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BÖLÜM I 
KÜRESELLEŞME KAVRAMI 
Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, 

sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının 
daha iyi tanınması, uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması gibi birbirleriyle bağlantılı 
konuları içeren bir olgudur. Küreselleşme çağı olarak da nitelendirilen bu dönemde  
hemen her alanda çarpıcı değişiklikler görülmekte, karmaşık bir çevre içinde yaşama 
zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde daha çok birey birbiriyle eski dönemlere 
oranla daha çok bağlantı içindedir.  

 Milyonlarca birey belki de farkında olmadan kendine çok uzak mesafelerden 
hayatını değiştirmekte olan küresel ağlara yönelmektedir. 

Küreselleşme sürecinin önemli bir özelliği reel anlamda ulusal sınırların 
önemini yitirmesi ve ulus-devletin ekonomi üzerindeki denetiminin yavaş yavaş 
ortadan kalkmasıdır. Ancak aslında ulus-devlet yok olmamakta, ulus-devlet kavramı 
yeniden tanımlanmakta ve bilgi ekonomisi doğrultusunda yeniden 
biçimlendirilmektedir. 

Birçok araştırmacıya göre temel anlamda küreselleşme, kökenleri 1960’larda 
ortaya çıkan dönüşüm ve hızlı değişimlere dayalı, siyasal sonuçları beraberinde 
getiren ekonomik bir süreçtir. Küreselleşme, ulus aşırı şirketlerin uluslararası yatırım 
stratejilerinde özellikle üretimin yerel olmaktan çıkarılıp farklı bölgelerde 
gerçekleştirilmesini içeren radikal bir yeniden konum belirleme çabası 
gerektirmektedir. II. Dünya Savaşı sonunda ABD önderliğinde oluşturulan yeni 
ekonomik ve siyasal düzen, uluslararası ekonomide karşılıklı değişim anlayışına 
dayanmaktaydı. Uluslararası mal, sermaye ve bilgi akışının kolaylaştırılması ve 
güvenli bir hale gelmesi ile uluslararası karşılıklı değişim anlayışından küresel 
üretime dönüş süreci başlamıştır. 

Küreselleşme sürecini doğuran ve sürecin temel dinamiği olan eğilimler, 
sanayi toplumundan bilgi toplumuna, işgücü ağırlıklı teknolojiden yüksek teknolojiye, 
ulusal ekonomiden dünya ekonomisine, merkezi yönetimden yerel yönetime, temsili 
demokrasiden katılımcı demokrasiye, hiyerarşiden hiyerarşik görünümlü şebeke ve 
sanal organizasyon yapılarına geçiş gibi sosyal, siyasal, ekonomik, yönetsel ve 
örgütsel faaliyetlerde çeşitli transformasyonlar yaşanmasına neden olmaktadır. 

Üçüncü bin yıla girerken uluslararası arenada politika belirleyen ve onları 
uygulayan küresel aktörlerin sayısı iyice artmış, ulus devletlerin yanında küresel 
işletmeler de dünya ölçeğinde politika belirlemeye başlamıştır. Bu nedenle tüm 
dünyada gözlemlenen değişim sürecinde değişik sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmeleri için yönetim anlayış ve 
yöntemlerinde farklılaşmaya gitmeleri gerekmektedir. İşletmecilik anlayışında 
yaşanan yeni değişim ve dönüşüm sürecinin en temel dinamiği, bilginin tarihte ilk kez 
madde ve enerjinin önüne geçerek üretimin en önemli girdisi konumuna gelmesi 
nedeniyle işletmelerin rekabet yeteneği, insan kaynakları, örgüt yapısında esneklik 
gibi çeşitli faktörlerde bilginin bu yeni işlevini göz önünde bulundurmalarını zorunlu 
kılmıştır. 

Ulusal ekonomilerin artan ölçüde birbirine bağımlılığı anlamına gelen 
küreselleşme, üç grup faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. 
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Destek Veren Faktörler: Bunların başında son on yılda büyük gelişmeler 
gösteren uydu haberleşmesi, faks, elektronik mektuplaşma gibi uluslararası iletişimi 
olanaklı hale getiren ve kolaylaştıran telekomünikasyon sistemleri gelmektedir. Ayrıca 
ucuz, gittikçe genişleyen, güvenilir uluslararası ulaşım, özellikle büyüklükleri gittikçe 
artan uçaklar ve kargo sistemleri sayılabilir. 

Hükümet Politikaları: Temelde ticaretin serbestleştirilmesi, tarife ve kotaların 
kaldırılması, dış finansal olanakların serbestleştirilmesi ve uluslararası sermaye akışı 
üzerindeki kontrollerin bertaraf edilmesi hükümet politikaları olarak 
benimsenebilmektedir. 

Şirket Stratejileri: Günümüzde şirketler ürettikleri mal veya hizmetlerini dış 
ülkelere satmakta, dış ülkelerden de kaynak kullanmaktadır. Özellikle ihracat yaparak 
ve faaliyetlerini düşük maliyetli merkezlere kaydırarak dış ekonomik ilişkiler 
kurmaktadırlar. Diğer yandan dışta kurdukları ilişkiler yoluyla alt işverenlerce üretilen 
mal veya hizmetin bazı parçalarını dışarıdan satın almaktadırlar. 

YENİ EKONOMİ 
Her geçen gün ve süre içinde hızlı bir gelişim ve buna bağlı olarak bir değişim 

süreci içinde olan dünya ekonomisi, bugün net ekonomisi ya da yeni ekonomi 
olgusuyla karşı karşıyadır. İnsanlar günümüzde büyük ölçüde bilgi teknolojisi ve buna 
bağlı olarak sınırsız bilgiyi kullanır hale gelmiştir. Bu doğrultuda son 15-20 yılda 
ekonominin yapısı, fonksiyonları ve kurallarında meydana gelen ve devam etmekte 
olan niteliksel ve nicel değişmeler yeni ekonomiyi doğurmuştur. 

