileceklerimizin 
sayısı 10’u geçmez. BiTaksi’nin, kullanım kolaylığı ve 

arkasında kullandığı teknolojiyle dünyada ilk 10 içinde 
olduğunu söyleyebiliriz.  Tamamen Türkiye’de, Türkiyeli 

yazılımcılar tarafından üretilen bir şirketiz. 

“BİRİNCİ LİG’DEKİ ŞİRKET SAYISI 10”
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Ebebek, 2012 yılında 
mobil ticarete başladı. 
O tarihten itibaren de 
mobilin payı katlanarak 
arttı. Bugün e-ticaret 
cirosunun yüzde 35’ini 
bu kanaldan yapıyor. 
E-ticaret ziyaretçi 
trafiğinin yüzde 60’ı 
da bu kanaldan 
geliyor. ebebek’in 
kurucusu ve CEO’su 
HALİL ERDOĞMUŞ’a 
göre gelecek yıl bu 
zamanlarda e-ticaret 
cirosunun yüzde 65’i 
mobil kanaldan gelecek. 
Türkiye’deki mobil 
uygulamaları pek 
beğenmediğini belirten 
Erdoğmuş, yeni bir 
internet ve mobil versiyon 
için hazırlandıklarını da 
söylüyor. 

l  ELÇİN CİRİK     
    ecirik@capital.com.tr

“MOBİLİN PAYI
        KATLANDI”

MOBİL TİCARET / Söyleşi
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bebek’in kurucusu olarak 
Türkiye’de e-ticaretin gelişmesin-
de önemli bir rolü olan Halil Er-
doğmuş, mobil ticaretin gelişimini 
en yakından yaşayan isimlerden 
biri. 2012’de mobil uygulamasını 

hayata geçiren Ebebek’te, ilk yıl e-ticaretin sadece 
yüzde 2,5’i mobil kanaldan geliyordu. 2014 yılıyla 
birlikte bu oran katlanarak büyüdü. Ebebek’in ku-
rucusu ve CEO’su Erdoğmuş, “Bugün mobil ticaret, 
toplam internet ticaretimiz içinde yüzde 35 pay alı-
yor. Aslında bizim e-ticaret trafiğimizin yüzde 60’ı 
mobilden geliyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 25’lik 
kısmını, online araştırma yapan offline alışveriş ya-
pan kitle oluşturuyor” diyor. 

Bugün şirketin cirosunun yüzde 5,6’sı mobil ti-
caretten geliyor. Bu trendin süreceğini söyleyen Er-
doğmuş, “2016’nın yarısında mobil ticaretin payının 
e-ticaret içinde yüzde 65’lere çıkacağını tahmin edi-
yorum” diyor. 

Bugün Türkiye’de internet alanında en önem-
li girişimciler arasında sayılan Ebebek’in kurucusu 
Halil Erdoğmuş, mobil ticaretin bugününü, kullanıcı 
alışkanlıklarını ve geleceğini şöyle anlattı:  

l Mobil ticarete ne zaman ve nasıl geçtiniz? 
n 2012 yılında biraz da kendimizi geç kalmış 

hissederek mobil ticarete başladık. 2000 
yılında e-ticarete başlayan bir şirket ol-
duğumuzdan 2012’de mobile geçmek 
bizim için geçti. Aylarca beklenen bir 
çalışmadan sonra bir mobil uygulama 
yazıldı. Aslında bu uygulama çok da başarılı olma-
dı. Zaten bence mobil ticarette uygulamalar genel 
olarak çok başarılı değil. 

l Mobil ticaret şu an cironuzdan ne kadar pay 
alıyor?

n Mobil ticarete başlayınca hemen bir sonuç al-
madık. 2012’de uygulamanın ardından ilk 6-7 ayda 
belli bir kitlenin mobil uygulamayı hemen indirdi-
ğini gördük. İlk 6 ayın sonunda mobilin internet 
ticaretimizdeki payı yüzde 2 oldu. 2012 sonunda bu 
pay, yüzde 2,5 olarak kapandı. 2013 sonunda ise 
yüzde 4’e çıktı. Giderek katlanarak büyümeye de-
vam etti. Öyle ki 2014’ün ilk yarısında yüzde 8’den 
yıl sonunda yüzde 12’ye kadar çıktı. Bugün ise mo-
bil ticaret toplam internet ticaretimiz içinde yüzde 
35 pay alıyor. 

l Bu trend katlanarak artar mı?
n Aslında bugünkü paya ulaşmayı öngörüyor-

duk. Ben 2016’nın ilk yarısında, mobil ticaretin 
e-ticarette payının yüzde 65’lere çıkacağını tahmin 
ediyordum. 

Aslında bizim e-ticaret trafiğinin yüzde 60’ı mo-
bilden geliyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 25’lik kıs-

mını, online araştırma yapan offline alışveriş yapan 
kitle oluşturuyor. 

l Peki yıllık cironuzun ne kadarı e-ticaretten 
geliyor?

n Bu bizim için çok çetrefilli bir soru… Biz ka-
nallarımızı internet ya da mağaza diye ayırmıyoruz, 
öyle bir ziyaretçi trafiğimiz var ki her kanaldan ula-
şabilmek önem kazanıyor. Bizim için mağazaları-
mız teslimat noktalarımız. Bugün 54 mağazamız 
var, 2016 başında 64’e, 2020 yılında 130’a çıkarma 
hedefimiz var. Aslında şunu görüyoruz: Her ma-
ğaza bizim internet sitemiz için bir reklam mecrası 
oluyor. Bugün reklam bütçesi yerine mağaza açma 
bütçesi kullanmak daha mantıklı görünüyor. Ancak 
rakibimiz diğer şirketler bunu göremeyebiliyor. Ma-
ğazalarının güven verdiğinin ne kadar farkındalar 
bilmiyorum. İnternette en büyük konu, güven duy-
ma. Bu yüzden ABD’de Amazon da nasıl bir mağaza 
açması gerektiği konusunda çalışıyor. Bir markaya 
dokunabilme, bir sorun olduğunda insanla iletişim 
kurabilme tüketicilere güven veriyor. 2003’te ilk kü-
çük mağazamıza aldığımız tepkilerde biz bunu çok 
net yaşadık. Offline’dan doğan firmalar, bu unsurun 
yeterince farkında değil. Ebebek’in internetten doğ-
muş olması bu farkındalığımızı diri tutuyor. 

Bizim e-ticaret ciromuz, toplam cironun yüzde 

l  ELÇİN CİRİK     
    ecirik@capital.com.tr
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MOBİL TİCARETE GİRECEKLERE DİKKAT!

SADECE MOBİL ZOR 
Direkt mobil uygulamayla işe başlayın demek 

doğru olmayabilir. Bu ancak mobilde kitlelere kolay 
ulaşabileceğinizi düşünüyorsanız ve iyi bir Google 

arama yapınız varsa olabilir. Türkiye’de sadece mobil 
ticaret yapalım demek zor. Ama mobil ticareti, internet 

sitesinden daha ön plana almayı doğru görüyorum. 

KATEGORİNİZ ÖNEMLİ  
İşinizin hangi alanda, kategoride olacağı da bu 

kararı alırken önemli. Yatırım yaptığınız kategori niş ve 
mobile uygunsa tek kanal uygun olabilir. Rakiplerinizin 

internet, mağaza, mobil gibi her kanalı varsa sizin de 
olmalı. Bir de ziyaretçi trafiğinin nereden sağlanacağı 

çok önemli. Arka tarafta yapıyı iyi kurgulamanız ve para 
vermeden ziyaretçi getirebilmeniz çok önem kazanıyor.

SMS’E DİKKAT   
1-2 yıl önceye kadar SMS önemini yitirmişti. Ancak 

bugün SMS’lere mobil link eklenebiliyor. SMS okunma 
oranları geçen yıla göre 5 kat arttı. İnsanlara doğru 

saatlerde, örneğin iş çıkışlarında doğru SMS’ler 
atarsanız, mobil ticarete çekebilirsiniz. 
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16’sını oluşturuyor. Yalnız bu oran, çok hızlı mağa-
za açtığımız için bu şekilde gerçekleşiyor. Geçen yıl 
e-ticaretin payı yüzde 20’lerdeydi. Ancak 20 mağaza 
açınca geriliyor gibi görünüyor. E-ticaretin büyüme 
hızı mağazaların iki katı ama ağırlığı değişiyor. 

l Zaman içinde mobil uygulamanızı nasıl iyi-
leştirdiniz? 

n Çok da toparlayamadık. Bir kademe iyileştir-
dik ama hala çok kaliteli bir uygulama değil. Mo-
bil ticaretten nasıl bu kadar ciro yapıyorsunuz diye 
sorarsanız, mevcut internet sitesini mobile uyumlu 
hale getiren dönüştürücü kullanıyoruz. 

