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ÖZET 

Bilgi iletişim teknolojilerindeki gelişme ve internetin yaygınlaşması, bireylerin yaşam biçimleri ile 

işletmelerin iş yapma biçim ve modellerinde önemli değişikliklere neden olmuştur. Ülke ticari sınırları 

ortadan kalmış ve işletmeler küresel bir ticari alan ve rekabetin içerisine girmişlerdir. Bu gelişmeler, ürün 

alım-satım işlemlerinin, gerekli bilgi ve belgelerin elektronik ortama aktarılması ile ticari faaliyetlerin 

kolaylaşmasına ve böylece elektronik ticaretin hızla yaygınlaşmasına neden olmuştur. E-ticaret yapan 

işletmeler, geleneksel işletmelere göre daha avantajlı konuma geçmişlerdir. Bu bağlamda, ülkelerin 

kalkınmasında önemli bir görev üstlenen e-ticareti olumsuz yönde etkileyecek hususların tespit edilmesi ve 

buna yönelik önlemlerin alınması oldukça önemlidir. Bu çalışma, işletmelerin e-ticaret durumları, e-ticarete 

yönelik algı ve beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Kahramanmaraş’ta faaliyet 

gösteren 300 işletmeye anket uygulanmış 118 işletmenin e-ticaret faaliyetinde bulunduğu ve e-ticaret 

yapmayan işletmelerin ise e-ticarete yönelik olumlu düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışma 

sonucu geliştirilen öneriler, oluşabilecek sorunların çözümüne yardımcı olacağı ve literatüre katkı 

sağlayacağı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: E-ticaret.  

 

PERCEPTION AND EXPECTATION OF ENTERPRISES TOWARDS E-COMMERCE: AN 

EXAMPLE OF PROVINCE OF KAHRAMANMARAŞ 

 
ABSTRACT 

The rapid development of information communication technologies and the widespread use of the internet 

have caused significant changes in the way people live and models their way of doing business. The 

commercial borders of the country have disappeared and enterprises have found themselves in a global 

commercial area and competition. These developments have resulted in facilitation of commercial activities 

and the rapid spread of electronic commerce through the transfer of product purchase-sale transactions, 

necessary information and documents to the electronic environment. E-commerce enterprises are in a more 

advantageous position than traditional businesses. In this context, it is very important to determine the 

factors that will affect the development of e-commerce which plays a crucial role in the development of the 

countries and to apply the practices towards them. This study was conducted in order to determine e-

commerce status, perceptions and expectations of the enterprises in K.Maraş. For this purpose, it has been 

determined that 118 enterprises that have been surveyed in 300 enterprises operating in Kahramanmaraş 

have e-commerce activities and those that do not have e-commerce have a positive attitude towards e-

commerce. The results of this study suggest that the proposed recommendations will help solve the 

problems that may arise in this issue and contribute to the literature. 

Key Words: E-commerce. 
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1.GİRİŞ 
İnsanlık tarihi günümüze kadar ilkel, tarım, sanayi ve bilgi odaklı dönüşümler yaşamıştır. Başka bir ifade 

ile su ve buhar gücünün kullanılması ile üretim sistemlerinin ortaya çıkması ile endüstri 1.0, elektrik 

gücünün yardımı ve seri üretimin gerçekleşmesi ile endüstri 2.0, bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle 

otomasyonun sağlanması ile endüstri 3.0 ve nesnelerin interneti ve siber fiziksel sistemlerin birbirleri ve 

insanlarla iletişime geçtiği endüstri 4.0 devrimine tanıklık etmekteyiz. Bilgi iletişim teknolojilerindeki 

yaşanan hızlı gelişmeler ve internetin de yaygın kullanılması toplumun her alanında köklü değişimlere 

neden olmuştur. Bu gelişmeler birey yaşam biçimleri ile işletmelerin iş yapma biçim ve modellerini 

değiştirmiştir. İşletmeler bu gelişmelere paralel olarak rekabet edebilmek ve varlıklarını sürdürebilmek için 

faaliyetlerini elektronik ortama taşımak zorunda kalmışlardır. İşletme ticari faaliyetlerinin elektronik 

ortama taşınması bir anlamda ülkelerin ticari sınırlarını ortadan kaldırarak işletmeleri küresel alanda 

rekabet ortamının içine itmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak ticaretin elektronik ortamda yapılmasıyla 

yeni ticaret sistemi olarak kabul edilen ‘’elektronik ticaret’’kavramı ortaya çıkmıştır. Bilgi teknolojileri ve 

internetin ticari faaliyetlerde kullanılması özellikle ticaret kapasitesinin artması, ekonomik verimlilik, 

karlılık, iletişim hızı ve maliyetlerdeki azalma gibi birçok konularda avantajlar sağlamaktadır.  

2. ELEKTRONİK TİCARET 
Elektronik ticaret kavramı, son yıllarda ekonomi ve ticaret ile ilgili çevrelerde en çok kullanılan kavramlar 

arasında yer almaktadır. Bunun nedeni, elektronik ticaret kullanımıyla gerçekleşen işlem değerinin, toplam 

iktisadi etkinliklerin işlem değeri içindeki payının artmasıdır (Akgül, 2004). E-ticaret, e-satış, e-pazar, 

online pazar, online perakende, e-perakende gibi anahtar kavramlarla anılmaktadır, böylece içerik açısından 

oluşan kavramlar çeşitlenmiştir (Betz, 2013). Bu bağlamda elektronik ticaret, mal ve hizmetlerin üretim, 

reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır (WTO, 1998). Elektronik 

ticaret araçları ticaret yapan işletmelerin ve bireylerin ticari faaliyetlerini kolaylaştıran her türlü teknolojik 

ürün olarak ifade edilebilir. Bu araçlar; telefon, faks, televizyon, bilgisayar, elektronik ödeme ve para 

transfer sistemleri, elektronik veri değişimi sistemleri (Electronic Data Interchange-EDI), internet, intranet 

ve extranet gibi teknolojik ürünlerdir. Elektronik ticarette ödeme araçları ise kredi kartı, elektronik kredi 

kartı, otomatik vezne makineleri ve para vericileri, elektronik fon transferi için satış noktası terminalleri, 

elektronik para, elektronik çek, akıllı kart, dijital cüzdan, mobil ödemeler ve diğer ödeme yollarıdır (Elibol 

ve Kesici, 2004). 