Aslında her şey önce bilgisayar ve daha sonra iletişim teknolojisindeki 
gelişmelerle başladı. Bireyler arasında çek, bono, yazılı rapor, fotoğraf vb. fiziksel 
bilgiler yerini 0 ve 1 rakamları kullanılarak sunulan dijital bilgiye bıraktı. Bu gelişmeye 
bağlı alarak önceleri saatler, günler, haftalar süren bilgi değişimleri ışık hızında 
gerçekleşmeye başladı. İlk zamanlar özel iletişim ağları kullanılarak gerçekleşen bu 
işlem, zamanla global bir iletişim altyapısı sunana internette gerçekleşmeye başladı. 
Bu gelişmeler önceleri batı dünyasında yerel olarak gerçekleşmiş, zaman içinde bilgi 
ve doküman transferlerinin olanaklarından başka ülkelerin insanları da yararlanmaya 
başlamıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde gerçekleşen sosyal, siyasal ve özellikle 
ekonomik gelişmeler binlerce kilometre uzaklıktaki insanları ve şirketleri de 
etkilemeye başlamıştır. Diğer yandan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin 
toplumsal yaşantıları, işletmeleri, kurumları, iletişim biçimleri ve bilgi kaynakları da bu 
gelişmelerden etkilenmeye başlamıştır. 

Internette bütünleşen enformasyon, iletişim ve bilgisayarlara dayalı bu yeni 
teknolojiler, bilginin üretim maliyetinin düşmesine, yaygınlaşmasına elektronik ticarete 
ve küreselleşmeye, yeni rekabet stratejilerine, işletme süreçlerinin ve örgüt 
yapılarının değişmesine neden olmuştur. Bütün bu gelişmeler ekonomide önemli 
değişikliklere neden olmuştur. Bu olup bitenlerin eski kurallarla açıklanmasının 
zorluğu, eski ekonomi kurallarına yenilerinin ilavesini zorunlu kılmıştır. Yeni ekonomi 
kavramı bu nedenle ortaya çıkmıştır. 

Sonuçta, ortaya çıkan bu düzene genellikle “yeni ekonomi” adı verilmekte 
ancak dijital ekonomi, internet ekonomisi, ağ ekonomisi ya da bilgi ekonomisi olarak 
da kullanılabilmektedir. Bu terimler aynı olguyu kullanılıyor olmakla birlikte, aralarında 
en popüler olanı ve en yaygın olanı yeni ekonomidir. 
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Yeni ekonomi; yeni iş alanları yaratabilen, yaşam standartlarını yükseltebilen, 
yeni buluş ve düşüncelere açık olan ve bu yeni buluşları mal ve hizmet üretimine 
yansıtabilen bilgi temelli bir ekonomidir. Dünya yeni ekonominin getirdiği avantajları 
ve sorunları tartışmakta ve bu ekonomiye uygun iş modelleri geliştirmektedir. Yeni 
ekonomi sürece sadece gelişmiş ekonomilerde değil, aynı zamanda gelişmiş 
ülkelerle aralarındaki farkı kapatabilmek açısından, gelişmekte olan ekonomiler içinde 
büyük bir öneme sahiptir. 

YENİ VE ESKİ EKONOMİ AYRIMI 
Yeni ekonomi kavramı ile birlikte ivme kazanan tartışmaların başında yeni ve 

eski ekonomi farklılıkları gelmektedir. Öncelikle konuya yeni ekonomi perspektifinden 
bakıldığında, eski ekonomi faaliyetlerinin genellikle fiziksel unsurlardan oluştuğu 
söylenebilir. Bu bağlamda bir ürünün üretilmesi, depolanması, taşınması ve piyasaya 
sürülmesi gibi faaliyetler fiziksel unsurları oluşturmaktadır. Buna karşılık yeni 
ekonomi, eski ekonominin fiziki mal ve hizmet üretimine ek olarak, başta bilgisayar ve 
yazılımlar aracılığıyla olmak üzere her türlü yeni teknolojileri kullanarak; fiziki mal ve 
hizmet üretimi ile bilgi teknolojilerinin birbiriyle ilişkilendirilmesi sürecini 
kapsamaktadır. Ayrıca farklılıklar rekabet olgusuna da yansımaktadır. Çünkü, yeni 
ekonomide global rekabet sistemin merkezinde yer almakta ve bütün faaliyetler bu 
temelde planlanmaktadır. Bu olgu ise, şirketlerin üretim ve maliyet kararlarına 
yansımakta ve rekabet edebilmek için gerekli olan maliyet düşüşleri ise ancak 
verimlilik artışları ile gerçekleştirilebilmektedir. Sonuç olarak, bu süreç global olarak 
enflasyon oranlarında düşüşlere, dünya üretiminde artışlara yol açabilecektir. Yeni 
ekonomi tüketici davranışları ve tüketim alışkanlıkları açısından da önemli değişimler 
yaşanmasına neden olmaktadır. 
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KONULAR ESKİ EKONOMİ YENİ EKONOMİ 

Ekonomi Genelindeki Özellikler 

Piyasa Durağan Dinamik 

Rekabet Alanı Ulusal Global 

Organizasyon Biçimi Hiyerarşik, Bürokratik Network Temelli 

Endüstri: 

Üretimin Organizasyonu Kitle Üretimi Esnek Üretim 

Büyümeyi Yönlendiren Temel 
Unsurlar 

Sermaye  / Emek Yenilikler / Bilgi 

Teknolojiyi Yönlendiren Temel 
Unsurlar 

Makineleşme Dijitalleşme 

Rekabet Avantajının Kaynağı Ölçek Ekonomileri İle Düşen 
Maliyetler 

Yenilikler, Kalite, Piyasanın 
Önceliği ve Maliyet 

Araştırma ve Yeniliklerin Önemi Az-Orta Yüksek 

Diğer Firmalarla İlişkiler Bireysel İşbirliği ve Anlaşmalar 

İşgücü: 

Politik Hedefler Tam İstihdam Yüksek Reel Ücret ve Gelirler 

Uzmanlıklar Belirli İşlerde Uzmanlık Geniş Uzmanlık Alanı ve Farklı 
Alanlarda Uygulama 