Şimdi yeniden internet ve mobil uygulama üze-
rinde çalışıyoruz. Ama bu dünyada o kadar hızlı ki 
biz uygulamayı bitirdiğimizde bu moda geçebilir, 
farklı bir yenilik gelebilir.

l Mobil ticarete geçerken en çok nerelerde zor-
landınız? 

n Mobil ticarete ilk geçtiğimizde tasarımda zor-
landık. Mobil uygulamanın bizim internet sitesine 
uyumu üzerine sıkıntı yaşadık. Ama bu, belki bizim 
işe çok ciddi bütçeler ayırmamızdan da kaynaklan-
mış olabilir. Ardından ciddi bir sorunumuz olmadı, 
çünkü mobil uygulama internet sitemizin bir göste-
rim şekli. İnternet sitemizin yapısı üzerinden çalı-
şıyor ve ancak sitemizde bir hata varsa o yansıyor. 

n Bizim günlük 1 milyon ziyaretçi kitlemiz var. 
Rakiplerin internet sitesi var, bizim internet sitemi-
zin mağazaları var. En önemli artımız bu… Bizim 
tarafımızda mobil uygulamanın kullanımında çok 
büyük farklar yaşanmıyor. Sadece bir trend olarak 
basitleşme giderek öne çıkıyor. Son 10 yıldır inter-
net sitelerinin tasarımlarında basitliğe doğru geçiş 
var. Bu mobilde de geçerli… Şimdi daha sade tasa-
rımlar, daha az kalabalık sayfalar isteniyor. 

Biz de bu konuda ciddi bir yatırım yaptık, ağus-
tos ayında internet ve mobilde yeni versiyona ge-
çeceğiz. Mobil ödeme sistemini BKM Express ile 

birleştirip müşterilerin hayatını daha da kolaymaş-
tırıyoruz. 

l Mobil ticarette kaç kişiye ulaşıyorsunuz? 
n Biz sadece alışveriş yapan kişi sayısını tutu-

yoruz; internet, mobil ya da mağaza arasında ay-
rıma bakmıyoruz. Ayda mağaza ve e-ticaret dahil 
Ebebek’ten 300 bine yakın alışveriş yapılıyor. Tekrar 
alışveriş oranımız 1,2, yani her ay 250 bin müşteri 
bizden alışveriş yapıyor. 

l Mobil ticarete geçmenizle müşteri sayınız arttı mı? 
n Bunu da ayırmak çok güç. Ben mobilin in-

ternetin hızlı büyümesinde önemli bir katkısı oldu-
ğunu düşünüyorum. Sanıyorum mobil olmasaydı, 
internet her yıl büyüme hızını ikiye katlayamazdı, 
aynı hızla büyürdü. 

l 5 yıl sonra cironuzun ne kadarı mobilden ge-
lecek? 

n 5 yıl sonra 130 mağazaya ulaşacağız. Ciromu-
zun yüzde 30’u e-ticaretten gelecek. Ancak bunun 
içinde mobil ticaretin ne kadar pay alacağını kesti-
rebilmek mümkün değil. 

MOBİL TİCARET / Söyleşi
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HİÇBİR KANALI DIŞLAMIYORUZ 
İsteyen tabii ki internetten alsın ama mağazayla 
aynı fiyata alsın. Mağazaya kadar gelmiş 
müşteriyi neden kaçırıyorsunuz? Rakibin internet 
sitesi de aynı fiyatlara sahip olabilir, o zaman 
müşteri rakipten de alabilir. Bu, internet ve 
mobili sadece satış kanalı olarak görmelerinden 
kaynaklanıyor. Biz internet ve mobilden iletişim 
kurmaya özen gösteriyoruz. İnternet ve mobile 
özel ve mağazaları dışlayıcı hiçbir uygulama içine 
girmemeye gayret ediyoruz. Bu çok önemli.

MAĞAZALAR ÖKSÜZ KALIR 
Sadece internet ya da mobil ticarete özel fiyat 
stratejileri çok tehlikeli. İnternet ve mobil, bir satış 
kanalı olmaktan önce bir pazarlama ve iletişim 
kanalıdır. Eğer mobil ve interneti sadece bir satış 
kanalı olarak görürseniz, diğer kanallarınız öksüz kalır. 
Bugün birtakım teknoloji marketleri, “internet fiyatlarım 
mağazalarımdan daha düşük diye” kampanya yapıyor. 
Bu, gerçekten çok büyük bir tehlike… Mağazalarına 
o kadar yatırım yaptılar, kira ödüyorlar sonra da 
internetten sipariş verilmesini teşvik ediyorlar.

“DAHA UCUZ DEMEK ÇOK TEHLİKELİ”
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mre Aydın, Çiçeksepeti’ni çiçek siparişi 
verirken kendi yaşadığı sıkıntından il-
ham alarak 2003 yılında kurdu. 2006’da 
tamamen Çiçeksepeti’ne odaklanarak 
şirketi hızlı bir şekilde büyüttü. Bugün 
Türkiye’de çiçek siparişi denildiğinde akla 
gelen ilk marka haline gelen Çiçeksepeti, 

e-ticaretten sonra mobil ticarette de öncü olmak istiyor. 
Mobil ticaretin kaçınılmaz olduğunu ve mobil ticaretin 
ilk akıllı telefonlarla hayatımıza girdiğini ifade eden Emre 
Aydın, “Şirketlerin aplikasyonu ya da mobile uygun bir 
web sitesi bile yokken insanlar mobil cihazlarından zar 
zor da olsa onlara ulaşmaya çalışıyordu. Aslında herkes 
başarısız da kötü de olsa mobil ticarete başlamıştı” diyor. 

Emre Aydın’la mobil ticaret ve Çiçeksepeti hakkında 
konuştuk: 

l Çiçeksepeti kurulduğunda e-ticaret yaygın değildi. 
Şirketin ivmelenmesi nasıl gerçekleşti?

MOBİL TİCARET / Söyleşi

Çiçeksepeti’nin kurucusu EMRE AYDIN, özellikle e-ticaret alanında mobilin 
yükselişinin kaçınılmaz bir dönüşüm olduğunu söylüyor. Ona göre erken davranan 
şirketler gelecekte mobilde fark yaratacak. Mobile uyumlu site ve aplikasyon 
geliştirme süreçlerinin ardından yapılması gereken en önemli yatırımın dijital 
pazarlama olduğuna dikkat çekiyor. Mobile geçmeyenlerin kısa sürede 
yok olmasalar bile büyük bir avantajı 
kaçıracaklarını söylüyor ve ekliyor: “Bu tip 
şirketlerin mobil olmadan yaşamına devam 
edebileceğini düşünmüyorum. Rakipsiz 
ve sektör lideri olan şirketlerse belki 
diğerlerinden 4-5 yıl daha fazla yaşar.”

NİL DUMANSIZOĞLU   l   ndumansizoglu@capital.com.tr

“MOBİLE GEÇMEYEN 
DAHA KISA YAŞAR”

E
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n 2003 yılında Çiçeksepeti’ni kurduğumda 
kurumsal ERP danışmanlık şirketim vardı. 2006 
yılına kadar esas işim başka olduğu için şirket 
çok fazla büyümedi. Şirketi kurduğumda bize 
benzer çok fazla çiçek siparişi üzerine uzmanlaş-
mış web sitesi vardı. 

Aslında çoğu kişi için olumsuz olarak kabul 
edilebilecek bu durum, beni daha çok motive 
etti. Çünkü, birçok site vardı ama hiçbiri yete-
rince iyi hale gelememişti ve insanların ihtiyacı-
nı karşılayamıyordu. Bu işi iyi yaparsam onların 
hepsini geçebileceğimi düşündüm. 