3. ELEKTRONİK TİCARETİN TARAFLARI VE MODELLERİ    
E-ticaretin tarafları,  alıcı, satıcı, üretici, bankalar, komisyoncular, sigorta şirketleri, nakliye şirketleri, 

bilişim teknolojileri işletmeleri, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, elektronik noterler, dış ticaret 

müsteşarlığı, gümrük müsteşarlığı, olarak sıralanabilir. E-ticaret faaliyetlerinde aynı teknoloji 

kullanılmasına rağmen, taraflar arasındaki ticari işlemlerin gerçekleştirilmesine göre, e-ticaret alt kısımlara 

ayrılmaktadır (Çak, 2002).  

A. İşletmeden-Tüketiciye Elektronik Ticaret (B2C)  

B2C e-ticaret, fiziksel ve dijital ürün veya hizmetleri talep eden nihai tüketicilerle tedarikçilerin karşı 

karşıya geldikleri bir iş modelidir (Stallmann, 2014). Elektronik ticaretin özellikle 1990’lı yıllarda 

yaygınlaşan türü olan B2C (Business-to Consumer-İşletmeden tüketiciye), işletmelerin nihai tüketicilere 

mal ve hizmet satışı şeklinde gerçekleşmektedir (Öztürk ve Başar, 2002). B2C, tüketicilere finans 

hizmetleri, uçak biletleri, otel rezervasyonları gibi hizmetler ile elektronik ve enformasyon ürünlerinin 

tamamında, iletişim ağları ile ilgili ürün ve hizmetlerin verilmesini sağlar. Geleneksel satış yöntemine 

kıyasla, müşterilere online alışveriş imkanı tanır, satıcının satış maliyetini azaltır; satıcıya aracı engelini 

aşma imkanı verir, böylece katma değer artışı sağlar (Dollmayer, 2000).  

B. İşletmeden-İşletmeye Elektronik Ticaret (B2B) 

B2B e-ticaret, esasen yazılım sistemleri yardımıyla tedarikçi ve alıcı firmaların elektronik ağ üzerinden bir 

araya geldiği elektronik ticaretin bir çeşididir (Stallmann vd., 2014). İşletmeden-işletmeye e-ticarette,  her 

iki işletme iletişimin kısa süreli olması, düşük üretim maliyeti ve diğer avantajlardan yararlanabilirler 

(Bulut vd., 2006). Elektronik ticaretin klasik şekli, ilk defa B2B alanında kullanılmıştır. İnternet ortamında 

ilk defa gelişme fırsatı elde edilmiştir. İşletmeler arası e-ticaret, özellikle enformasyon teknolojilerinin 

satışında (yönlendiriciler, bilgisayarlar ve yazılımlar) ve seyahat hizmetlerinde etkin bir şekilde 

yapılmaktadır (Özgener, 2004).  

C. Tüketiciden-Tüketiciye Elektronik Ticaret (C2C) 

Tüketiciden-tüketiciye e-ticaret, daha çok ikinci el ürünlerin veya bireysel girişimle geliştirilen yazılımların 

alım satımı amacıyla kullanılmakta; bu tür e-ticarette karşılıklı güven unsuru önem taşımaktadır (Altınok, 

2008). Bazı sitelerde açık artırma ile satış yapılmaktadır. Bunun nedeni, açık artırmanın heyecanı, satıcılara 
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ürüne ilişkin ayrıntılı soru sorabilme imkânı, ürün çeşitliliği ve eski koleksiyon ürünlerine ulaşılmasıdır 

(Pençe,2014). 

D. İşletmeden Kamuya Elektronik Ticaret (B2G) 

Kamu kurumları ve işletmelerle ağlar üzerinden gerçekleştirilen ticaret iletişim ve diğer faaliyetleri de 

içermektedir. Kamu ihalelerinin internette yayınlanması ve işletmelerin sanal ortamda teklif vermeleri ilk 

örnekleri oluşturmaktadır. Elektronik ticaretin yaygınlaşmasını desteklemek amacı ile son yıllarda vergi 

ödemeleri, gümrük işlemleri elektronik ortama taşınmaktadır (Tekin vd., 2010). 

4. ELEKTRONİK TİCARETİN EKONOMİK ETKİLERİ  
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşması, küreselleşme olgusu ile 

küresel pazarlarda ticaretin önündeki engellerin azalması ile rekabetin artması ve bu gelişmelere bağlı 

olarak bilinçli tüketicilerin ortaya çıkması e-ticaretin gelişmesine neden olmuştur. İşletmelerin ulusal pazar 

sınırları genişleyerek küresel alana taşınmış tüketici ve işletme sayıları sürekli artmıştır. Bu gelişmeler ile 

e-ticaret hacmi artmış ve işletmelerin stratejik araçlarından birisi haline gelmiştir. Sonuç olarak e-ticaretin 

maliyet ve fiyatlara, rekabete, pazar yapılarına, etkinlik ve verimliliğe, pazarlama metotlarına, istihdama, 

uluslararası ticaret ve büyümeye etkilerini sıralayabiliriz.  