Gerekli Eğitim Bir Uzmanlık Alanı Veya 
Derece 

Yaşam Boyu Öğrenme 

Çalışan-Yönetim İlişkisi Muhalif İşbirlikçi 

İstihdamın Doğası Durağan Risk ve Fırsatlar Piyasası 

Hükümet: 

İş Dünyası – Hükümet İlişkisi Baskı Gerektiren Fırsatların Artması İçin Cesaret 
Veren 

Hükümet Düzenlemeleri Kumanda ve Kontrol Piyasa Araçları ve Esneklik 

 
Eski ve Yeni Ekonominin Ana Temaları 

Kaynak: Progresive Policy Institute Technology, Innovation and New Economy 
Project, “New Economy Index” 1998 s.7 

 



 5 

Telekomünikasyon ve bilgisayar insan yaşamında her geçen gün daha da 
önemli bir yer tutmaya başlamış ve bu anlamda tüketici harcamaları içinde iletişim ve 
bilgisayar teknolojilerine yapılan harcamalar giderek artmaya başlamıştır. Bu süreç 
içinde faaliyetlerini sürdürmek ve rekabet imkanlarını artırmak isteyen işletmeler, 
üretim ve pazarlama kalıpları başta olmak üzere bir çok alanda değişime ayak 
uydurmak zorundadırlar. Yukarıdaki tabloda bu anlamda eski ve yeni ekonomi 
arasındaki temel farklılıklar ortaya konmuştur. 

Yukarıdaki bilgilere bağlı olarak, yeni ekonominin birçok açıdan değişim 
öncüsü olduğu sonucuna varılabilir. Yeni ekonominin gelişim trendinin devam 
etmesine bağlı olarak bir diğer gelişme de verimlilik alanında yaşanmaktadır. 1990 
yılında % 2 olan dünya genelindeki verimlilik artışı 1992 yılında % 5,5 yükselmiş, 
1992–1994 yılları arasında yaşanan geçici bir gerilemeden sonra, 1994 yılından 
itibaren sürekli bir artış trendine girmiştir. 1999 yılında yaklaşık % 9 düzeyinde 
gerçekleşen verimlilik artış trendinin gelecek yıllarla ilgili öngörülerde de devam 
edeceği ortaya çıkmaktadır. 

Sonuçta yeni ekonomi sahamızı tamamen değiştirmektedir. Ancak aynı 
dönemde de bilinen “eski” makroekonomik ilişkiler geçerli olmakta ve iktisat 
politikasının çerçevesini oluşturmaktadır. Yeni ekonomi; özellikle para, maliye ve 
yapısal politika hedeflerini değiştirmemektedir. Çünkü yeni ekonominin sağladığı 
yapısal dönüşümde parasal istikrar, bütçe konsolidasyonu, düşük vergi oranlı ve 
yüksek uyum kabiliyeti önemli faktörleri meydana getirmektedir. Söz konusu yapısal 
dönüşüm gerçekleşmektedir. Bu değişim iki tür gelişmeden kaynaklanmaktadır. 
Globalleşme ve enformasyon ile iletişim teknolojisindeki devrim. Çalışma 
organizasyonlarının yeni şekli, büyüyen hizmetler sektörü, uluslararası rekabet ve 
oluşan global emek piyasası bu gelişmenin sonuçlarıdır. 

Bu demektir ki; bir sefer öğrenilen meslek hayat boyu çalışma garantisi 
vermeyebilir. Bu, kişi için yeni kalifikasyon edinme ve kendini sürekli geliştirmek 
anlamına gelmektedir. 
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BÖLÜM II 
E-TİCARET NEDİR? 
İletişim teknolojilerinin ve Internet kullanımının hızla gelişmesi ile dünyada yeni 

bir ekonomik düzenin yaygınlaştığı görülmektedir. Buna bağlı olarak; coğrafi sınırlar 
ortadan kalkmış, satıcı ile alıcının buluştuğu yer olan pazarlar, farklı bir boyut 
kazanmış ve satıcılar tüm dünyayı müşteri kabul ederek ticari faaliyetlerini Web 
tabanlı sistemlere kaydırmışlardır. Küreselleşen dünya ekonomisinin bu yeni ticaret 
biçimine E-Ticaret adı verilmektedir. Günümüzde olağanüstü bir hızla büyüyen 
elektronik ticaret hacminin, OECD ve IDC gibi kuruluşlara göre, 2005 yılında bir 
trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. 

Elektronik ticaretin, verimliliği artırarak, maliyetlerde büyük oranda düşüşlere 
yol açtığı konusunda genel bir görüş vardır. İşletmelerin temel sorunlarından birisi 
üretilen ürünü satabilmek için müşteriye ulaşabilmelerini sağlayacak pazarlardan ya 
da pazarlama ağıdan yoksun olmalarıdır.  

Yeni teknolojiler özellikle E-Ticaret, değişimin günümüzde ulaştığı son 
aşamadır. E-Ticaret, işletmelerin ekonomik ve toplumsal yapıdaki değişim ve 
etkileşimlerle endüstrileşmeye doğru bir ilerleme sürecine girmiştir. Internet’in bir 
ihtiyaçtan çok bir zorunluluk olduğu günümüzde, E-Ticaret birçok sektör için 
vazgeçilmez bir faktör haline gelmiştir. E-Ticaret yapılmadan geçen her gün, 
kaybedilen potansiyel müşteri anlamına gelmektedir. E-Ticaret, işletmelerin mevcut 
işinin bir parçası olmaktadır. İşletmeler açısından E-Ticaret, risk değil, yatırımdır. E-
Ticaret, konunun profesyonellerince yönlendirilmesi gereken bir vizyonu içermektedir. 

