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ETİCARETTE 
REKOR HEDEF
Türkiye'de 
e-ticarette yıl 
sonu itibarıyla 
gerçekleşmesi 
öngörülen 185 
milyar liralık işlem 
hacminin gelecek 
yıl 213 milyar liraya 
yükselmesi ve 
internet üzerinden 
alışveriş oranının 
yüzde 35'i bulması 
bekleniyor.
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MİLYAR DOLAR

2020’de küresel 
pazarda ulaşılması 
beklenen büyüklük

994 

MİLYAR DOLAR

Ç�n’�n 2018 yılında 
küresel e-t�caret 

pazarında ulaştığı 
büyüklük

634

Türk�ye’de 2020 
yılında e-t�caret 

üzer�nden yapılan 
alışver�ş oranının 

yüzde 35'� bulması 
beklen�yor

% 35
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T
ürkiye'de e-ticarette yıl sonu iti-

barıyla gerçekleşmesi öngörülen 

185 milyar liralık işlem hacminin 

gelecek yıl 213 milyar liraya çık-

ması ve internet üzerinden alışveriş oranı-

nın yüzde 35'e yükselmesi planlanıyor.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Prog-

ramı’ndan yapılan derlemeye göre Türki-

ye'nin kalite odaklı, yenilikçi uygulamalarla 

ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici 

haklarının korunduğu önemli ticaret mer-

kezlerinden biri olması hedefleniyor.

Tarım ve imalat sanayi sektörlerinde tü-

keticilerin faydası gözetilerek, toptan ve pe-

rakende ticaret sektöründe piyasa işleyişin-

de karşılaşılabilecek aksaklıklar giderilecek. 

Bu kapsamda, Perakende Bilgi Sistemi'nin 

(PERBİS) yazılım işlemleri tamamlanacak.

Toptan ticareti geliştirmek amacıyla 

toptancı hallerinin ve benzeri yapıların 

modernizasyonu için mevzuat çalışmaları 

hayata geçirilecek.

e-Ticarette güvenin sağlanması için 

Güven Damgası Sistemi'nin kullanımı yay-

gınlaştırılacak.

Yerli fi rmalara elektronik 

pazar desteği verilecek

Özellikle coğrafi ve kültürel yakınlık ne-

deniyle Türkiye'nin rekabet avantajı olan 

bölgelerde pazar payı artırılacak.

e-Ticaret aracılığıyla ihracatın artırılması 

için yerli firmaların elektronik pazarlarda 

bulunmaları desteklenecek.

Sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alın-

ması sürecinin kolaylaştırılmasına ilişkin 

mevzuat düzenlemeleri yapılacak ve uy-

gulama iyileştirilecek. Buna ilişkin kullanıcı 

kılavuzu hazırlanacak.

e-Ticarette ürün güvenliği denetim-

lerinin sağlanması için model geliştirile-

cek ve ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler 

yapılacak. Tüketicinin korunmasına ilişkin 

mevzuat güncel gelişmelere uygun olarak 

gözden geçirilecek.

Bu kapsamda Satış Sonrası Hizmetler, 

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulama-

ları ile Mesafeli Sözleşmeler yönetmelikleri 

değiştirilecek.

e-Ticarette işlem hacmi 

hedefi  213 milyar lira

Bilinçli tüketimi yaygınlaştırıcı tanıtım 

ve farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Buna 

yönelik afiş, broşür, kamu spotu, internet 

sitesi gibi eğitici materyaller hazırlanacak.

Tüketici örgütleri ve diğer paydaşlarla 

eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçek-

leştirilecek. Bütün çalışmalar kapsamında, 

lisanslı depo sayısının 2020'de 100'e çıka-

rılması planlanıyor.

