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6 Şehirde 500 KOBİ ile Görüşüldü

ÖRNEKLEM
ve METOD

ARAŞTIRMANIN 
HEDEFİ 

• KOBİ’lerin e-ticarete dair algılarını anlamak 
• E-ticaret yapma motivasyon ve bariyerlerini öğrenmek
• E-ticaretten elde edildiği düşünülen ve beklenen 
   faydaları belirlemek 

• 15’ten fazla kategoride faaliyet gösteren 500 KOBİ yöneticisi / sahibi 
• Yüz yüze anket yöntemi 
• 6 Şehir: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Trabzon



E-Ticaret Yapan KOBİ’LER

%40Online Satış
Yapanlar

N=200 Online Satış 
Yapmayanlar

N=300
%60



E-Ticaret “İnternet Üzerinden Satış”ı Çağrıştırıyor

-E-ticareti henüz bilmeyen, bu konuda herhangi bir şey okumamış veya 
 duymamış bir meslektaşınıza bu kavramı anlatmanız gerekse, nasıl anlatırdınız? 

E-Ticaret:

“İnternet Üzerinden Satış”

%50 %16
“Kolay yoldan daha 
çok kişiye ulaşmak”



E-Ticaret, KOBİ’lerin Satışını %30 Artırıyor

-Ne kadar süredir e-ticaret yaptığınızı belirtir misiniz? -E-ticarete katıldıktan sonra satışlarınız nasıl değişti?
-E-ticaretten memnun musunuz? 

Ortalama "

3,5 yıldır "
e-ticaret

yapıyorlar 

E-ticaret 
satışları 
ortalama 

%30 artırıyor

%90’ı "
e-ticaret 

yaptığı için 
memnun
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16Ürün tanıtımının detaylı bir şekilde yapılması ve aktarılması

Web ve mobilden hızlı ve kolay satış

Dijitalleşen alışveriş dünyasına ayak uydurmak

Fiziksel mağaza maliyetinin azalması

Az maliyetle hızlı kurulum

Düşük maliyetle daha fazla satış yapmak

Coğrafi olarak satış ağını genişletmek

Satışların artması

Karlılığın artması

7/24 satış yapabilmek

Daha çok kişiye ulaşmak

Ana Motivasyon “Daha Çok Kişiye Ulaşmak”

-E-ticaret kanalını kullanmaya karar vermenizde etkisi olan konular hangileridir?

E-Ticaret Yapan Toplam Grup"
N=200"



Platform Üzerinden E-Ticarete Başlamak Daha Hesaplı	

-E-ticaret kanalını kullanmaya karar verdiğinizde işletmenize teknolojik bir yatırım yapmanız gerekti mi?

KOBİ’lerin %60’ı e-ticarete başlarken yatırım yapıyor."

-E-ticaret kanalını kullanmak için yaptığınız yatırımın yaklaşık toplam tutarı kaç TL’dir?  (*ortalama)

Kendi web sitesi "
üzerinden başlayanlar"

8.000 TL"

E-ticaret platformu "
üzerinden başlayanlar"

3.500 TL



Beklenti, İşleri Büyütmek ve Kârı Artırmak 	

- Önümüzdeki 5 sene içinde e-ticaret yapmanızın firmanıza ne katkı sağlamasını bekliyorsunuz?

İşimi büyütmek ve satışları artırmak

Coğrafi olarak yaygınlaşmak, ulaşılabilir olmak

Kârı artırmak

Çağa ayak uydurmak

Markamı büyütmek

Maliyetleri azaltmak

E-ihracat yapabilmek

Mobilden satabilmek

Diğer
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E-Ticaret Satışlarının %22’sini Mobilden Yapıyorlar 	

-Mobilden satışınız toplam e-ticaret satışınızın yüzde kaçını oluşturuyor? (Mobilden satış yapanlar n=141)
-Kullandığınız e-ticaret platformunun mobil uygulaması/aplikasyonu var mı? Siz mobil uygulamadan ürün listelemesi yapıyor musunuz?