Elektronik ticaret sayesinde, insanlar Web üzerinde, zaman ve yer sınırlaması 
olmaksızın ürün ve hizmetlerini çevrimiçi olarak pazarlama imkanına sahiptirler. 
Elektronik ticaret, mal veya hizmetin satın alınması, satılması, tasarlanması, 
tanıtımının yapılması işlemleri ile ilgili olası tüm ticari etkinliklerin intranet ve Internet 
ağları üzerinden yapılması sürecine denir. OECD’ye göre E-Ticaret aşağıdaki 
eylemleri kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır; 
Ø Ticaret öncesi firmaların elektronik ortamda bilgilenmesi ve araştırma 

yürütmesi, 
Ø Firmaların elektronik ortamda buluşması, 
Ø Ödeme sürecinin yerine getirilmesi, 
Ø Taahhüdün yerine getirilmesi, mal veya hizmetin müşteriye teslimi, 
Ø Satış sonrası bakım, destek, vb. hizmetlerin temin edilmesi. 
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E-Ticaret’in şekli şöyledir; 

 
Online müşteri, Internet üzerinden satıcının Web sitesine girer, Burada bir 

ürün satın almak istediğine karar verir ve kendisi hakkında verdiği bütün bilgilerin 
şifrelendiği “Transaction Server’a yönlendirilir. Siparişini onayladığı anda, bilgiler net 
üzerinden özel bir geçiş yoluyla ödemeyi yapan veya ödemeyi teslim alan bankaların 
bu işlemi onayladıkları veya reddettikleri Network işleme mekanizmasına ulaşır. 
Bütün bu işlemler takriben 5 saniyeden fazla sürmez. Günde birkaç sipariş alan 
satıcılardan, binlerce sipariş alan satıcılara kadar değişik ihtiyaçları karşılayacak 
şekilde farklı ödeme sistemleri vardır. “Secure Socket Layer – SSL” (Güvenli Soket 
Katmanı) sayesinde E-Ticaret güvenli hale gelmiştir. 

İŞLETMELERDE E-TİCARETİN ÖNEMİ 
Internet ortamından ticaret yapmak ya da iş ilişkileri kurmak, mevcut 

durumdaki işin geliştirilmesi ve yeni pazarlar bulmak; sonuçta da, hızlı gelişen dijital 
ekonomiden pay almak için gereklidir. E-Ticaret, firmaların mevcut durumda yaptıkları 
işi ilk anda temelden değiştirecek bir süreç değildir. Ancak, Internetin “her yerde, 
herkese kolay erişim” mantığı ile, diğer insanlara (müşteriler, ortaklar vb) ulaşmak 
çok kolay olmuş ve 2000’lerin başlarından itibaren dijital ekonomi, global ekonominin 
en önemli unsuru haline gelmiştir. 
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Günümüz işletmelerinin E-ticaret konusuna, daha fazla önem vermeleri ve 
buna bağlı olarak AR-GE faaliyetlerine ağırlık vermesi gerekmektedir. Çünkü E-
Ticaret modelleri işletmelerin yeni pazarlara açılmasına yardım etmektedir. Aynı 
zamanda iletişim teknolojilerinin sağladığı hız, ucuzluk ve güven pazarlama 
stratejileriyle birleştiğinde, global olarak, işletmelerin karlılığını artırmaktadır. Ticaret 
ve iş ilişkilerinde elektronik ortamların ve özellikle Internet teknolojilerinin 
kullanılmasıyla; mevcut iş olanakları artacaktır. Buna bağlı olarak, pazarlanan 
ürünlerin satışı daha kolaylaşacak, reklam, ürün tanıtım, satış öncesi ve sonrası 
destek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif 
kullanılabilecektir. Otomatik bilgi dağıtım sistemi yardımıyla, müşterilere ve daha 
geniş kitlelere kolayca ulaşılabilecek, global olarak, iş dünyasıyla olan etkileşim 
artacaktır. İş verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yapılıp, uluslararası 
pazarlara kolayca ulaşabilme olanağı sağlanacaktır. 

E-ticaret, 2000’li yıllarda, uzmanların tahmin ettiklerin orandan 2-3 kat daha 
hızlı büyüyen bir ekonomi mekanizmasıdır. Global ekonominin geleceği, artık E-
ticaret ağı içinde faaliyette bulunmaktadır. Ticari işletmeler böyle bir ortamda yer 
almak zorundadırlar. Yoksa, pazar payları azalıp gittikçe satış hacimlerinde bir azalış 
meydana gelecektir. Bu nedenle işletmeler E-Ticarette meydana gelen değişimlere 
uyum sağlamak zorundadırlar. 

ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİLERİ VE KARŞILAŞILAN 
SORUNLAR 

OLUMLU ETKİLERİ 
Elektronik ticaretin ekonomik ve toplumsal hayatta giderek kendisine daha 

fazla yer edinmesine bağlı olarak ortaya çıkan olumlu etkileri şöyle sıralanabilir; 
Ø Açık ağ üzerinden gerçekleşen E-ticaret faaliyetleri, elektronik iletişimi 

artırmıştır. Bu ise, işletmelere, tüm tüketicilere ve diğer işletmelere daha ucuz 
ve kolay bir şekilde ulaşma olanağı sağlamaktadır. Pek çok işletme, bu yolla 
pazarlama ağı kurmadan ürünlerini pazarlayabilmektedir. 

Ø Ulusal ve uluslararası ticari işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesi zamanın 
etkin kullanılmasını sağlamaktadır. Böylece ürünlerin sipariş edilmesi ile 
teslimi arasında geçen süre asgariye inmekte, zamandan kaynaklanan 
maliyetler ile stok maliyetleri düşmektedir. 

Ø Elektronik ticarette ihtiyaç duyulan belgeler elektronik ortamda hazırlanmakta, 
bu bilgi ve belgeler ilgililerin kullanımına sunulmaktadır. Böylece, işlemler 
minimum hata ile kısa bir süre içinde ve kırtasiye masrafı ödenmeksizin 
tamamlanmaktadır. Internet’e dayalı E-ticaret ve elektronik dağıtım sistemleri 
uluslararası ticareti hızlandırmaktadır. 

Ø E-ticaret, mal ve hizmet piyasalarının yapısını değiştirmekte, yeni ürünler, yeni 
pazarlama ve dağıtım tekniklerine yol açmakta, hızlı bir şekilde ürün 
geliştirilmesi, test edilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesini olanaklı 
kılmakta, pazar talebindeki değişikliklere hızla yanıt verebilmektedir. 