A. Elektronik Ticaretin Maliyet ve Fiyatlara Etkisi 

Elektronik ticaretin işlem maliyetlerini azaltması ve tasarruf imkânı sağlaması, firmalara sunduğu en 

önemli katkılardan biridir. Ticari faaliyetlerin internet üzerinden yapılması, maliyetlerin önemli ölçüde 

azalmasına yol açacaktır. İnternet üzerinden ticaret yapılmasıyla birlikte, hedef pazarlardaki müşterilere 

ulaşma ve onlarla iletişim kurma maliyetlerinde de azalma olacaktır (Tekin vd., 2010). Elektronik ticaretin 

maliyetle ilgili sağlayacağı faydalar şu şekilde özetlenebilir (Altınok, 2008); 

 E-ticaret satış esnasında maliyet tasarrufları sağlamaktadır (İnternet üzerinden sipariş, fiziksel alt 

yapının ucuzlaması, siparişlerin kabulü, tüketicinin izlenmesi, personel sayısı gibi). 

 Şirketten şirkete yapılan e-ticarete girdi tedariki esnasında da maliyet tasarrufu sağlanır (sipariş 

programı, kâğıt üzerine dayanan sipariş süreçleri, kurye ile gönderme). 

 Dijital ürünlerin, internet üzerinden satışı, danışmanlık hizmetleri masrafları düşüktür. 

 E-ticaretle stoklama maliyetlerinde de tasarruflar sağlanmaktadır.  

 E-ticaretle işletme giderleri ve ek yatırımlar azalmaktadır.    

B. Elektronik Ticaretin Rekabete Etkisi 

Günümüzde rekabet, teknolojik değişim odaklı olarak yapılmaktadır. Teknolojik değişim pazarın yapısını 

ve ihtiyaçları da şekillendirmektedir. Geliştirilen teknolojilerle birlikte pazarın yapısı da değişmektedir 

(Tekin ve Ömürbek, 2009). Değişen pazar yapısı içerisinde, müşteri sadakatinin geliştirilmesi, rakiplerin 

farklılaşması ve stratejik bir rekabet avantajı yaratılması e-ticaret kullanımındaki diğer dinamiklerdir (Picot 

vd., 2001). Bu dinamiklerin kullanılmasıyla rakiplere karşı rekabet üstünlüğü kurmak mümkündür. 

İnternetin gelişmesine paralel, elektronik ticaret uygulamalarının yaygınlaşması da, gerek ulusal, gerekse 

uluslararası düzeyde rekabeti artırmıştır. E-ticaret faaliyetleri iç pazarda rekabeti kolaylaştırmış, yapısal 

değişikliklerle ekonomiye ve şirketleşme süreçlerine dinamizm ve hareket getirmiştir. Faaliyetler, uygun 

fiyat avantajıyla ülke sınırları dışına taşmıştır (Gora ve Mann, 2013). İşletmeler stratejilerini ve hedeflerini 

doğru belirlerse, e-ticaretin getirdiği yeni iş imkânlarından daha fazla yararlanarak rekabet üstünlüğünü 

sağlayabilirler.  

C. Elektronik Ticaretin Pazar Yapılarına Etkileri 

E-ticaretin firmalar ve pazar yapılarına etkileri, ikisi arasındaki ilişkiyle açıklanmaktadır. Pazarın sanal 

olması dolayısıyla büyüklüğü, pazar içerisinde yer alanların konumunu değiştirmiştir. E-ticaret ile beraber, 

işletmelerin piyasanın milyonlarca kişiden oluşan tek bir pazar olduğu yönündeki fikirleri tamamen 

değişmiş, piyasanın birer kişiden oluşan milyonlarca pazar olduğu görüşü ön plana çıkmıştır (Çak, 2002). 

E-ticaretle birlikte değişen pazar anlayışı ve yapısı birtakım yenilikleri de beraberinde getirmiştir. 

Elektronik ticaretin firmalar açısından hem mevcut pazarda, hem de potansiyel pazarda satışları artırıcı 

etkisi olduğu farklı çalışmalarla ortaya konulmuştur. Wölfle’nin 2011 yılında 34 işletmeyle yaptığı bir alan 

çalışmasında, 27 işletmenin e-ticaretle satışlarını artırdığı; işletmelerin büyüme beklentilerinin arttığını ve 

bu önemli gelişmelerin sebebinin de internetin-mobil cihazların kullanımının yaygınlaşmasına bağlı 

olduğunu tespit etmiştir (Wölfle, 2012). Diğer taraftan alıcılar elektronik pazarlamada, daha çok alternatifi 

incelemekte, hızlı karar verip ve daha ucuza tüketebilmektedir. Böylelikle alıcılar ve satıcılar elektronik 

ortama katılımı sağlanmaktadır (Tekin ve Zerenler, 2012).  

D. Elektronik Ticaretin Etkinlik ve Verimliliğe Etkisi    

İşletme olarak internette başarılı olabilmek için, yönetimin kendi organizasyonunda e-ticaretin etkisini ve 

özelliklerini bilmesi ve buna uygun faaliyette bulunması önemlidir (Kurth, 2011). E-ticaret etkinliği 

arttırdığı için, daha az maliyetle daha fazla ticaret yapılmasını sağlamaktadır. Maliyetlerin düşmesiyle, 
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hataların azalması, işletmelerin etkinlik ve verimliliklerine olumlu yönde yansımakta ve işletmelerin 

hizmet-mal kalitesini de artırmaktadır (Altun, 2005). Bu nedenle, hızlı teknolojik gelişim ve elektronik 

ticaret uygulamaları, hem üretim aşamasında hem de ticaret aşamasındaki verimliliği artırmaktadır (Akgül, 

2004). Özellikle e-tedarikle, yani elektronik medya yardımıyla zaman ve maliyete ilişkin şirketlerdeki 

verimlilik artışı ilerleme kaydetmiştir (Opuchlik, 2006). Elektronik ticaret uygulamasının verimliliği artırıcı 

değişimleri sağlayan etkileri pazarlara erişimde kolaylık, fırsat eşitliği sağlaması, işletme bütçesinde ve 

zaman tasarrufu sağlaması şeklinde belirtilebilir (Kırcova, 2001). 