Bu motivasyonla 2006 yılından sonra bütün 
işlerimi bırakıp sadece Çiçeksepeti’ne odaklan-
dım ve çok hızlı büyümeye başladık. Var olan ra-
kipleri tek tek geçtik. 2011 yılında Hummingbird 
Ventures’tan, 2012 yılında Amazon’dan yatırım 
aldık. Şu anda Türkiye’nin online çiçek siparişi 
denilince akla gelen ilk markası haline geldik. 

l E-ticaretin mobil ticarete dönüşmesi süreci 
hakkında ne düşünüyorsunuz?

n Aslında akıllı telefonların piyasaya çıkma-
sı ve insanların internet erişimini buradan ger-
çekleştirmeye başlamasıyla mobil ticarete adım 
atıldı. Aplikasyonu ya da mobile uygun bir web 
sitesi yokken bile insanlar mobil cihazlarından 

zar zor da olsa şirketlere ulaşmaya çalışıyordu. 
Aslında herkes başarısız da kötü de olsa mobil 
ticarete başlamıştı. 2011 yılından itibaren mobil 
trafiğimiz her yıl artan bir büyüme gösterdi. 

2013-2014 yılları ise herkesle beraber bizim 
de mobile, web kadar odaklandığımız bir dönem 
oldu. 1-2 yıl içinde web sitesinden çok mobile 
odaklanacağımızı düşünüyorum. Mobilin avan-
tajları var. İnsanların telefonlarına bir kere girdi-
ğiniz zaman, onun bağımlılığı aplikasyonu yük-
lemeyen insanlara göre çok daha yüksek oluyor. 
Bizim de mobile odaklanmamızın sebeplerinden 
biri bu. 

l Satışlarınızın ne kadarını mobilden yapı-
yorsunuz?

n Şu anda satışlarımız yüzde 20-25 oranında 
mobilden oluyor. Mobil satışın yarısına yakını 
aplikasyondan geliyor. Aslında bu yeterli değil 
ama zamanla artacaktır. 2016 yılında bu oranın 
yüzde 40’lara ulaşabileceğini düşünüyorum. 

l Türkiye’deki mobil ticareti değerlendirir 
misiniz?

n Avrupa, Amerika ve Hindistan gibi bölge-
lerin henüz çok gerisindeyiz. Ancak sadece mo-
bilden hizmet veren şirketler arasında BiTaksi 
gibi çok başarılı örneklerimiz var. Volt girişimi 

MOBİL TİCARET / Söyleşi

“MOBİLE SÜREKLİ  
YATIRIM YAPILMALI”

ŞİKAYETLER AVANTAJ OLABİLİR
Müşteriler artık sizinle ilgili bir sorun yaşadığı 
zaman çok daha hızlı bir şekilde çok büyük 
bir kitleye şikayetini ulaştırabiliyor. Bu 
şikayetlerini anında elindeki cihazından 
yapması onun için çok kolay. Eskisi gibi 
karşısında şikayet süreçleri yok. Şirketler bu 
durumu kendileri için avantaja çevirebilir. 
Müşterinin sorunlarına anında yanıt vermek 
ve çözüm üretmek müşteri sadakatini artıyor. 

SOSYAL MEDYAYI DİNLEMEK 
Biz de sosyal medyayı çok iyi takip ediyor ve 
oradan gelen şikayetleri çok kısa bir şekilde 
çözüyoruz. Müşterinin size ulaştığı kanaldan 
ona ulaşmak da önemli bir ayrıntı. Çünkü size 
Twitter’dan yazıyorsa oradan cevap almak 
istiyor. Ürünle ilgili müşteriden gelen geri 
bildirimleri de değerlendirmek gerekiyor. 
Mobil bir kere yapıldıktan sonra biten bir 
şey değil. Sürekli geliştirmek, küçük detayları 
düzeltmek gerekiyor. 
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de mobilde başlayan ve sadece mo-
bil olan bir girişim. Moda sitelerinde 
mobil trafiğin yüzde 80’lere geldiğini 
biliyoruz. 2-3 yıl içinde diğer e-ticaret 
siteleri için mobil trafiği ve satışı ar-
tacaktır. 

Mobilin gelişmesini sağlayan gi-
rişimler de var. Örneğin, ödeme sis-
temlerindeki gelişmelerin mobilin 
büyümesinde etkili olduğunu dü-
şünüyorum. Çünkü mobil hız ve 
kolaylık anlamına geliyor. BKM 
Express ile Ciceksepeti.com’da çok 
güzel çalışmalarımız oldu. BKM 
Ekspress, ödeme konusunda müş-
teri için pratiklik sağlıyor. Aynı 
zamanda müşterinin daha güvenli 
harcama yapmasına olanak sağla-
dığı için e-ticaret veya mobil ticaret 
yapan işletmelerin satışlarını artı-
ran bir uygulama.

l Şirketler mobile yatırım ya-
parken nelere dikkat etmeli?

n Herkesin ilk yapması gere-
ken mobile uygun web sitesi yap-
mak olmalı. Onu çözdükten son-
ra eğer gerekiyorsa aplikasyon 
yapılmalı. Aplikasyona herkesin 
ihtiyacı yok. Çiçeksepeti’nin ap-
likasyonun olması mantıklıydı, 
çünkü büyük bir site. Çok sık çi-
çek siparişi veren insanların eli-
nin altında bir uygulama olması 
gerekiyor ki bu konuda başka 
bir mecraya ihtiyaç duymasınlar. 
Ama çok daha niş bir alanday-
sanız aplikasyon gerekmeyebilir. 
Sizden alışveriş yapmak isteyen biri sadece bir 
daha kullanmayacağı bir aplikasyonu yüklemez 
ya da yüklese de işini bitirdikten sonra siler. 

Sonuçta hepimizin telefonunda birçok uy-
gulama var ve kullanmadıklarımızı metroda gi-
derken boş vaktimizde siliyoruz. Dolayısıyla siz 
ne kadar güzel bir aplikasyon yaparsanız yapın, 
eğer kullanıcının sürekli kullanımına uygun bir 
şirket değilseniz o telefonun ekranında yer al-
manız zor.

l Mobil ticarete geçmemek şirketlerin sonu 
olur mu?

n Mobil pek çok şeyi değiştiriyor. Öncelikle 
iletişim değişti. Artık telefonlarımızı sadece ara-
ma yapmak için kullanmıyoruz. Telefonlarımızın 
içinde başka pek çok iletişim kanalı var. Şimdi de 
iş ilişkilerimizi etkiliyor. E-posta, alışveriş, soh-

bet, alışveriş gibi bütün içerik 
üretimimizi mobilden yapıyo-
ruz. Dolayısıyla mobille beraber 
e-ticaret de değişiyor ve değiş-
mek zorunda. E-ticaret gibi son 
tüketiciye oynayan bir alanday-
sanız mobile geçmemek gibi bir 
seçenek bence yok. Mobile geç-
meyenler kısa sürede yok olmasa 
bile büyük bir avantajı kaçırmış 
olur ve ciddi zarar görür. Bu 
alandaki şirketlerin mobil olma-
dan yaşamına devam edebilece-
ğini düşünmüyorum. Rakipsiz 
ve sektör lideri olan şirketlerse 
belki diğerlerinden 4-5 yıl daha 
fazla yaşar.

l Sizce satışların büyük bö-
lümü mobilden gelmeye başla-
dığında web siteleri kapanır mı?

n Web sitelerinin kapanması 
bana çok iddialı geliyor. Dün-
yada böyle örnekler oluşmaya 
başladı, ancak web oranları yüz-
de 1’e düşse bile kapatacağımızı 
düşünmüyorum. Her ne kadar 
zamanımızın büyük kısmını mo-
bil cihazlarda geçiriyor olsak da 
hepimiz iş yerinde masaüstü ya 
da dizüstü bilgisayarlarımızı kul-
lanıyoruz. İşimizi mobilden yapa-
mayız. Ayrıca tüm gün boyunca 
o bilgisayarlarda sadece çalışmı-
yoruz. İnternette dolaşıyoruz, ha-
ber okuyoruz, alışveriş yapıyoruz. 
Web realitesi her zaman olacaktır. 
Tabii BiTaksi gibi web sitesine ih-
tiyaç duymayan işler için durum 

farklı. Ama e-ticarettekilerin web sitelerini kal-
dıracağı ortam Türkiye’de kolay kolay oluşma-
yacaktır. 

l Çiçeksepeti’nin Vodafone’la beraber geliş-
tirdiği aplikasyondan bahseder misiniz?

n Vodafone’la işbirliği yaparak geliştirdiğimiz 
uygulama çiçekçilere yönelik. Sadece çalıştığımız 
çiçekçilerin kullandığı bir uygulama ve tamamen 
müşterinin hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. 