Ø E-ticaret, ticari faaliyetlerin tabana yayılmasını sağlamış, pazar alanını 
genişletmiş ve ekonomik yoğunlaşmaya yol açmıştır. Böylece uluslararası 
ticaretten daha çok pay alınması mümkün hale gelmiştir. 



 9 

Ø Elektronik ortamda üretim, pazarlama ve dağıtım faaliyetleri maliyetleri 
düşürmesi nedeniyle, E-ticaret işletmelere, ulusal ve uluslararası düzeyde 
rekabet üstünlüğü sağlamakta ve rekabeti artırmaktadır. 

Ø Tüketiciler için işlem maliyetleri ve nakliye masrafları düşmektedir. Tüketiciler 
evlerinden çıkmadan sorun yaşamadan ve zaman harcamadan sanal 
mağazalardan alışveriş yapabilmektedir. 

Ø Tüketiciler Internet sayesinde, yeni mamul ve ürün bilgilerine kolay 
ulaşabilmekte, bilgi sahibi olmakta ve alternatif ürünleri karşılaştırarak, kolayca 
satın alabilmektedir. 

Ø Zaman ve fiziksel engellerin kalkması elektronik ticaret yoluyla çok sayıda 
tüketicinin küresel piyasaya girmesine yol açmış, azalan maliyetler, yüksek hız 
ve çeşitlilik tüketiciler arasında yoğun bir rekabet ortamı yaratmıştır. 

Ø Yeni tüketici memnuniyeti ve yeni işgücü profilleri E-ticaretin getirdiği 
yeniliklerdendir. 

Ø E-ticaret (Internet), yeni bir çok iş, görev ve unvanlar ortaya çıkarmıştır. Bu iş 
alanları Internet servis ve içerik sağlayıcıları, web sayfası hazırlayıcıları gibi 
doğrudan Internet’e ilişkin hizmetler olabileceği gibi, insanların evlerinde 
oturarak Internet üzerinden hizmet üretmeleri de olabilir. Örneğin mülakat ve 
danışmanlık yapma, rapor, oyun ve eğlence hazırlama bu kapsamda 
görülmektedir. 

Ø E-Ticaret, ekonomik bir olgu olmasına karşın, sosyal ve politik yaşamı 
etkilemektedir. Ekonominin bilgi ve bilgiyi yönetme temeline dayanması, 
eğitim, kültür, sağlık ve sosyal güvenlik gibi alanlarda Internet kullanılmasını 
yaygınlaştırmıştır. Bu durum sosyal politikaların yeniden gözden geçirilmesine 
yol açmıştır. 

Ø Bilgisayar yoluyla veri tabanlarına kolay ulaşım ve e-posta, geleneksel eğitim 
ve öğretim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Geleneksel sınıflar yerini sayısal 
ve sanal ortama bırakmış, öğretim gören öğrenciler bilgiye çok daha hızlı ve 
kolay ulaşma imkanı bulmuşlardır. Internet bu anlamda bilgiye ulaşmanın 
önündeki engelleri ortadan kaldırmıştır. 

Ø Organizasyonlar ve işletmeler dönüşmekte, geleneksel yöneticilerinin sayısı 
azalmakta, daha fazla uzmanlaşmakta, yatay ve dikey olarak küçülmekte 
ancak etkinliği artmaktadır. 

Ø E-ticaret, işletmeler arası verinin paylaşılmasına, işletme çalışanlarının 
işbirliğine, koordinasyonuna, müşterilerin öneri ve taleplerinin 
değerlendirilmesine büyük ölçüde kolaylıklar getirmiştir. 
OLUMSUZ ETKİLERİ 
E-ticaretin olumlu yanlarına karşın bazı olumsuzlukları da bulunmaktadır. 

Bunlar; 
Ø E-ticaret, bilim ve teknoloji üreten, süratle ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştüren gelişmiş ülkeler ile endüstri toplumu olmadan bilgi toplumu olmaya 
çalışan geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki refah düzeyi farkını 
daha da artıracaktır. 

Ø E-ticaret, bir yandan yeni iş alanları, görev ve unvanlar ortaya çıkarırken, diğer 
yandan da organizasyonların yatay ve dikey olarak büzülmesi ve geleneksel 
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ticarette rol alan bazı unsurların ortadan kalkması nedenleri ile işgücü fazlası 
ortaya çıkacak, dolayısıyla işsizlik artacaktır. 

Ø E-ticaret, bütünü ile ele alındığında teknik yapısı itibari ile denetime müsait bir 
nitelikte değildir. Internet’e girmek, yararlanmak ve çeşitli olanakları kullanmak 
için herhangi bir yasal formalite, başvuru izni, onay gibi işlemler söz konusu 
değildir. Internet’in hukuki anlamda bir sahibi yoktur. Bu nedenle Internet’in 
kullanımında ortaya çıkabilecek suiistimalleri, aşırılıkları, usulsüzlükleri, kural 
dışı davranışları denetleyip, yaptırım uygulayacak merkezi bir otoritede 
bulunmayacaktır. 
KARŞILAŞILAN SORUNLAR 
Elektronik ticarette karşılaşılan sorunları finansal, yasal ve altyapı sorunları 

olarak üç başlık halinde toplamak mümkündür. 
Finansal Sorunlar 

Ø Internet’e girmek için birinci koşul bir bilgisayar sahibi olmak, ikinci koşul bu 
bilgisayara Internet’e bağlanmayı sağlayacak bir aygıt bağlanmasını 
sağlamaktır. Üçüncü olarak yine bir Servis Sağlayıcı üzerinden Internet’e 
bağlanmayı sağlayacak aboneliğe ihtiyaç vardır. Bunlar Internet’te işlem 
yapmanın başlangıç maliyetini oluşturur ve Internet’te işlem yapma maliyetinin 
yüksek olmasına neden olabilir. 