E. Elektronik Ticaretin Pazarlama Metotlarına Etkisi 

E-ticaret kullanımının yaygınlaşması, geleneksel pazar yapısı ve alışveriş yöntemlerinin değişimi yönünde 

etki yapmaktadır. Bu etki, e-ticaretin yaygın kullanıldığı sektörlerde zorlayıcı nitelik taşırken, yaygın 

kullanılmayan sektörlerde teşvik edici etki şeklinde gerçekleşmektedir (Akgül, 2004). İnternet sayesinde, 

ticari işlemlerin sanal ortama taşınması, bireyler ve firmaları müşteri/ satıcı konumuna getirmektedir. 

Piyasalarda, müşterilerin ve satıcıların elektronik ortamlarda, fiziki sınırların dışında buluşması, pazarın 

genişlemesini sağlamakta ve e-ticaret uygun ortamlar yaratmaktadır (Fidanlıgül, 2006). Satış potansiyeli, 

müşteri yönelimi, zaman ve maliyet tasarrufları, rekabetçi konumlandırma ve yeni iş modellerinin 

gerçekleştirilmesi bakımından, e-ticaretin potansiyelleri  sınırsızdır. Bu özellikleri kullanarak başarılı 

olmak için internet stratejik bir satış kanalı olarak tanımlanmalı, uygun pazarlama hedefleri belirlenmeli ve 

hedef kitleye özgü teklifler geliştirilmelidir (Picot vd., 2001).  

F. Elektronik Ticaretin İstihdama Etkisi 

E-ticaretin dar anlamda istihdam üzerine etkisi iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. İlki, e-ticaretin yeni iş 

alanlarının ortaya çıkmasına sebep olması,  ikincisi, iş sahalarında görevlerin yeniden tanımlanmasıyla, 

bazı sahaların ortadan kalkması (Koçak, 2010). Bununla birlikte kaybedilen işler, yeni iş sahalarının 

açılması ile belirli ölçüde telafi edilebilecektir (İnce, 1999). E-ticaretin uygulanması sonucu işgücü yeniden 

şekillenmiştir. Buna göre bedeni işgücünden, beyin gücünü kullanan, daha farklı bir donanıma sahip 

işgücüne dönüşmüştür (Akgül, 2004). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması ile yeni iş alanları ve 

meslekler ortaya çıkmaktadır. Böylelikle her alanda ve sektörde yeni istihdam olanakları oluşabilmektedir. 

G. Elektronik Ticaretin Uluslararası Ticarete Etkisi  

Başta internet olmak üzere e-ticaret araçlarının kullanımıyla, ülkemizdeki işletmelerin uluslararası 

pazarlara daha az maliyetle ve daha hızlı ulaşmaları sağlanmış, uluslararası şirketlerle rekabet 

edebilmelerine olanak tanımıştır. Bu ise, ülke ekonomisinin uluslararası ticaretten aldığı payı artırmaktadır 

(Barut, 2010). Ulusal sınırların ötesine ticaret yapmayı kolaylaştıran e-ticaret, dünya ticaretini önceki 

dönemlerle kıyaslanamayacak ölçüde büyütmüştür, bu ülkemiz için bir fırsattır (Güler, 2010). İnternet ve 

dolayısıyla e-ticaretteki bu durum, hem firmalar, hem de devletler açısından bazı gelişmelere sebep 

olmuştur. İhracat yapan firmalar alış ve satışlarını, stoklarını, gümrük işlemlerini kâğıt ve kalemle takip 

etmemekte, siparişlerini yine internet üzerinden kontrol etmekte ve ihracatçılar için bu durum büyük 

kolaylıklar sağlamaktadır.  

H. Elektronik Ticaretin Büyümeye Etkisi     

E-ticaretin, yeni ekonomik anlayış olarak getirdiği en önemli etki, ekonominin verimlilik ve büyümedeki 

hızlanması, dolayısıyla maliyet tasarrufları ile ekonominin toplam hasılasında artışa neden olmasıdır 

(Güler, 2010). Söz konusu maliyet tasarrufları, artan bilgisayar ve internet kullanımı, web’in daha gelişmiş 

ara yüzleri ve iletişim maliyetlerinin düşüşü şeklinde gerçekleşmekte, böylece e-ticarette bir büyüme 

yaratmaktadır. Bu ise ülke ekonomilerinin büyümesine katkı sağlamaktadır (Picot vd., 2001). Aşağıda 

belirtilen bu avantajlar işletmelerin büyümesi ve gelişmesini sağlarken, ülke ekonomisine de katkı 

sağlamaktadır (Güleş vd., 2002); 

 İnternet ağıyla paydaşların bilgilere ulaşabilmesi, 

 E-ticaret araçları ile işlemlerin hızlı ve etkin şekilde yapılması, 

 Görüş paylaşımı ile daha hızlı bir şekilde ürün geliştirilmesi, 

 İşletmelerin web ortamında sundukları sanal alışveriş mağazalarında, minimum maliyetle, sanal 

kataloglar oluşturulabilmesi, 

 Elektronik ödeme araçlarıyla sürekli nakit para girdisi, 

 Stok maliyetlerini azaltılması ve müşteri memnuniyetini sağlaması,  

 Elektronik ticaret sayesinde işletmelerin birbirlerine ulaşabilmesi, 

 Kesintisiz iletişim, sürekli alışveriş imkânı sağlaması, 

 Ürün bilgilerinin müşterilere ulaştırılabilmesi, 

 E-ticaret ve internet hizmetlerinde vergi indirimleri, 

 Aracısız satış imkânı, 

 Elektronik ortamda marka ve kişiselleştirme konusunda fırsatlar,   
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 Yanlışlıkların ve hataların azalması,  

 Girdilerin en uygun kaynaklardan temini. 

5. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

A. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ticareti elektronik ortama taşımıştır. Böylece, işletmelere 

ürün ve hizmet tanıtımı, sipariş alım-satım, ödeme işlemleri, pazarlama faaliyetleri, yazışmalar ve lojistik 

faaliyetlerde bu teknolojileri kullanarak zaman, maliyet ve hız konularında çok fazla avantaj ve rekabet 

üstünlüğü kazandırmıştır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Kahramanmaraş İli’nde farklı ölçeklerde faaliyet 

gösteren işletmelerin e-ticaret faaliyetleri ile e-ticarete yönelik algı ve beklentilerini tespit etmektir. Bu 

çerçevede Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren işletmelerin e-ticaretten ne ölçüde yararlandıkları, hangi 

sektörlerin e-ticaret yaptığı, e-ticaret yapmayan işletmelerin beklentilerinin neler olduğu, satış artırma 

faaliyetlerine katkılarının ve etkilerinin ne olduğu, karşılaşılan sorunlar, beklentiler, geleceğe yönelik 

görüşlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

B. Araştırma Yöntemi 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarına göre değişik ölçeklerde faaliyet gösteren 4.171 

işletmeden tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilmiş 300 işletmeye e-posta ve yüz yüze anket uygulanmıştır.  

Anket Bal, 2013 ve Altınok 2008’ e ait geçerlik ve güvenilirlikleri ispatlanmış 5’li likert tipi ölçek 

kullanılmıştır. Veriler SPSS 24 programı ile istatistikî analizi ile değerlendirilmiştir. Anketlerden elde 

edilen verilerle, frekans ve çapraz tablolar ortaya konulmuş Ki-Kare testleriyle analizler yapılarak 

işletmelerin e-ticarete yönelik algı ve beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. İş algıları, e-ticarete yönelik 

tutum ve beklentiler açısından Cronbach Alpha değeri ,91 bulunmuştur. Bu değerlere göre, kullanılan 

ölçeğin literatürde kabul edilen güvenirlilik koşullarını yerine getirdiği ve ölçeğin bağımsız olarak iç 

tutarlılığının yüksek olduğu görülmüştür.  

C. Veri Analizi 

Ankete katılan 300 işletmeden 118’i e-ticaret yapmakta; 182’si e-ticaret yapmamaktadır. Buna göre 

Kahramanmaraş İli’nde e-ticaret yapan işletmelerin oranı %39.3, e-ticaret yapmayan işletmelerin oranı ise 

%60.7 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan işletmelerin tekstil (%18,3), gıda(%13) ve çelik eşya (%6) 

ön plana çıkmaktadır.  Eğitim durumları, lise mezunu (%60), ortaokul mezunu %20,7, üniversite mezunu 

%14,7 ve ilkokul mezunu ise %4,7’dir.  Çalışan sayısı açısından ise, yarıya yakın işletmede (%47) 1-9 kişi 

istihdam edilmekte, 10-24 kişi istihdam edenlerin oranı ise %25’tir. Çalışanların yaş ortalaması 

incelendiğinde, 300 işletmenin 224’ünde (%75), 26-35 yaş arası personel çalıştırıldığı görülmektedir. 

Faaliyet süreleri açısından bakıldığında ise sırasıyla %28’i 1-5 yıl;  %20.7’si 6-10 yıl; %19.7’si 21 yıl ve 

üzeri; %17.7 si 11-15 yıl ve %14’ü ise 16-20 yıl faaliyette bulundukları görülmektedir. 

E-ticaret yapan 118 işletmenin 59’unun internet üzerinden satış faaliyetinin olduğu görülmektedir. Bu oran 

işletmelerin %50’sini oluşturmaktadır. İşletmelerin ticari faaliyetlerinde %92,4’ünün interneti kullandığı 

bu durumun küresel ve ülkemizde yaygınlaşan internetin kullanımına paralellik gösterdiği 

değerlendirilmektedir. İşletmelerin %88,2’si internet kullanımının dış ticareti artırdığını düşünmektedirler. 

Benzer şekilde, işletmeler internette fiyatın daha kolay belirlendiğine (%97.5); internette verimliliğin daha 

yüksek olduğuna (%93.3) ve tedarikçi ilişkilerinin daha kolay olduğunu (%87.3) düşünmektedirler. Tablo 

1’e göre e-ticaret yapan işletmelerin %94.1’i, “e-ticaretin gelecekteki ticaret modeli olacağına” 

inanmaktadır. Yine aynı şekilde e-ticaretle iş yapma hızının artacağına inananların oranı (%97.5) oldukça 

fazladır. İşletmelerin %93.3’ü,  internetin maliyet avantajı sağladığını düşünmektedirler.  

 

Tablo 1. İşletmelerin E-Ticarete Yönelik Algıları 

Özellikler (n=118) n % Ortalama 
Standart 

sapma 

İşletmelerin E-ticaret Algıları 

Elektronik ticaret gelecekteki 

ticaret modelidir. 

Tamamen katılıyorum 35 29.7 

1.76 0.55 Katılıyorum  76 64.4 

Kararsızım  7 5.9 

Elektronik ticaret ile iş yapma 

hızı artar. 

Tamamen katılıyorum 73 61.9 

1.41 0.54 Katılıyorum  42 35.6 

Kararsızım  3 2.5 

İnternet ürünlerin daha düşük 

maliyetle müşteriye ulaşmasını 

sağlar. 