Çiçek siparişi bir süreç… Önce bize gelen si-
parişi alıcıya en yakın adresteki çiçekçiye ulaştırı-
yoruz. Bu sipariş çiçekçinin mobil aplikasyonuna 
düşüyor. Bundan sonra alıcıya ulaşmasına kadar 
geçen bütün süreci müşteri takip edebiliyor. Biz 
de aynı şekilde süreçleri bu aplikasyonla takip 
ediyoruz. 

Şu anda satışlarımız yüzde 
20-25 oranında mobilden 

gerçekleşiyor. 
2016 yılında bu oranın yüzde 

40’lara ulaşabileceğini 
düşünüyorum. 

Mobil satışın yüzde 50’sine 
yakını aplikasyondan geliyor. 

Biraz ileriki dönemlerde bu 
oran yüzde 50’ye ulaşacaktır. 

Satış oranları arttığında, mobil 
trafik oranı da yüzde 70’e 

yükselecektir. 

Mobilde trafik yoğun ama 
dönüş daha az oluyor. 

Moda sitelerinde mobil oranı 
yüzde 80’lerde.  2-3 yıl içinde 

diğer sitelerde de artacak.
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MOBİL TİCARETTE 
NELER OLUYOR?
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N KİLİT NOKTA
“Markaların sürekli mobil ve dinamik 
hale gelen hedef kitleyi, artık doğru yer 
ve zamanda yakalamak için cep tele-
fonları aracılığıyla internet ile mikro et-
kileşim kurdukları önemli anlarda ileti-

şim kurabilme yeteneklerini geliştirmesi gerekiyor. 
Önemli anların değerini kavrayan pazarlama pro-
fesyonelleri, Türkiye ile ilgili yayınlanan bu iç görü-
lere istinaden hazırlık, altyapı ve pazarlama stratejisi 
düzeyinde üç noktada çabuk aksiyon alabilir. Bun-
lardan birincisi, hız… Mobil site ve uygulamaların 
ne kadar hızlı açıldıkları ve kullanılabildikleri, gü-
nümüzde gitgide daha önemli hale geldi. 

Şirketlerin, mobil site ve uygulama-
larının altyapılarını kontrol edip geliş-
tirmeleri, mobil cihazların odakta yer 
aldığı yeni dönem için kilit bir önem 
taşıyor. İnsanlar, mobilde bir hizmeti 
yıldırım hızıyla almak istiyor. “Hantal 
ve beceriksiz” mobil uygulamalar ya da 
siteler karşısında insanlar sabır göster-
miyor. Çevrimiçi kullanıcıların yüzde 
60’ı, önceki yıllara göre daha hızlı satın 
alma kararı verdiğini söylüyor. Mobil 
site ya da uygulama yavaşsa kullanı-
cıların yüzde 29’u başka bir siteye ge-
çiyor. 

HIZLI DENEYİM İÇİN ÜÇ YOL
Aynı makalede daha hızlı bir mobil kullanıcı deneyi-
minin sağlanması için şirketlere üç yol gösteriliyor. 
Bunlardan birincisi, adımları ortadan kaldırmak. 
Eğer bir mobil uygulamada çok fazla adım varsa 
kullanıcının hata yapma olasılığı artıyor. Adımları 
olabildiğince ortadan kaldırmak için de uygulamaya 
çağrı butonları eklemek, mobilin en büyük avantajı 
GPS’i etkili kullanmak ve tek tuşla ödeme kolaylığı 
sağlamak gibi öneriler sunuluyor. Örneğin Prog-
ressvie, mobil alacak talebi sürecini sadece 5 ek-
rana indirmesinin sonunda alacaklarının sayısını 7 
kat artırdı. Ayrıca aplikasyonu içinde sonlandırılmış 
talep sayısı yüzde 35 oranında yükseldi. 

Makalede bahsedilen ikinci yol, 
müşterinin ihtiyaçlarının doğru analiz 
edilmesi. Markalar, müşterinin ne is-
tediğini bildiğini zaman daha hızlı bir 
deneyim sunabiliyor. Araştırmalara 
göre akıllı telefon kullanıcılarının yüz-
de 61’i, mobil siteler ve uygulamalar 
arasından konumlarına dair bilgileri 
özelleştiren uygulamaları satın almayı 
tercih ediyor. Eğer bir kullanıcı sizin 
mobil sitenizden daha önce bir satın 
alma yaptıysa ya da sepetine ürün bı-
raktıysa bu, onun ihtiyaçları hakkında 
çok şey bildiğiniz anlamına geliyor. 

NİL DUMANSIZOĞLU    l   ndumansizoglu@capital.com.tr

E

MOBİL TİCARET / Strateji

“ÖNEMLİ AN”
FIRSATI 

Google’ın yayımladığı “Önemli Anları Kazanın” raporu, şirketlere pazarlama 
anlamında önemli ipuçları veriyor. Kullanıcıların “önemli anlarının” analiz 

edildiği rapor, şirketlere de bu anları yakalamak için fırsat sunuyor. Google 
Asya Pasifik Bölgesi Performans Çözümleri Bölüm Başkanı MAHİR ERKAN, 
markaların sürekli mobil ve dinamik hale gelen hedef kitleyi, doğru yer 
ve zamanda yakalamak için bu anlarda iletişim kurabilme yeteneklerini 

geliştirmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
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yaları için ürün/alışveriş reklamları (shopping 
ads) ile dinamik arama reklamları (dynamic 

search ads) ve banner reklamcılığı için ise dina-
mik yeniden pazarlama reklamları (dyna-

mic remarketing) mobil platformları da 
içerdikleri için gerçek zamanlı ileti-
şim fırsatı sağlıyor. Hatta pazarla-
madaki bu dönüşüm, farklı CRM 
verilerinin de kullanılabildiği ve 
mobil uygulamaları da içeren bir 
hale eviriliyor. 

Google’ın reklam ve ticaretten 
sorumlu kıdemli başkan yardımcısı 

Sridhar Ramaswamy’in “Google Sizi 
Müşterilerinize Önemli Anlarda Daha da 

Yakınlaştırır” adlı makalede, Google’ın reklam 
alanındaki yeniliklerinden bahsediliyor. Makaleye 

göre çevrimiçi tüketicilerin yüzde 70’i, marka-
nın mesajındaki kalite, zamanlama ve alaka 

düzeyinin marka algılarını etkilediğini ifade 
ediyor. Kullanıcılar, ister Google’da arama 
yapıyor ister Gmail’de tanıtımları kontrol 
ediyor isterse YouTube’da video izliyor 
olsun Google, onların yaptıkları şeye, bu-
lundukları yere, baktıkları zamana ve kul-
landıkları cihaza dayalı olarak en alakalı 
bilgileri sunabiliyor. 

HEDEF KİTLEYE ULAŞMADA  
YENİ ÖZELLİKLER 

En değerli müşteriler, markalardan daha çok şey 
bekliyor. Google, geliştirdiği Customer Match ile 
şirketlere, halihazırda ilişkide oldukları müşterile-
re (bağlılık programında olan veya daha önceden 
bir satın alma işlemi yapmış kişiler gibi) en alaka-
lı şekilde erişmelerine yardımcı oluyor. Customer 
Match, şirketlere Google’da oturum açmış kullanıcı-
larla güvenli ve gizlilik korunacak bir şekilde eşleş-
tirilebilecek bir e-posta adresi listesi yüklemelerine 
olanak tanıyor. Bu sayede şirketler, hedef kitlesine 
erişmek için özel olarak tasarlanmış kampanyalar 
ve reklamlar oluşturabiliyor. 
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Şirketler, geçmişteki davranış-
larını iyi analiz ederek müşteri-
lerini yönlendirerek daha iyi bir 
deneyim yaşatabilir. 

Üçüncü yol ise yükleme süresinin 
olabildiğince az olması. Eğer mobil ap-
likasyonunuzun ya da sitenizin yüklemesi uzun 
sürüyorsa dünyanın en güzel arayüzüne sahip olsa-
nız bile müşteri sizi yetersiz görüyor. Kullanıcıların 
yüzde 40’ı, 3 saniyeden fazla beklemeye tahammül 
edemiyor. Mobilde hızın önemini anlatabilmek için 
bu oranı belirtmek yeterli.  