Mobil uygulamalı değil

Bilmiyorum

Mobil uygulamalı

Kendi web sitesi dışında bir platformdan e-ticaret
yapan grup (n=110)
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E-Ticaret Yapmayan KOBİ’LER	

-Mobilden satışınız toplam e-ticaret satışınızın yüzde kaçını oluşturuyor? (Mobilden satış yapanlar n=141)
-Kullandığınız e-ticaret platformunun mobil uygulaması/aplikasyonu var mı? Siz mobil uygulamadan ürün listelemesi yapıyor musunuz?

%40

%60
Online Satış
Yapanlar

N=200
Online Satış 
Yapmayanlar

N=300



Online Satış Yapmayan KOBİ’lerin % 90’ı E-Ticaretten Haberdar	

- Daha önce herhangi bir yerden “E-ticaret” kavramını duydunuz mu? "
- E-ticaret konusunda neler biliyorsunuz ?"

E-Ticaret:

“İnternet Üzerinden 
Satış” "

%60
“Sanal Ortamda 

Ticaret” 

%20



E-Ticarete İhtiyaçları Olmadığını Düşünüyorlar	

- Bugüne kadar e-ticaret yapmayı düşünmemenizin sebepleri nelerdir? "

E-Ticaret Yapmayanlar Toplam Grup"
N=300"

16İhtiyacım yok

13Konuyu bilmiyorum

13İşime uygun değil

12Maliyetli olması

12Yeni bir firmayız, personelimiz, altyapımız yok

11Konuya yakın değilim

6Güvenilir değil

5Zamanımız yok

4Kârlılık oranı çok düşüyor

3Zor olduğu için

3Yeterli yerimiz yok

2Diğer



10 KOBİ’den 7’si E-Ticarete Girmeyi Planlamıyor"

- Önümüzdeki 1 yıl içinde e-ticaret yapmayı düşünüyor musunuz?" - E-ticarete katılmayı neden 
düşünmüyorsunuz?"- E-ticaretin neden işinize uygun olmadığını düşünüyorsunuz?"
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Bütçemiz yok

Bu konuda bilgim yok

İşime uygun değil

Güvenemiyorum

Zamanımız yok

İhtiyacım yok

Altyapım müsait değil

Kâr oranı az

Yeterli müşterim var

Gerek yok

Elemanım yok

İşyeri alanım müsait değil

Diğer
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Bunun için ek bir bütçem yok

İnternet ve dijital konularda bilgim yok

Yeterli ve kalifiye insan kaynağım yok

Teknoloji alt yapım yok

Artan talepleri karşılayamayabilirim

Stok yönetimi konusunda bilgi sahibi değilim

Diğer
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Daha çok kişiye ulaşmak

Karlılığın artması

Düşük maliyetle daha fazla satış yapmak

Az maliyetle hızlı kurulum

7/24 satış yapabilmek

Coğrafi olarak satış ağını genişletmek

Web ve mobilden hızlı ve kolay satış

Ürün tanıtımının detaylı bir şekilde yapılması ve aktarılması

Herkesin rahatça ulaşabildiği bir kanal olduğu için satışların artması

Fiziksel mağaza maliyetlerinin azalması
Dijitalleşen alışveriş dünyasına ayak uydurmak

Diğer

E-Ticarete Başlamayı Planlayan KOBİ’ler Erişime Odaklanıyor"

-  Önümüzdeki 1 sene içinde e-ticaret yapmayı düşündüğünüzü belirttiniz. E-ticaretin işinize genel olarak hangi       "
    konularda katkısı olmasını bekliyorsunuz? "



KOBİ’ler Nasıl E-Ticaret Yapılacağını Öğrenmek İstiyor"

- E-ticareti kullanabilmek için eğitim almak ister misiniz?"
- E-ticaret konusunda hizmet veren firmaların sizinle nasıl iletişim kurmasını istersiniz?"

 %76’sı e-ticaret eğitimi almak istiyor "

 %50’si kendisiyle işyerinde, yüz yüze "
iletişim kurulmasını tercih ediyor

E-Ticaret Yapmayan Toplam Grup
(n=300)
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Nasıl satış yapılır

Mobil uygulama tasarlanması

Stok Yönetimi

Diğer



Teşekkürler