Tamamen katılıyorum 58 49.2 

1.57 0.62 Katılıyorum  52 44.1 

Kararsızım  8 6.8 

İnternet potansiyel müşterilere 

daha kolay ulaşabilmeyi 

sağlar. 

Tamamen katılıyorum 74 62.7 

1.39 0.52 Katılıyorum  42 35.6 

Kararsızım  2 1.7 
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Elektronik ticaret, maliyetleri 

büyük ölçüde azaltarak dünya 

pazarlarına daha ucuz şekilde 

ulaşmayı sağlar. 

Tamamen katılıyorum 76 64.4 

1.48 0.71 
Katılıyorum  29 24.6 

Kararsızım  12 10.2 

Katılmıyorum 1 0.8 

Elektronik ticaret sayesinde 

pazar alanı genişler. 

Tamamen katılıyorum 83 70.3 

1.34 0.57 
Katılıyorum  31 26.3 

Kararsızım  3 2.5 

Katılmıyorum 1 0.8 

Elektronik ticaret işletmeye 

gerçek bir rekabet avantajı 

sağlar. 

Tamamen katılıyorum 68 57.6 

1.50 0.66 
Katılıyorum  43 36.4 

Kararsızım  5 4.2 

Katılmıyorum 2 1.7 

İnternette yer almak 

işletmenin çevresindeki ve 

piyasadaki imajını güçlendirir. 

Tamamen katılıyorum 71 60.2 

1.52 0.70 Katılıyorum  33 28.0 

Kararsızım  14 11.9 

İnternet araştırma ve 

geliştirme faaliyetleri için 

gereklidir. 

Tamamen katılıyorum 64 54.2 

1.47 0.52 Katılıyorum  53 44.9 

Kararsızım  1 0.8 

Elektronik ticaret, ticaret 

kapasitesini artırır. 

Tamamen katılıyorum 86 72.9 

1.30 0.51 Katılıyorum  29 24.6 

Kararsızım  3 2.5 

Elektronik ticaret/internet, 

işlemleri doğru yapmayı 

sağlar. 

Tamamen katılıyorum 68 57.6 

1.53 0.68 Katılıyorum  38 32.2 

Kararsızım  12 10.2 

Elektronik ticaret, satışların 

artmasına etki yapar. 

Tamamen katılıyorum 84 71.2 

1.30 0.48 Katılıyorum  33 28.8 

Kararsızım  1 0.8 

Elektronik ticaret, ihracat 

artışı sağlar. 

Tamamen katılıyorum 81 68.6 

1.42 0.67 Katılıyorum  25 21.2 

Kararsızım  12 10.2 

Elektronik ticaret, müşteri 

ilişkilerini artırır. 

Tamamen katılıyorum 78 66.1 

1.45 0.79 

Katılıyorum  34 28.8 

Kararsızım  1 0.8 

Katılmıyorum 3 2.5 

Hiç katılmıyorum 2 1.7 

Elektronik ticaret, süreç 

kalitesini artırır. 

Tamamen katılıyorum 75 63.6 

1.46 0.69 
Katılıyorum  34 28.8 

Kararsızım  7 5.9 

Katılmıyorum 2 1.7 

 

 “Elektronik ticaret sayesinde pazar alanı genişler” sorusuna katılanların oranı %96.6,  “E-Ticaret 

işletmeme gerçek bir rekabet avantajı sağlar” sorusuna %94; “İnternette yer almak işletmenin çevresindeki 

ve piyasadaki imajını güçlendirir” sorusuna %88.2; “İnternet araştırma ve geliştirme faaliyetleri için 

gereklidir” sorusuna %99; “E-Ticaret, ticaret kapasitesini artırır” sorusuna %97.5; “E-ticaret/İnternet, 

işlemleri doğru yapmayı sağlar” sorusuna %89.8; “E-Ticaret, satışların artmasına etki yapar” sorusuna 

%100; “E-Ticaret ihracat artışı sağlar” sorusuna %89.8; “E-Ticaret, müşteri ilişkilerini artırır” sorusuna 

%94.9 ve  “E-Ticaret, süreç kalitesini artırır” sorusuna ise %92.4 oranında katılmışlardır. Elde edilen 

bulgular değerlendirildiğinde e-ticaret yapan işletmelerin özellikle internetin getirdiği yeniliklerden 

yararlanarak, ticari faaliyetlerde birçok kolaylık ve üstünlük sağladığı anlaşılmaktadır. İşletmelerin E-

ticarete yönelik beklentilerine ilişkin bulgular ise Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre; e-ticaret yapan 

işletmelerin %83.9’u gelecek 5 yıl içerisinde e-ticarete daha bağımlı olacaklarını ifade etmişlerdir. Bu 

oldukça fazla bir orandır ve e-ticaret faaliyetlerinin gelecekte daha fazla artacağını göstermektedir.  

 

Tablo 2. İşletmelerin E-Ticarete Yönelik Beklentileri 

Özellikler (n=118) n % Ortalama 
Standart 

sapma 

Benim şirketim gelecek  

5 yıl içinde elektronik 

ticarete daha bağımlı 

olacaktır. 

Tamamen katılıyorum 23 19.5 

1.98 0.65 
Katılıyorum  76 64.4 

Kararsızım  18 15.3 

Hiç katılmıyorum 1 0.8 
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Çevremizde başarılı 

uygulamaları görünce 

bizler de e-ticaret için 

yatırım kararı 

verebiliriz. 

Tamamen katılıyorum 27 22.9 

2.02 0.70 
Katılıyorum  61 51.7 

Kararsızım  
30 25.4 

E-ticaret işimizi 

kolaylaştırır. 

Tamamen katılıyorum 69 58.5 

1.50 0.73 
Katılıyorum  43 36.4 

Kararsızım  4 3.4 

Hiç katılmıyorum 2 1.7 

E-ticaret tahsilatı 

ödemeyi kolaylaştırır. 