Gelecek yıl, perakende pazarında e-ti-

caret oranının yüzde 6'ya, güven damgası 

alan e-ticaret sitesi sayısının 500'e çıkarılma-

sı hedefleniyor. e-Ticarette, bu yıl sonu iti-

barıyla gerçekleşmesi beklenen 185 milyar 

liralık işlem hacminin gelecek yıl 213 milyar 

liraya yükseltilmesi, internet üzerinden alış-

veriş oranının yüzde 35'e ulaştırılması ön-

görülüyor. Bu rakamlar Türkiye'de e-ticaret 

alanında rekor olacak.

2019’un ilk rakamları 

umut veriyor

Diğer yandan Türkiye'nin önemli e-ti-

caret alt yapı şirketlerinden IdeaSoft, 2019 

yılının ilk üç ayında KOBİ'lerin e-ticaret hac-
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ilk sırayı 634 milyar dolarla Çin alırken, Çin’i, 

504 milyar dolarla ABD, 123 milyar dolarla 

Japonya, 86 milyar dolarla Birleşik Krallık 

ve 70 milyar dolarla Almanya takip etti. Bu 

alanda küresel pazarın 2019’da 3,5 trilyon 

dolara ulaşması bekleniyor.

Sınır ötesi e-ticaret pazarı, 2016’da kü-

resel çapta yaklaşık 401 milyar dolar de-

ğerinde hacim yarattı. Pazarın, yıllık yüzde 

27,3 büyümeyle 2020’de 994 milyar dolara 

yaklaşması bekleniyor. Çin’in sınır ötesi iş-

lemleri incelendiğinde her geçen gün dün-

yaya daha fazla ürün pazarladığı görülüyor.

Türkiye büyüme 

sinyalleri gönderiyor

Türkiye için Avrupa’nın yanı sıra Orta 

Doğu’da tüketici profili ve bu bölgenin 

konjonktürü nedeniyle sınır ötesi e-ticaret 

açısından önemli bir potansiyel taşıyor.

Dünyada B2B e-ticaret hacmi, toplam-

da yaklaşık 10 trilyon dolarla B2C e-ticare-

tin 5 katına ulaştı. Ölçümlemede yaşanan 

zorluklara karşın pazarda son birkaç yıldaki 

gelişmelere bakıldığında 

Türkiye’de de B2B e-ticaret alanında 

büyüme sinyalleri görülüyor.

Raporda, “Sektör büyüklükleri sırasıyla 

perakende işlemleri için 31,5 milyar lira, 

perakende dışı işlemler (tatil-seyahat ve 

online yasal bahis) için de 28,4 milyar TL 

olarak gerçekleşti” bilgisine yer verildi.

Rapora göre gelişmiş ülkelerin toplam 

perakende karşısında online perakende 

oranı ortalaması yüzde 11,1’e, gelişmekte 

olan ülkelerde yüzde 5,9’a, Türkiye’de ise 

yüzde 5,3’e ulaştı.

Özel günlere yönelik pazarlama faali-

yetlerinin düzenlenmesi, dünyadaki genel 

trende paralel olarak Türkiye’de de yıl içeri-

sinde alışveriş dinamiklerini ve tüketicilerin 

harcama alışkanlıklarını değiştiriyor.

mindeki değişimi inceledi. Ideasoft kul-

lanıcısı 7 binden fazla sanal mağazanın 

verilerinden hareketle paylaşılan rapora 

göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında onli-

ne dükkanların e-ticaret satışlarından elde 

ettikleri gelir 2018 yılına göre yüzde 64 

büyüdü. 2019'un ilk çeyreğinde verilen 1 

milyonun üzerinde siparişin analiz edildiği 

rapora göre internetten verilen toplam 

sipariş sayısı bir önceki yılın aynı dönemine 

göre yüzde 21 arttı.

Küresel pazar lideri Çin

Bu arada TÜSİAD ile Deloitte Digital iş 

birliğinde hazırlanan ‘E-Ticaretin Gelişimi, 

Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019’ 

başlıklı rapora göre dünyanın e-ticaret pa-

zar lideri olarak Çin ve ABD başı çekiyor.

Geçen yıl e-ticaret pazar büyüklüğünde 