GERÇEK ZAMANLI İLETİŞİM
Online pazarlamanın programlanabilir hale geldiği 
günümüzde, arama motoru pazarlaması kampan-

SATIN ALMAM LAZIM ANLARI  Akıllı telefon 
kullanıcılarının yüzde 92’si, belirli ürünler 
için alışveriş yaparken cihazlarını kullanıyor. 

YAPMAK İSTİYORUM ANLARI  35 yaş 
altı internet kullanıcılarının yüzde 80’i, 
öğrenmek istedikleri her şey hakkında 
YouTube’da bir video bulabileceğine 
inanıyor. 

EN DEĞERLİ MİKRO ANLAR
İZLEMEK İSTİYORUM ANLARI  Akıllı telefon 
kullanıcılarının yüzde 60’ı, ilgili araştırmanın 
yapıldığı haftadan önce eğlenmek ya da ilham 
almak için YouTube’u açmış. 

BULMAM LAZIM ANLARI  Akıllı telefon kullanıcılarının 
yüzde 92’si, bağlı bir cihazda çevrimiçi veya 
çevrimdışı içerik ve reklamlar tarafından anında 
daha fazla bilgi aramaya yönlendiriliyor. 
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OBİL GİRİŞİMLER ÇOĞALIYOR
“2015 yılında toplam 192 girişim 
kuruldu. Bunların 52 tanesinin mobil 
uygulaması var. 2014 yılının ilk 9 
ayında yatırım alan girişimlerin yüzde 
25’inin mobil aplikasyonu varken 2015 

yılında bu oranın, aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 
49’a çıktığını görüyoruz. Neredeyse iki kat artış söz 
konusu. 

2014 yılında yatırım alan 33 girişimin 8’i mobil 
odaklıyken 2015 yılında yatırım alan 43 girişimin 21’i 
mobil odaklı. Bu 21’in 5 tanesi sadece mobil, 2’si önce 
mobilden başlayıp sonra web sitesi kuranlar, 14’ü 
ise hem mobil hem web’de olanlardan oluşuyor. Bu 

sayıya mobil uyumlu web sitesi olanlar dahil 
değil. Bahsettiğim girişimler, mobil aplikasyona 
yatırım yapan girişimler. 

YATIRIMCININ İLGİSİ ARTIYOR
Silikon Vadisi’nde şu an en önemli trend “on 
demand mobile” girişimler. Bu terim, mobil 
telefonunuzla ayağınıza hizmet çağırmanızı 
sağlayan uygulamalar anlamına geliyor. Silikon 
Vadisi’nde son bir yıldır esen “on demand 
mobile” rüzgarının Türkiye’de de etkisini 
görüyoruz. Bu tip girişimler artık Türkiye’de de 
artıyor ve yatırımcının ilgisini çekiyor. 

Örneğin Hasan Aslanoba, bu tip girişimlere 

Startups.watch’un verilerine göre, 2015 
yılında yatırım alan 43 girişimin 21’i 
mobil odaklı. 2015 yılında kurulan 
192 girişimin ise 52 tanesinin mobil 
aplikasyonu var. Veriler gösteriyor 
ki girişimci de yatırımcı da mobile 
odaklanmış durumda. Yatırımcıların, 
ivme gösteren mobil girişimleri kaçırmak 
istemediğini ifade eden Startups.
watch’un kurucusu SERKAN ÜNSAL, 
Silikon Vadisi’nde son bir yılda yükselen 
trend “on demand mobile” rüzgarının, 
Türkiye’yi de etkilediğini söylüyor. 

NİL DUMANSIZOĞLU    l   ndumansizoglu@capital.com.tr

M

MOBİL TİCARET / Girişim

“GİRİŞİMCİLER 
MOBİLE YÖNELİYOR” 
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özellikle ilgi duyduğunu söylüyor. Türkiye’de 
başarılı “on demand mobile” girişimlere örnek 
olarak Bitaksi, Kapgel, Getir gibi uygulamaları 
örnek gösterebiliriz. 

MOBİLİN GELECEKTEKİ POTANSİYELİ
Mobil cihaz kullanan kitleleri yaşları 
bakımından genel olarak 3 kategoriye 
ayırıyoruz: 16-20 yaş, 20-24 yaş ve 24-30 yaş 
arasındaki insanlar… 24-30 yaş grubu ve bir 
nebze de 20-24 yaş arasındaki kitle, mobili 
sonradan öğrendi. Belirli alışkanlıklar yıkılarak 
mobilden alışveriş yapmayı öğreniyoruz. 
Ancak 16-20 yaş arasındaki grup, mobili 
bilerek geliyor. Neredeyse tüm vakitlerini 
mobil cihazlarda sosyal medyada geçiriyorlar. 
Bu gençler para kazanmaya başladıktan sonra 
mobilden alışveriş yapmak onlar için çok doğal 
olacak. Asıl değişim yeni nesilden gelecek. 
Bizim yaş grubumuzdaki kitlede mobil ticaretin 
artmasının da ekonomiyle alakalı olduğunu 
düşünüyorum. İnsanların temel ihtiyaçları 
dışında harcama yapabilmesi için parasının 
olması gerekiyor. 

MOBİLİN ŞU ANKİ DURUMU NEDİR?
Şirketlerin doğasına göre değişmekle birlikte 
ortalama yüzde 6-7 civarı mobilden online 
alışverişlerin yapılıyor. Bazı şirketlerde bu oran 
yüzde 10’un üzerine çıkıyor. Teknosa, Biletix 
gibi işlerde bunun oranı artıyor. Ama mobilya 
gibi küçük ekranda bakması, seçmesi zor olan 
ürünlerde oranlar düşüyor. 

Mobil girişimlerde ise başarı hikayesi 
olan girişimlerin ardından benzer yeni 
girişimler geliyor. Örneğin Scorp, çok iyi bir 
başarı sağladı. Şu anda 700 bin kullanıcıya 
ulaşan, özellikle gençlerin çok tercih ettiği 
bir uygulama. Onun dışında Gramgames, en 
başarılı mobil oyun şirketi, aylık 1 milyon 
doların üzerinde cirolar var. Böyle başarılı 
girişimler çıktıktan sonra benzer yeni girişimler 
çıkıyor. Girişim sayısının artması bakımından 
iyi oluyor ama fark yaratmayan şirketler yok 
oluyor. 

YATIRIMCININ BAKIŞI DEĞİŞTİ 
Eskiden yatırımcılar, fikir güzelse ve girişimciyi 
de gözü tutuyorsa yatırım yapıyordu. Bu 
riskliydi ve artık yatırımcılar risk seviyelerini 
düşürdü. Silikon Vadisi’nde olduğu gibi bizde 
de artık yatırımcılar girişimin ivmelendiğini 
görmek istiyor. Bir girişimin büyüme rakamları 
yüksekse yatırımcı burada bir hareketlenme 

olduğunu görüyor ve kaçırmak istemiyor. Büyüyorsan 
her yatırımcının ilgisini çekersin.  

Mobil oyun ve video uygulamaları büyüme 
gösteriyor. Bunun önemli bir nedeni, bu uygulamalar 
için kullanıcının para ödemiyor olması. Bunun dışında 
yemek dağıtım işleri benim kişisel olarak ilgimi çekiyor. 

Son dönemde yükselen alanlardan bir tanesi de 
micro-tash. Burada insanlar, örneğin “Sizin için 250 
TL’ye tanıtım yazısı yazabilirim” diye ilanlar veriyor. Şu 
anda Türkiye’nin ekonomisi sallantıda olduğu ve işsizlik 
oranı arttığı için böyle girişimler son dönemde ilgi 
görüyor. Sadeceon, Bionluk gibi girişimler bu alanda 
faaliyet gösteriyor. 

MOBİLDE KAYBETMEK KOLAY
Bazı işlerin mobile yatırım yapmasına aslında gerek 
yok. Örneğin bir mobil sitesi yapma platformunuz varsa 
zaten web’de olmanız lazım ancak B2C işlerde mobil 
yapmamak, çok büyük bir stratejik hata olur. 

Mobil sadece mobil aplikasyonumuz olsun diye 
özensiz girilecek bir alan değil. Uğraş gerektiriyor ve 
iyi tasarım yapılması gerekiyor. Araştırmalara göre, bir 
uygulama ilk indirildiğinde 2 kez üst üste hata veriyorsa 
kullanıcı yüzde 80 oranında o uygulamayı siliyor. 
Mobilde kaybetmek çok kolay, kullanıcı sizden anında 
vazgeçebilir. 