Tamamen katılıyorum 83 70.3 

1.35 0.62 
Katılıyorum  31 26.3 

Kararsızım  3 2.5 

Hiç katılmıyorum 1 0.8 

E-ticaret pazarın 

genişlemesini sağlar. 

Tamamen katılıyorum 78 66.1 

1.41 0.70 
Katılıyorum  36 30.5 

Kararsızım  2 1.7 

Hiç katılmıyorum 2 1.7 

E-ticaretin zorunlu hale 

gelmesi önemlidir. 

Tamamen katılıyorum 62 52.5 

1.69 0.83 
Katılıyorum  33 28.0 

Kararsızım  22 18.6 

Hiç katılmıyorum 1 0.8 

E-ticaret 

paydaşlarımızın iş 

modeline uygundur. 

Tamamen katılıyorum 43 36.4 

1.86 0.85 

Katılıyorum  56 47.5 

Kararsızım  14 11.9 

Katılmıyorum 3 2.5 

Hiç katılmıyorum 2 1.7 

 

E-Ticaret için yatırım kararı verme noktasında, katılımcı işletmelerin görüşü yine olumlu yöndedir. 

%74.6’lık bir oran küçümsenmeyecek derecededir. Ancak %25.4 oranındaki kararsızların da dikkate 

alınması gerekir. Yani yatırım noktasında risk teşkil edecek tereddütlerin ortadan kaldırılması, kararsızların 

oranını daha aşağılara çekecektir. E-Ticaretin işleri kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı %94.9; e-ticaretin 

tahsilat ve ödemeleri kolaylaştırdığını düşünenlerin oranı %96.6; pazarı genişleteceğini düşünenlerin oranı 

yine %96.6; e-ticaretin zorunlu hale gelmesini önemli bulanların oranı %80.5; e-ticareti paydaşlarının iş 

modeline uygun olduğunu düşünenlerin oranı ise %83.9’dur. 

Tablo 3’de e-ticaretin güvenli olup olmadığı, devlet desteklerinin yetersizliği, e-ticaretin hukuki altyapısı, 

çalışanların bilgisayar bilgisi ve donanımı ve internet altyapı eksikliği gibi e-ticaret konusundaki sorunlar 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Katılımcı işletmelerin %61’i e-ticaretin güvenli olduğu konusunda 

karasızdırlar. %24,6’sı ise güvenli bulmaktadır. Bu durum e-ticaret konusunda eğitim ve nitelikli e-ticaret 

personelini gündeme getirmektedir. Bu konuda işletmelerin üniversite ve ticaret odaları ile işbirliği ile 

eğitim konusunda geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

 

Tablo 3. E-Ticarete Yönelik Engeller 

Özellikler (n=118) n % Ortalama 
Standart 

sapma 

Elektronik ticaret güvenli 

değildir. 

Tamamen katılıyorum 2 1.7 

3.10 0.70 

Katılıyorum  15 12.7 

Kararsızım  72 61.0 

Katılmıyorum 27 22.9 

Hiç katılmıyorum 2 1.7 

Devletin elektronik ticareti 

destekleyici çalışmaları 

yetersizdir. 

Tamamen katılıyorum 5 4.2 

2.76 0.72 
Katılıyorum  33 28.0 

Kararsızım  65 55.1 

Katılmıyorum 15 12.7 

Elektronik ticaretin hukuki alt 

yapısı henüz oluşturulmamıştır. 

Tamamen katılıyorum 6 5.1 

2.63 0.76 
Katılıyorum  46 39.0 

Kararsızım  52 44.1 

Katılmıyorum 14 11.9 

Tamamen katılıyorum 3 2.5 2.86 0.89 
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Çalışanların bilgisayar bilgileri 

ve donanımları yetersizdir. 

Katılıyorum  46 39.0 

Kararsızım  35 29.7 

Katılmıyorum 33 28.0 

Hiç katılmıyorum 1 0.8 

İnternet altyapı eksikliği vardır. 

Tamamen katılıyorum 2 1.7 

2.86 0.86 

Katılıyorum  45 38.1 

Kararsızım  39 33.1 

Katılmıyorum 31 26.3 

Hiç katılmıyorum 1 0.8 

Toplam 118 100.0   

 

Aynı kararsızlık, devletin destekleyici çalışmaları konusu için de geçerlidir. Tablo 3’de katılımcı işletmeler, 

devletin e-ticareti destekleyici çalışmalarının yetersiz olduğu konusunda kararsız kalmışlardır (%55.1). 

Üstelik %32.2’si bu destekleri yetersiz bulduğunu ifade etmiştir. Katılımcı işletmelerin sadece 12.7’si 

devlet desteklerinin yeterli olduğu fikrindedir. Kararsızlar da hesaba katılırsa, devlet destekleri konusunda 

da yetersizlikler ve belirsizlikler olduğu tespit edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşların e-ticarete yönelik 

çok fazla teşvikleri bulunmaktadır. Ancak bu gelişmeler konusunda bilgilendirme ve eğitim konularında 

eksikliklerin olabileceği değerlendirilmektedir. E-ticaretin hukuki altyapısı konusunda ise işletmelerin 

%44.1’i hukuki altyapının henüz oluşturulmadığını; %44.1’i de kararsız olduğunu ifade etmiştir. Bu ise 

hukuki altyapı eksikliği olduğu kanısını ön plana çıkarmaktadır. Ülkemizde her ne kadar bu konuda 

çalışmalar yapılıyor olsa da, bilişim suçları ve bunlara verilen cezalar konusunda yetersizlikler olduğu 

bilinmektedir.  İşletmelerin %68.7’si, çalışanların bilgisayar bilgileri ve donanımlarının yetersiz olduğu 

fikrindedir. %28’i ise bu fikre katılmadığını ifade etmiştir. İnternet altyapı eksikliği konusunda ise pek fikir 

birliği olduğu söylenemez. Çünkü işletmelerin %39.8’i bu konuda eksiklik olduğunu düşünürken, %33.1’i 

kararsız ve %26.3’ü ise altyapı eksikliği olduğunu düşünmemektedir. 