Ø Elektronik ticaretle birlikte, hem vergi politikası hem de vergi hukuku alanında 
yeni gelişme ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Uluslararası E-Ticarette verginin 
tahsilatı, ödeme araçlarının geliştirilmesi, gümrük prosedürlerinin 
basitleştirilmesi, E-Ticarete  uygun hale getirilmesi önemlidir ve çözülmesi 
zorunludur. 

Ø Diğer bir finansal sorun, elektronik fon transferi, elektronik para, kredi kartları, 
elektronik ödeme araçları oluşturmaktır. Dünya üzerinde Internet’in gittikçe 
yaygınlaşması sonucu ticaretin de bu iletişim kanalları ile yapılmaya 
başlanması neticesinde elektronik para (E-money) bir ödeme aracı olarak 
kullanılmaya başlanmıştır. “E-para, kişide bulunan elektronik bir araca 
yüklenmiş mali bir değer veya kişisel fonu ifade eder. Elektronik araca 
yüklenmiş olan bu değer, kişi aracı kullandıkça azalır ve yüklenmiş olan 
değerin bitimi sonucu tekrar değer yüklenmesi gerekir.” 
Yasal Sorunlar 
Elektronik ticaret ve Internet işlemleri ile ilgili bir diğer önemli konu yasal 

düzenleme yetersizliği ve belirsizliğidir. Yasal belirsizlik özellikle Internet aracılığıyla 
yapılan ticaretin geliştiği ülkelerde düzenleme boşluğu ortaya çıkarmıştır. “Internet’in 
süjeleri arasındaki özel hukuk ilişkileri, büyük ölçüde akdi ilişkiler olduğu için, bunların 
mevcut hükümler ile düzenlenme olanağı büyük ölçüde mevcuttur. Ancak, her 
konunun hukuki düzenlenmesinde olduğu gibi, burada da birinci derecede önem 
taşıyan sorumluluk hukuku meselesinde, akit dışı sorumluluğun mevzuata getirilecek 
hükümler ile ele alınmasıdır.” 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi, yapılmış olan incelemeler ortaya koymuştur 
ki, mevzuat özellikle kamu hukuku alanında yetersiz kalmaktadır ve bu bakımdan da 
ciddi sorumların bu alanda ortaya çıkabileceği söylenebilir. 
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Altyapı Sorunları 
Giderek elektronik ticaret alanının büyümesi ve küresel bilgi altyapısının 

sunduğu imkanların dünya ticareti ve tüketici rahatlığı açısından engellenemeyecek 
boyutlara ulaşması, altyapı sorunlarını da birlikte getirmiştir. Altyapı sorunları; 
Ø Telekomünikasyon altyapısı iyileştirilmeli herkesin bu hizmetlerden 

yararlanmasına imkan tanınmalıdır. 
Ø Elektronik ticaretin tüm şekilleri özellikle Internet üzerinden ticaret, iletişim alt 

yapıları yolu ile bilgi akışı sağlanarak yapılmaktadır. Bu durum Internet’te bir 
sıkışmaya, dolayısıyla da bir problemin ortaya çıkması yol açmaktadır. 

Ø İletişim ve bilgi teknolojileri pazarlarının rekabete açılmasının önündeki 
engeller kaldırılmalıdır. 

Ø İletişim alanındaki teknik standartlar belirlenmelidir. 
Ø Elektronik sistemler ve işlemler içinde yer alan hizmet sağlayıcılar, kullanıcılar 

ve tüketiciler için güven ortamı tesis edilmelidir. 
ELEKTRONİK TİCARETİN PRENSİPLERİ 
Elektronik ticaretin yedi temel prensibi bulunmaktadır: 

1. Satın Alma İşlemleri Kolaylaştırılmalıdır, 
Bunu sağlamak için temel olarak aşağıdaki konulara dikkat etmek gerekir; 

Ø Satıcı kolay bulunmalıdır, 
Ø Web tasarımı müşteri kullanımı için kolay olmalıdır, 
Ø Web tasarımına çoklu ortam uygulamaları eklenmelidir, 
Ø Web sitesi etkileşimli kullanıma uygun olmalıdır. 

Bu konuda verilebilecek en güzel örnek Amazon firmasıdır. 
2. İyi Hizmet Sağlanmalıdır, 

Bir reklamda “Yok aslında birbirimizden farkımız, ancak biz Osmanlı 
Bankasıyız.” denmekteydi. Bu reklam ile ilgili banka, bankacılık yönünden 
birbirimizden farkımız yok, ancak önemli olan hizmettir ve o yönde en başarılı kuruluş 
da biziz demek istemektedir. İşte müşterinin satıcıdan beklentileri içinde bir numaralı 
olanı kaliteli hizmettir. Bu nedenle E-ticaret uygulayıcıları bu hususu çok dikkatli 
olarak yerine getirmek zorundadır. 

3. Kişiler Memnun Edilmelidir, 
Bunun için, 

Ø Web sitesine giren kişilerin önünde bir yığın gereksiz grafik yığılmamalıdır, 
Ø Çözünürlüğü çok düşük olan video ve animasyonlar kullanılmamalıdır. 
Ø Kullanıcılar, onları mutsuz kılacak pencerelere gönderilmemelidir. Örneğin 

kullanıcı “Özür dileriz ulaşmaya çalıştığınız bu sayfa artık yayımlanmıyor.” gibi 
bir ileti ile karşılaşmamalıdır. 

Ø Ayrıntı ama aynı zamanda özel olan bilgiler sunmaktan kaçınılmamalıdır. 
Örneğin araba satıcısı bir firma her araba için özel bilgiler sunmalıdır. Ayrıca 
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müşterilerin gereksinimlerine uygun fiyat seçeneklerini de ayrıntılı olarak 
vermelidir. 

Ø Sipariş sayfaları çok kısa veya çok uzun olmamalıdır. 
Ø Sipariş sayfalarında yanlış anlamalara neden olacak ifadeler bulunmamalıdır. 