Artık hayat ve insanların ilgisi çok hızlı değişim 
gösterdiği için bir internet ya da mobil girişimin 5 yıl 
dayanması ve 5 yıl içinde büyük bir çıkış yapması 
büyük bir başarı olur. Bir kişi 5 yılda şirketini çok iyi 
büyütüp bir yerlere gelirse, 1 milyon dolara kurduğu 
şirketi 10 milyon dolara satabilir. Benim girişimcilere 
tavsiyem, mobilin DNA’sını iyi anlamaları. Bununla ilgili 
makaleler, blog yazıları okusunlar. Tutan girişimleri 
incelesinler ve analiz etsinler.”
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“GİRİŞİMCİLER 
MOBİLE YÖNELİYOR” 

Mobili büyütmek web sitesini büyütmekten daha kolay. 
Bu yüzden yatırımcılar bu alana oldukça ilgi gösteriyor. 

Artık Instagram, Facebook gibi dev sosyal medya siteleri 
mobil reklamlar vermeye başladı. Mobil cihazlardaki 

mağazaların kendi araçları var. Mobil aplikasyonunuzu 
büyütmek için çok fazla araca sahipsiniz. 

Bir akıllı cihaz sahibi kişi, telefonuna Facebook kuruyorsa 
sizin ona ulaşabilme imkanınız çok fazla. Çünkü 

telefonuna Facebook yüklemesi, o cihazın özelliklerini 
kullanabilme kapasitesi olduğunu gösteriyor. 

Özellikle “on demand mobile” girişimler, doğası gereği 
mobil olmak zorunda. Bitaksi, Uber, Kapgel, Getir gibi 

girişimlerin ruhuna ters oluyor mobil olmamak. 

2

1

3

MOBİLİN AVANTAJI
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n11.com, mobil ticaretin iddialı oyuncularından biri. 2016 yılının e-ticaret ve 
mobil ticaretin patlama yaşadığı bir yıl olacağını belirten n11.com Pazarlama 
Genel Müdür Yardımcısı BİLGEN ALDAN ALBAYRAK, Türkiye’nin e-ticaret 
potansiyelinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Birçok ülkede sadece mobil 
kanaldan hizmet veren m-ticaret oyuncularının büyüdüğünün altını çiziyor 
ve “Büyüme, Türkiye gibi mobil teknolojileri kullanmayı seven bir ülke için 
kaçınılmaz” diye konuşuyor. NİL DUMANSIZOĞLU   l   ndumansizoglu@capital.com.tr

l n11.com, ne zamandan beri mobilde varlığını sür-
dürüyor? 

n Aslına bakarsanız n11.com olarak kurulduğumuz 
günden bu yana mobile odaklanmış durumdayız. Mo-
bil cihazlar artık 7/24 hayatımızın bir parçası ve ya-
nımızdan hiç ayırmıyoruz. Müşterilerimizin her geçen 
gün hayatlarının daha büyük parçası haline gelen mo-
bil kanallarda n11.com’un yer almaması mümkün de-
ğil. Bizce tüketiciler mümkün olan her yerde ve her 
zaman mobille güvenli, hızlı ve güvenilir şekilde iş-
lem yapabilmeli. Bu düşünceden hareketle de Ocak 
2014’te, yani markanın lansmanından çok kısa bir süre 
sonra n11.com mobil uygulamamızı devreye soktuk. 

l Bugüne kadar mobile ne gibi yatırımlar yaptınız? 
n Her kanalda tutarlı bir deneyimle alışverişi müş-

terimize sevdiriyoruz. Tutarlı olması demek aynı olması 
demek değil. Mobile özel çalışmalar yapıyoruz. Uygula-
malarımız ve mobil web için ayrı tasarlanmış önyüzle-
rimiz var. Mobilde alışveriş deneyimi ve motivasyonu, 
web kanalından farklı. Mobil kişiye özel bir kanal, ki-
şiselleştirmeler çok önemli ve hassas. Mobil üzerinden 
yaptığımız her türlü iletişimi, kullanıcının davranış, istek 
ve ihtiyaçlarına yönelik yapmaya gayret ediyoruz. Kam-
panyalarımızı ilgili kişilere yönlendiriyor, müşteri dav-
ranışlarını anlamaya ve öngörüde bulunmaya yönelik 
ciddi yatırım yapmaya devam ediyoruz. Kullanıcı dene-
yimini sürekli olarak iyileştirmeye çalışıyor, kolay, hızlı 
ve güvenli mobil ticaret deneyimi sağlıyoruz.

“2016 M-TİCARET 
YILI OLACAK”

l Mobilde sizi rakiplerinizden ayıran en önemli far-
kınız nedir?

n Müşterilerimize hizmet ettiğimiz her kanalın kendi-
ne has özellikleri olduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin 
mobil cihazlardaki davranışlarıyla web’deki davranışları 
ve ihtiyaçları arasında farklılık var. Öyle ki bu davranışlar 
satın alınan üründen, satın alma zamanına kadar geniş 
bir yelpazede farklık gösteriyor. Biz bu farklı ihtiyaçla-
rı mobil kanalımız üzerinden deneyimden kampanyaya 
kadar farklılaştırılmış aktivitelerle karşılamak için gerekli 
aksiyonları alıyoruz. Mobil kanalı önceliklendirerek yö-
netmemiz ve bu yönetimi yaparken merkeze müşteri-
mizi koymamız bizim en önemli farkımız. Bizi liderliğe 

BÜYÜK ARTIŞ 
Sadece 1 yıl içinde mobilden yapılan 

satışlarımız yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi. 
Uygulamamız devreye alındığından bu yana 

3,7 milyon download sayısına ulaştı ve işin 
güzel tarafı bunun yüzde 90’ını organik yolla 

artırıyoruz. n11.com trafiğinin de yüzde 50’sinden 
fazlasını mobilden sağlıyoruz. İlerleyen dönemde 

mobil trafik web trafiğini geçecek. 

“TRAFİĞİN YARISI

MOBİL TİCARET / Söyleşi
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götüren sebep de bu aslında. Uygulamamız kendi kate-
gorimizde hep en üst sıralarda yer alıyor ve biz müşte-
rimize özel bir servis sunuyoruz. Müşterimizin istekleri 
de aynı zamanda uygulamalarımızı geliştirmek için en 
değerli kaynak. Yorumları alıp, okuyup hızlı bir şekilde 
onlara adapte oluyoruz. Biraz takip ettiğinizde geliştir-
melerimizi oldukça sık yaptığımızı da görebilirsiniz.

l Mobil ticaret için hedefleriniz nedir?
n Ülkemizde yaklaşık olarak 12 milyon telefon satı-

şı gerçekleştirilirken bu rakamın yaklaşık yüzde 74’lük 
kısmını akıllı telefonlar oluşturuyor. Ayrıca her 10 akıllı 
telefonun 9’unda mobil internet bağlantısı mevcut. Bu 
rakamlara tablet satışlarının dahil olmadığı ve ek ola-

rak zaman, mekan kısıtlaması olmadan istenilen bilgi-
ye anında ulaşılıyor olması da mobil uygulamaların ve 
m-ticaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ülke-
miz, teknolojiyi sonradan takip eden fakat en son tek-
nolojiye en hızlı adapte olan ülkeler arasında geliyor. 
Bunu mobil ticaret için düşündüğümüzde, fizikselden 
e-ticarete kaymakta tereddüt eden şirketlerin de daha 
hızlı şekilde mobile adapte olabileceğini düşünüyoruz.

l Mobilde başarılı olmanın sırrı nedir? 
n Mobilin amacı kolaylık ve hız. Sürekli üyelerin 

davranışlarını ve motivasyonlarını incelemek gerekiyor. 
En sık kullanılan işlemlerin daha hızlı olmasını sağlama-
mız lazım. Biz şu an mobilde hem mobil web sitemizle 
hem uygulamalarımızla varlık gösteriyoruz. Bu iki ka-
nal tipi bile farklı motivasyonlara hizmet ediyor. Bu tip 
kanallara bakarken “Neden” sorusunun yanıtını müşteri 
tarafından verip ona göre tüm deneyimi ortaya koymak 
gerekiyor. Bizim de şu an en önemli kriterimiz bu. Ha-
reket halinde olunması konusuna geldiğimizde ise bu 
hem avantaj hem dezavantaj. Avantaj olmasının sebebi 
kullanıcının her yerde ulaşabiliyor olması, dezavantaj ise 
web’deki kadar uzun zaman ayıracak sürenin olmayışı. 
Bu nedenle olabildiğince kişi davranışlarını anlayıp ona 
yönelik geliştirmeler yapmak büyük önem kazanıyor.