E-Ticaret yapmayan işletmelerin, e-ticaret yapmama nedenleri ve beklentilerini ortaya koymak için, sekiz 

adet soru yöneltilmiştir. İşletmelerin e-ticaret yapmama nedenleri arasında finansman sıkıntısı olmadığı 

görülmektedir (%93,4). İşletmelerin %69.9’u ise, ürünlerin internetten pazarlamaya uygun olmadığı için e-

ticaret yapmadıklarını ifade etmişlerdir. Bu konuda kararsız kalanların oranı %4.9; bu soruya katılmadığını 

ifade edenlerin oranı %25.2’dir.  İlerde web sayfası olmasını isteyenlerin oranı %58.8; kararsızların oranı 

%17.6; katılmayanların oranı ise %23.6’dır. Gelecekte web sayfası sahibi olmasını isteyenlerin yanında, 

kararsızlarla birlikte katılmayanlar dikkate alındığında yaklaşık %41.2’lik bir oran söz konusudur. Bu 

durumun, e-ticaret ve web konularında yeterli bilgi sahibi olmadıkları değerlendirilmektedir. E-Ticaret 

yapmayan, dolayısıyla internetle pek işi olmayan işletmelerin  %81.3’ünün en kısa sürede internete 

bağlanmayı düşündüğü görülmektedir. Yine bu görüşe paralel olarak, işletmelerin %87.3 gibi büyük 

çoğunluğu e-ticaretin faydalarını gördüğünü ifade etmektedir. Ancak bu işletmelerin %69.8’i, e-ticarete 

tedarikçilerinin yönlendirdiği fikrine katılmamakta ve %77.5 oranında da çalışanların yönlendirdiği fikrine 

katılmamaktadır. Bunlardan etkilenme olmadığına göre, işletmelerin rakiplerinden etkilenerek veya 

teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle, faydasının olduğuna ikna oldukları fikri ağırlık kazanmaktadır. 

Zaten ‘’E-ticaret iş yapma kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline geldi” sorusuna işletmelerin 

%69.8’inin olumlu cevap vermesi bu durumu desteklemektedir. 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
E-ticaret hacmi ve önemi hızla artmaktadır ve ülke ekonomilerine çok ciddi katkılar sağlamaktadır. 

Elektronik ticaretin ülkemizde de yaygınlaştırılarak istenilen seviyeye gelmesi için e-ticaretin önündeki 

engellerin tespit edilmesi ve işletmeleri e-ticarete yönlendirilecek teşvik ve eğitim programlarına hız 

verilmesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda ülkemizde e-ticaret ile ilgili mevcut durum ve sorunların 

tespit edilerek çözüm üretilmesi son derece önemlidir.  

Kahramanmaraş’taki firmalar içerisinde e-ticaret yapanların oranı (%39.3), gelişmiş ülkelerdeki değerlerin 

altında; az gelişmiş ülkelere göre daha iyi durumdadır. Ülkemizde internet kullanımı organizasyonlar ve 

şahıslar noktasında yaygın olmasına rağmen, bu durum e-ticaret rakamlarına yansımamaktadır. İşletmeler 

e-ticareti gelecekteki iş modeli olarak görmektedirler ve ilerleyen yıllarda daha çok bağımlı hale 

geleceklerini düşünmektedirler. Bu durum işletmelerin e-ticarete yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu ve 

ilerleyen dönemlerde e-ticareti daha fazla kullanacakları anlamına gelmektedir. E-ticaret yapmayan 

firmalar, ürünlerinin internet üzerinden pazarlamaya uygun olmadığı gerekçesiyle faaliyetlerini geleneksel 

yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Ayrıca işletmeler e-ticaret faaliyetinin gerçekleştirilmesinde 

finansman yetersizliğini sorun olarak görmemektedir. Firmaların satış artırmaya yönelik, alışveriş 

kolaylığı, perakende/toptan satışlar, rekabet avantajı, maliyet düşüklüğü gibi çok fazla avantaj sağladığı 

çalışma ile desteklenmiştir. İşletmeler e-ticaretin tüm sektörlerde ihracatı artırdığını düşünmektedirler. 
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İşletmelerin e-ticaret ile ilgili engel olarak e-ticarete yönelik güven eksikliği, devlet desteklerinin 

yetersizliği, hukuki altyapı yetersizliği ve çalışanların bilgi ve donanım eksikliği gibi konular tespit 

edilmiştir. Katılımcı işletmelerin %61’inin e-ticaretin güvenli olduğu konusunda kararsız, %24,6’sı ise 

güvenli bulmaktadır. Bu durum e-ticaret konusunda eğitim ve nitelikli e-ticaret personelini gündeme 

getirmektedir. Bu konuda işletmelerin üniversite ve ticaret odaları işbirliği ile eğitim konusunda 

geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.  

Sonuç olarak, e-ticaretin önündeki engellerin kaldırılmasıyla e-ticaret hacmi artacaktır. İşletmelerin e-

ticaret konusunda bilgilendirilmesi, nitelikli personel yetiştirilmesi ve eğitim faaliyetleri ile ilgili üniversite, 

sanayi ve ticaret odaları ile işbirliği geliştirilmelidir. Ayrıca e-ticaretin yaygınlaşması ile ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarının sağlamış olduğu destekler konusunda üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları belirli 

aralıklarla bilgilendirme toplantıları ve kurslar düzenleyerek sürece katkı sağlayacağı 

değerlendirilmektedir.   
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