Kısacası bilgiler çok açık ve anlaşılır olmalıdır. 
Ø Web sayfaları daima güncellenmelidir. 
4. Elektronik Posta ile Geri Besleme Sağlanmalıdır, 

E-ticaret ile çevrimiçi topluluk yaratmak bir olasılıktır, ancak müşterilerden gere 
besleme ile bilgi almak temel bir esastır. Bu konudaki başarılı kuruluşlar, özel kişi 
veya kişileri bu iş için atayan kurumlardır. Kullanıcılardan gelen yanıtların ışığı altında 
Web sitelerini tekrar düzenleyen kuruluşlar ise bu işte en çok kazanan kuruluşlar 
olmaktadır. 

5. Ödeme Kolaylaştırılmalıdır, 
Ödeme aşamasında, alıcının önüne sayısız bürokratik engeller ve formaliteler 

çıkararak canından bezdirilmemelidir. Güvenliği zedelemeden alcı için en kolay ve 
pratik ödeme yolları sağlanmalıdır.  

6. Satıcı Kendini Güvende Hissetmelidir, 
E-ticarette güvenlik bölümünde, özellikle müşteri yönünden güvenlik konusu 

ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak yapılacak uygulamalarda, eğer CSP iseniz 
satıcının da kendisini güvendi hissetmesini sağlamalısınız. Bunun için, alışverişin tüm 
aşamalarında, yani siparişin ilk gönderilmesinden ödemenin tamamlanmasına kadar 
geçen aşamalarda alıcı ve özellikle satıcıyı bilgilendirmelisiniz. 

7. Etkin ve Düzenli Bir İletişim Kurulmalıdır, 
E-ticaretin tüm uygulamalarından başarıya ulaşmada en önemli husus etkin ve 

düzenli bir iletişim kurulmasıdır. Bu işle uğraşan kurumlar, kendi içlerinde bu işi 
sağlayacak güçlü bir grubu bu iş için görevlendirmek zorundadır. 

ELEKTRONİK TİCARETİN TARAFLARI 
Elektronik ticaretin tarafları aşağıdaki gibi sıralanabilir. Bu sıralama sözleşme 

hukuku çerçevesinde, E-ticaretin sujeleri ile birlikte, E-ticaretle ilgili konularda 
kamusal görev üstlenen / üstlenecek olan kurumları da kapsamaktadır. 
Ø Alıcılar, 
Ø Satıcılar, 
Ø Üretici / imalatçılar, 
Ø Komisyoncular, 
Ø Sigorta şirketleri, 
Ø Özel sektör bilgi teknolojileri firmaları, 
Ø Sivil toplum örgütleri, 
Ø Üniversiteler, 
Ø Onay kurumları, 
Ø Elektronik noterler, 
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Ø Dış Ticaret Müsteşarlığı, 
Ø Gümrük Müsteşarlı, 
Ø Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 
Ø Diğer kamu kurum ve kuruluşları. 

Ülkelerin elektronik ticaretin tarafları olan kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
elektronik ticarete geçiş sürelerini kısalttıkları, başka bir deyimle idari ve teknik alt 
yapıyı kurdukları, ihtiyaç duyulan kurumsal yapılar oluşturdukları ve hukuki 
düzenlemeleri gerçekleştirdikleri ölçüde uluslar arası piyasalarda rekabet 
edebilecekleri ve ticarette üstünlük sağlayacakları tartışmasızdır. Bu anlamda 
Internet kullanımına uygun telekomünikasyon alt yapısı ile kamu ve özel kuruluşların 
bilgisayar donanım ve yazılım projelerini gerçekleştirmeleri de dahil, ulusal 
kurumlarca yerine getirilmesi gereken bir çok görev bulunmaktadır. 

ELEKTRONİK TİCARET İŞLEMLERİ 
Kapalı ve açık ağlar kullanılarak yapılabilecek iş ve ticaret aktiviteleri şu 

şekilde sıralanabilir; 
Ø Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi, 
Ø Üretim planlaması yapma ve üretim zinciri oluşturma, 
Ø Tanıtım, reklam ve bilgilendirme, 
Ø Sipariş verme, 
Ø Anlaşma / sözleşme yapma, 
Ø Elektronik banka işlemleri ve fon transferi, 
Ø Elektronik konşimento gönderme, 
Ø Gümrükleme, 
Ø Elektronik ortamda üretim izlem, 
Ø Elektronik ortamda sevkıyat izleme, 
Ø Ortak tasarım geliştirme ve mühendislik, 
Ø Elektronik ortamda kamu alımları, 
Ø Elektronik hisse alışverişi ve borsa, 
Ø Ticari kayıtların tutulması ve izlenmesi, 
Ø Doğrudan tüketiciye pazarlama, 
Ø Sayısal imza, elektronik noter gibi güvenilir üçüncü taraf işlemleri, 
Ø Sayısal içeriğin anında dağıtımı, 
Ø Anında bilgi oluşturma ve aktarma, 
Ø Elektronik ortamda vergilendirme, 
Ø Fikri, sınai ve ticari mülkiyet haklarının korunması ve transferi. 
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ELEKTRONİK TİCARETE GEÇİŞ 
E-ticarete en önemli en önemli engel olarak; gizlilik, hız ve ağ kapasitesi 

gösterilmektedir. Bugün düzenini kurmuş pek çok şirket e-ticarete geçmeyi 
düşünmemektedir ve pek çok müşteri de Internet üzerinden tarama yaparak alışveriş 
yapmakta pek istekli görünmemektedir. 

Bunlara ek olarak, halen Internet’e bağlı pek çok şirket, Internet’i itici güç 
olarak kabul etmemektedir. Ayrıca pek çok şirketin iş ortağı çevrimiçi ilişki için istekli 
görünmemektedir. Bütün bu açıklamalar bir gerçeği ortaya koymaktadır. Pek çok 
şirket ve iş ortağı kuruluş, gerçek olarak Internet etkinliklerinin ne olduğu hakkında 
tam bir fikre sahip değildir. 