l Mobilde önümüzdeki dönemde nasıl bir büyüme 
olacak?

n 4,5G teknolojisinin kullanıma sunulması, kullanıcı-
ların hızlı performansla kolay alışveriş beklentilerini tam 
anlamıyla karşılayacak. Yüksek hızlı mobil internetle bir-
likte daha düşük gecikme süresi sunacak olan 4,5G, iş-
lemler esnasında bekleme süresini kısaltacağı için mobil 
e-ticarete yönelmeyi hızlandıracak. Kullanıcılar 4,5G ile 
birlikte mobilden ürün görüntülemek ve alışveriş yap-
mak için beklemeyecek. 4,5G uyumlu mobil cihazlar 
aracılığıyla yapılacak yüksek hızlı alışveriş, tüketicilere 
daha kolay ve eğlenceli bir deneyim yaşatmak açısından 
önemli bir fırsat olacak. 4,5G ile birlikte mobilden alış-
veriş yapan tüketicilerin sayısında artış bekliyoruz. Mobil 
e-ticaret tüketicisinin artması, mobil e-ticaret hacminin 
büyümesini sağlayacak.

l Türkiye ile Güney Kore’yi mobil ticaret konusunda 
karşılaştırır mısınız?

n Güney Kore’de e-ticaret, hayatın ayrılmaz bir 
parçası haline gelmiş durumda. Öyle ki mağazalar bi-
zim başladığımız “showroom” kavramına uzun zaman 
önce geçti. Kullanıcılar sürekli olarak e-ticaret alışverişi 
yapıyor. E-ticaret ve şirket bağlılığı üst düzeye çıkmış 
durumda. Bununla beraber mobil kullanımı da her an-
lamda web’i geçti. Güney Kore e-perakende hacminin 
toplam perakendeye oranı yüzde 13,7. Türkiye’de ise 
bu oran yüzde 1,6’larda. Güney Kore bizim için bir nevi 
geleceğin göstergesi önemini taşıyor ve mobile daha da 
fazla önem vermemiz gerektiğini daha net görmemizi 
sağlıyor. 
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HEDEF NEDİR? 
Ciromuz ve trafiğimiz de artış gösteriyor. Mobil 
ciro yüzdesinin 2016 sonunda yüzde 40 olmasını 
öngörüyoruz. Mobil trafiğimizin 2015 yıl sonunda yüzde 
50’leri aşmasını bekliyoruz. 2018 yılına gelindiğinde 
dünyadaki toplam e-ticaret hacminin yarısının 
mobilden yapılacağı öngörülüyor. Müşterilerimizin 
o anki ihtiyaçlarını doğru bir şekilde tespit edip 
müşterimize doğru deneyimi sağlamak istiyoruz. 

MOBİLDEN”
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“PERAKENDE VE FİN-TECH ODAKLIYIZ”
Önümüzdeki şubat ayında 5’inci yılını dolduracak olan 
Girişim Fabrikası, özetle teknoloji bazlı işler için hız-
landırma programı. Burada girişimcilere iki tür hizmet 
veriyoruz. Bunlardan birincisi inkübasyon hizmetleri 
desteği. Ofisimizden, avukatlarımızdan, mali müşavir-
lerimizden ve mentorlarımızdan yararlanıyorlar. 

İkinci hizmetimiz de özellikle finansal teknolojiler 
ve perakende alanlarında çözüm geliştiren girişimcilere 
maddi destek vermek. E-ticarete ya da direkt kopyalan-
mış işlere yatırım yapmıyoruz. 

Yatırım tutarı 25-100 bin TL arasında değişiyor. Nakit 
yatırım yapmıyorsak Girişim Fabrikası mezunu olarak 
geçiyorlar. Eğer yatırım yapıyorsak şirketin normal de-
ğerlemesi neyse oradan hisse alıyoruz. Bugüne kadar 
destek verdiğimiz girişimlerin sayısı 68’i buldu. Ama ya-
tırım yaptığımız girişimlerin sayısı 5-6 tane diyebilirim. 
Bunlardan ikisinde de kârlı çıkış yaptık. Bir tane de hisse 
alıp yürütemediğimiz girişim oldu. 

“D
İ
K
E
Y L E Ş M E Y L E

Girişim Fabrikası’nın kurucu direktörü İHSAN ELGİN, yatırımcı 
tarafında mobil ticarete olan ilginin arttığına dikkat çekiyor. 
Ona göre ancak hala mobilde uzmanlığı olan bir yatırımcı yok. 
Elgin, “Türkiye’de fırsat varsa herkes her şeyi yapıyor. Herkes her 
şeyi biliyor. Ama bana kalırsa başarı dikeyleşmeyle gelecek. 
Herkesin bir odak alanı olmalı” diye konuşuyor. Mobili doğru 
anlamak gerektiğine de dikkat çeken Elgin, “Mobil cihazlar, 
insanların hareket halindeyken kullandığı cihazlar. Mobildeki en 
büyük olay bence kullanıcı odaklı olmak” diyor. 

MOBİL TİCARET / Söyleşi

NİL DUMANSIZOĞLU    l   ndumansizoglu@capital.com.tr

BAŞARI GELECEK”
SÜREÇ NASIL İLERLİYOR?
Ürünü yapmaya başlamış, iş modelini ispatlamış girişim-
cileri programa alıyoruz ama ürünü olmak zorunda de-
ğil. Bu girişimciler, Girişim Fabrikası’nın 5 haftalık prog-
ramına başlıyor. Programda müşterilerle ve mentorlarla 
görüşüyorlar. İşlerini ispat ediyorlar. Sonrasında başarılı 
olanlar, Girişim Fabrikası mezunu oluyor. Mezunlarımıza 
3 aylık ofis desteği veriyoruz. Ondan sonra bizim ilgi 
alanımıza girenlere ayrıca nakit yatırım yapıyoruz. Bu 
süreçte Galata Business Angel, BIC Angel Investments 
gibi kurumlarla tanıştırıyoruz ama yatırımcı bulmak gibi 
bir taahhütte bulunmuyoruz.  

E-ticarete yatırım yapmıyoruz, çünkü onunla ilgile-
nen çok yatırımcı var. Ancak offlinedaki perakende bi-
zim ilgi alanımıza giriyor.  

MOBİL GİRİŞİMLERDEN NE BEKLENİYOR?
Bize başvuran mobil girişimlerin oranı, başlarda yüzde 
3-4 civarındaydı. Şimdi yüzde 20’sinin mobil olduğunu 
söyleyebilirim. Ancak mobilde yapılan başvuruların ka-
lite oranının biraz daha düşük olduğunu gözlemliyorum. 

Aslında temelde “dijitalleşme” kavramının yanlış an-
laşıldığını düşünüyorum. Dijitalleşmeyi her şeyi online’a 
taşımak olarak algılıyoruz. Ama esasında teknolojiyi 
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avantaj yarattı. Bugün bir mağaza alışverişinde cep 
telefonunuzla ödeme yapabiliyorsunuz. Bu, insanın 
mobil olduğu anda offline hayatta da işini kolaylaş-
tırmasını sağlıyor. Yanınızda kredi kartınız olmadığı 
zaman, dijital cüzdanlarla alışveriş yaparak mobilin 
en büyük avantajlarından birini kullanıyorsunuz. 

Biz her ne kadar mobil büyüdü desek de hala 
mobilden alışveriş yapmayan büyük bir kitle var. 
Mobil ya da internet üzerinden yapmıyorlar ama 
kredi kartları var. Bu kitle genellikle bilgilerini in-
ternet ortamına vermekten endişe duruyor. BKM 
Express’te kredi kartının sadece ilk altı ve son dört 
hanesinin girilmesi, insanlardaki güvenlik endişe-
sine çözüm getiriyor. Bu tip çözümler, kredi kartı 
kullanan offline insanları pazara çekiyor. İkincisi de 
offline dünyaya entegre olup orada da işini mobille 
halletmeni sağlıyor. 

CAPITAL   1 / 2016     41

kullanmak anlamına geliyor. Örneğin, ben bir ma-
ğazada, bir ürün beğendim. Ancak kasa sırasına 
girmeye vaktim yok. Neden barkod okutup online 
satın alamıyorum? Demek istediğim bu, insanların 
mobilken neye ihtiyaç duyduklarını belirleyip ona 
uygun ürünlerin çıkması lazım. 

Bahsettiğim şekilde oluşturulmuş, parlayan 
mobil girişimler Türkiye’de var. Örneğin Doğuş 
Grubu’nun Rezervin uygulamasını beğeniyorum. 
Zubizu diye bir uygulama çıkıyor ki bence çok ba-
şarılı bir girişim. Scorp ve Volt’u da bu listeye ekle-
yebiliriz. Yine de Türkiye’de mobil proje dediğimiz 
zaman inanılmaz örnekler veremiyoruz. 

YATIRIMCILAR DİKEYLEŞMELİ 
Yatırımcı tarafında da mobile olan ilgi artıyor, an-
cak mobilde uzmanlığı olan bir yatırımcı yok. 
Türkiye’de fırsat varsa herkes her şeyi yapıyor, her-
kes her şeyi biliyor. Ama bana kalırsa başarı dikey-
leşmeyle gelecek. Herkesin bir odak alanı olmalı. 
Amerika’daki melek yatırımcıların en önemli özelli-
ği, kendi geçtikleri yollarda olan girişimlere yatırım 
yapmaları. Örneğin biz Girişim Fabrikası olarak fin-
tech ve perakendeye odaklanıyoruz, çünkü arka-
mızda Özyeğin Grubu var. Grup, bankacılık ve pe-
rakende sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu noktada 
bizim perakende ve fin-tech’le ilgilenmemiz anlamlı 
oluyor. 

ÖDEME SİSTEMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?
Mobilin hep online’da dönen bir şey olduğunu dü-
şünüyoruz. BKM Express gibi şirketler, offline’da 
dönen bir şeyi de mobille halledebilmek gibi bir 

BAŞARI GELECEK”

HACİM 
Mobil ticaret hacminin dünyada, 2017 yılının sonuna 

kadar 700 milyar TL olacağı öngörülüyor. Ancak 
bana göre mobil bu hızda ilerlemeye devam ederse 

bu rakam çok mütevazı kalabilir. Dünyadaki trend 
mobil ve büyüme her ay katlanarak gidiyor. 

FİN-TECH 
Fin-tech, dolayısıyla mobil ödeme sistemlerinde 

büyük bir fırsat var. Müşterinin ödeme yapmak için 
her seferinde kredi kartı numarası girmesi, mobilin 

hız özelliğine tamamen ters düşüyor. Ödeme 
sistemlerinin mobil uygulamalara mutlaka entegre 

edilmesi gerekiyor. Mobil ticaretin gelişmesinde de 
ödeme sistemleri önemli bir rol oynuyor. 

SİGORTA 
Kaza yaptığımızda ya da başımıza bir şey 

geldiğinde mobiliz ama mobil olarak hiçbir 
şey çözemiyoruz. Hasarı bile mobil olarak 

bildiremiyoruz. Hala dilekçe yazıp gönderiyoruz.  
Bu nedenle sigortacılık alanında çok fırsat olduğunu 

düşünüyorum ve bu alanla ilgileniyorum.  
Örneğin biri hasar yönetim sürecini domine etse  

çok ilgimizi çeker. 

PERAKENDE 
İnsanlar sürekli AVM’lerde… Hem mobiller  

hem ödeme yapıyorlar. Burada müthiş bir fırsat 
var. Müşterinin o kalabalıkta daha verimli 

uygulamalara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.  
Büyük verinin kullanıldığı çözümler hala yok. 

AVM’lerdeki alışveriş deneyimini daha akıllı yapan 
uygulamalar gerekiyor. 

FIRSAT ALANLARI 
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obil yaşam, mobilite, hayatın her alanında 
kendini gösteriyor. Bugün sokağa çıkarken 
ev anahtarımızı, cüzdanımızı ve her şeyden 
önemlisi akıllı telefonumuzu yanımıza alıyo-

ruz. Zira telefonumuz ödeme aracı olarak cüzdanın ye-
rine geçmeye başladı.  

Alışveriş yaparken, eğlenceye giderken, spor yapar-
ken, yemek yerken, park ederken, eğitimle ilgilenirken, 
yani her türlü ücretli aktivitede bulunurken, sürekli öde-
me gündeme gelir, gelmeye de devam edecek. Ödeme-
lerin mobil cihazla her yerde ve her koşulda yapılabil-
mesi, hayatımızı daha da kolaylaştıracak. Ya sonra?

Önümüzdeki 10–15 yıl içinde mobil cihazlar bede-
nimizin bir parçası haline gelecek. Parmak izi pek çok 
işlemi mümkün kılacak. Bir takım el hareketleri, bazı 
dokunuşlar, pek çok işlemi güvenli bir şekilde yapma-
mızı sağlayacak. Ödemelerin tümü parmak izi veya el 
hareketleri ile mümkün olacak. 

Ayrıca fiziki dünya ile sanal dünya kaynaşıyor. Bazen 
evimizde sanal dünyalarda gezineceğiz, bazen dışarıda 

MOBİL TİCARET 

HALİL AKSU / GELECEKHANE KURUCUSU

Mobil sadece bir cihaz kullanımı değil, bir yaşam tarzıdır. Artan 
refah düzeyi ve paralelinde gelişen altyapı imkanları sayesinde, 
insan artık mobildir. Mobilite pek çok şeyi değiştiriyor. Henüz 

filmin başındayız. 

Gelecek Mobil – Ama bildiğiniz Mobil değil

M
iken, evimizde olmak isteyeceğiz. Bazen bir mekanı, 
bir deneyimi sanal olarak yaşayacağız, bazen gerçek bir 
deneyimi sanal imkanlarla zenginleştireceğiz. Özellikle 
eğlence, spor, oyun, sinema ve tiyatro gibi alanlar hayal 
edebileceğimizin çok ötesine geçecek. 

Bu aşamaya geldiğimizde, ödemeleri beyin gücüyle, 
göz kırpmalarla, sesli komutlarla verebilir hale geleceğiz. 
Bugün cep telefonlarındaki akıllı kişisel asistan henüz 
çok ilkel ama 10 yıl içinde en azından bin kat akıllana-
cak. ‘Bazı abonelikleri, bazı hediyeleri, bazı ihtiyaçla-
rımızı, akıl yürüterek, kendi kendine temin edecek ve 
ödemelerini de kendisi yapacak. Pek yakında insansız 
mobiliteyle de karşılaşacağız. Nasıl mı? Robotlar, dron-
lar, insansız araçlar, nesnelerin interneti ve daha niceleri. 
Öncelikle araçlarımızla başlayalım. 

Otoparklarda, köprü geçişlerinde, ücretli otoyollarda 
ve benzeri ortamlarda mutlaka ödeme gündeme geliyor. 
Aracın kendi ödeme imkanı olsun (OGS, HGS, gibi). O 
hesabından doğrudan ödemeyi kendisi yapsın, temas-
sız, insansız, beklemeden, fiş kullanmadan. Hele yarın 

insansız araçlar hayatımıza girdiğinde, bu zaten mec-
buren böyle olacak. Zira araç kendi kendine park et-
meye gidecek, kendi kendine kararlar verecek. Eğer 
araç bir paylaşım ağına dahilse bizim kullanmadığı-
mız zamanlarda başkaları kullanacak ve bu zaman-
larda gelir elde edecek. Yapması gereken ödemeleri 
de bu hesabından yapacak. 

İnsansız araçlar sadece karada hareket etmeye-
cek. Dron olarak bildiğimiz hava araçları da otonom 
olacak. Ücretli hava sahaları olabilir, güvenlik veya 
mahremiyet nedeniyle telif hakkı olan nesnelerin/
mekanların fotoğraflarını çekebilir. Bu durumda bun-
ların ücretlerini ödeyecek. Çektiği fotoğraflardan bir 
geliri olursa, ödemeleri bu hesabından yapabilir. 

Ayrıca robotlar çok yakında hayatımızın parça-
sı haline gelecek. Akıllara insana benzer büyük ro-
botlar gelmesin. Daha küçük, elektrik süpürgesi işi 
gören, çim biçme makinesi işi gören, ama otonom 
hareket eden ve akıllı olan cihazlar. Bunların da ken-
di hesapları olacak ve gerektiği durumlarda kendi 
ödemelerini yapacaklar. 

Görüldüğü üzere, yakın gelecek çok renkli ola-
cak, bize yepyeni sürprizler getirecek. 
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