Doğal olarak e-posta bir ayrıcalıktır. Bununla beraber e-posta, e-ticaretin bir 
uygulaması olarak görülmekte ve kurumdan kuruma işlemlerin başlangıcı olarak 
dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, ilk olarak e-postayı uyarlamak, Internet bağlantısını 
gerçekleştirmek ve webi geliştirmek, Internet uygulamalarını yaygınlaştırmak yararlı 
olacaktır. Böylece kurum Internet’e taşınacak ve Internet’in diğer uygulamaları için ilk 
adım atılmış olacaktır. 

E-TİCARETTE STRATEJİ ÇALIŞMALARI 
Eğer şirketinizin geleceğinin bir parçasının e-ticaretten geçtiğine karar 

veriyorsanız, atacağınız ikinci adım bir çerçeve belirlemesi yapmak olmalıdır. Bu 
çerçeve size; EDI (Electronic Data Interchange) gibi e-ticaret teknolojilerinin 
uygulaması ile şirketinizin ölçülebilir bir şekilde ne kazanç sağladığını ve şirketinize 
ne yararlar getirdiğini belirlemenize yardımcı olacaktır. Başka bir deyişle bu çerçeve 
şirketinizin kazanç ve elde edeceği yararlar yönünden bir analize sokulmasını 
olanaklı kılacaktır.  
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Yukarıdaki şekilde pek çok yayında görebileceğiniz EDI senaryosu 
sergilenmektedir. EDI sistemi, elektronik iletişim sisteminde satıcı ve müşteri 
arasında kağıt ve iş gücüne dayalı ilişkiyi tümüyle değiştirmektedir. EDI yalnız başına 
ticari bilgi alışverişini standart hale getiren bir metoddur. Güvenlik, şifreleme diğer 
metodlar olarak görülebilir. Bunların dışındaki metodlar ise halen geliştirilme 
safhasındadır.  

E-ticarette Strateji Uygulamasının Gözle Görülen Yararları 
E-ticaret stratejisinin uygulamasının ana yararı genişletilmiş üç kategori içinde 

toplanabilir. 
1. Müşteri hizmetlerinin geliştirilmesi, 
Klasik ticarette, siparişlerin kaybolması, yeniden sipariş istenmesi, yeniden 

gönderme ve bunun getireceği maliyet, zaman kaybı, yeni baştan veri girişi ve 
böylece müşteri memnuniyetsizliğinin artışı söz konusu olmaktadır. E-ticaret ile bu 
sakıncalar ortadan kalkmaktadır. 

2. Düşük taşıma giderleri, 
Belirli aralıklarla malzemelerin temin edilmesi ve depolanması taşıma 

giderlerinin düşürülmesine neden olacaktır. Bilindiği gibi taşıma giderlerinin 
bileşenleri, para, yer, depolama servisleri, depolama riskleridir. Böylece bu 
bileşenlerin etkilerini en aza indirerek giderleri azaltmak mümkündür. 

3. Düşük satın alma giderleri, 
Satın almada sağlanan yarar satın alma yönetimi için harcanan zamanın 

azaltılması ile sağlanır. Ayrıca satıcı firma seçiminde harcanan zaman, kullanılacak 
personel ve ekipmanın azalması da söz konusudur. Yeni projelerde ilk uygulamanın 
getirdiği bazı giderlerin olması doğaldır. Bu giderleri üç grup halinde toplamak 
mümkündür. 

a. Yeni elemanlar ve eğitim giderleri 
En az bir tane tam gün çalışan EDI koordinatörüne gereksinim vardır. Bu kişi 

kullanıcıların karşılaştığı problemlerle ilgili sorulara yanıt vermekle yükümlü olduğu 
gibi, EDI sisteminin işletilmesinden de sorumlu olacaktır. Bu kişi yönetici ve 
kullanıcılara EDI teorilerini ve EDI sistemlerinin kullanılışı hakkında gerekli eğitimi 
verecektir. 

Kurum EDI uygulamalarına yeni geçiyorsa, EDI koordinatörü kesinlikle 
dışarıdan sağlanmalıdır. Ancak EDI eğitmeni kurum içinden seçilebilir. Bu kişiler 
kurum içinde bu tip işlere eğilimli kişiler arasından seçilerek ve ek bir eğitim verilerek 
yetiştirilebilir. 

Eğitim, kurumda yeni elektronik uygulamanın belki de en önemli bileşenidir. 
Özellikle, EDI gibi stratejilerin uygulanmasından doğan problemlerin çok büyük bir 
bölümü donanım veya yazılımdan değil kullanımdan kaynaklanmaktadır ve eğitim bu 
iş için tek çözüm yoludur. 

b. Yazılım Giderleri 
E-ticaret uygulamalarının yazılım bileşenleri olarak, iletişim yazılımı, aktarım 

ve kullanıcılar için uygulama ara yüzlerini sayabiliriz. 
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c. İletişim Giderleri 
Sonuçta E-ticaret yapabilmek için bir iletişim hattına ve gerekli iletişim 

cihazlarına ihtiyaç vardır. İletişim hattı, dönemsel ödeme gerektiren ve iletişim firması 
ile yapılan bir anlaşma ile sağlanabilir. Son dönemde iletişim giderlerinin hızla 
aşağıya doğru çekildiği görülmektedir.  

E-ticarette Strateji Uygulamanın Gözle Görülmeyen Yararları 
Aşağıda verilen örnekler elle tutulur veya gözle görülür nitelikte 

bulunmayabilirler. Ancak bunlar dolaylı olarak etken olan yararlar olarak kabul 
edilmelidir. 
Ø Pazarın gerek duyduğu desteği çok hızlı bir şekilde sağlamak, 
Ø Müşterinin beklediği hızda hizmet sağlamak, 
Ø EDI gibi uygulamaların devreye alınması ile, birlikte çalışılan kurumlarla 

ilişkilerin güçlenmesini sağlamak, 
Ø Pazarda var olan başarılı durumu korumak ve daha ileriye götürmek, 
Ø Tam zamanında üretimin gerçekleştirilmesini sağlamak, 
Ø Kontrol işlemlerini geliştirmek, 
Ø Çok güçlü servis olanağı getirmek, 
Ø Para akışını fevkalade hızlandırmak. 

 


