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Abstract 
One of the latest discoveries of our time, electronic commerce (e-commerce), led 

to fundamental changes in SMEs' and other enterprises’ ways of conducting 

business. The main purpose of this research is to analyze the adaptation process 

of SMEs that operate e-commerce activities through a case study. In the research, 

e-commerce and SMEs were put under a theoretical perspective, and a case study 

was conducted with some of the SMEs. Based on the results of the case study, it 

was determined that SMEs faced issues during the electronic commerce process 

due to their structure, yet e-commerce had effective results for the sustainability 

and growth of SMEs, e-commerce provided financial advantages for the SMEs, 

and the SMEs would benefit further from the government's assistance and 

contributions. 

 

 

KOBİ’lerin E-Ticarete Uyum Süreci: Bir Vaka Analizi Uygulaması* 
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Özet 
Yaşadığımız çağın son buluşlarından olan elektronik ticaret (e-ticaret) 

işletmelerin özellikle de KOBİ’lerin iş yapma şekillerinde köklü değişikliklere 

sebep olmuştur. E-ticaret faaliyeti yürüten KOBİ’lerin, uyum sürecini vaka 

analizi yöntemi ile incelemek bu çalışmanın temel amacıdır. Çalışmada e-ticaret 

ve KOBİ’lerin teorik çerçevesine değinilmiş, örnek KOBİ’ler ile vaka analizi 

çalışması yapılmıştır. Vaka analizi sonuçlarına göre; elektronik ticaret sürecinde 

KOBİ’lerin yapıları gereği sorunlar ile karşılaştıkları, buna rağmen e-ticaretin 

KOBİ’lerin büyümesi ve gelişmesi yönünde olumlu etkiler yarattığı, e-ticaretin 

KOBİ’lere maliyet yönlü avantajlar sağladığı, devlet destek ve teşvikleri ile bu 

işletmelerin e-ticaretten daha fazla verim elde edeceği gibi bulgular saptanmıştır. 
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1. Giriş 

Teknolojik ilerlemenin, özellikle de bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin 
günümüzde ulaştığı son nokta, insan hayatının her alanında etkilerini 
hissettirmektedir. Özellikle internetin keşfi ile birlikte, insanlık yeni bir döneme 
adım atmıştır. Sınırların ortadan kalkması, bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, bilginin 
çok hızlı bir şekilde iletilmesi, saklanması, dağıtılması ve kopyalanması internet 
teknolojisi ile mümkün olmuştur. Bireyler, işletmeler ve devletler, internet ve bu 
teknolojinin getirdiği yeniliklere çok hızlı adapte olmuştur. Bu yeniliklerden en 
sonuncusu, ticaret modellerini köklü bir değişikliğe uğratan e-ticaret kavramıdır. 

Elektronik ticaret ile bireyler, işletmeler ve devletler, hedef kitlelerine çok daha 
hızlı, ucuz ve kolay bir şekilde ulaşma imkânı elde etmiştir. İşletmeler için sınırlar 
ortadan kalkmış ve tüm dünya pazar haline gelmiştir. Ürünler internet ortamında 
sunulmaya başlanmış ve toplumların alışveriş alışkanlıklarında köklü değişiklikler 
meydana gelmiştir. Geleneksel ticaretin zorunlu kıldığı birçok unsur e-ticaret ile 
zorunluluk olmaktan çıkmıştır. Özellikle maliyet yönlü olumlu etkiler, işletmelerin 
özellikle de KOBİ’lerin e-ticareti çok hızlı şekilde benimsemelerine sebep olmuştur.  

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) ülke ekonomileri için çok önemli 
organizasyonlardır. Avrupa’daki işletmelerin %99’unu KOBİ’ler oluşturmakta ve 
yaklaşık 100 milyon çalışan KOBİ’ler tarafından istihdam edilmektedir (European 
Commission, 2022). Ülkemizde ‘de durum bundan farklı değildir. Ülkemizdeki 
işletmelerin toplam %99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır (TÜİK, 2020). KOBİ’lerin 
ülke ekonomilerinde bu denli öneme sahip olması, bu işletmelerin gelişiminin ve 
varlıklarını sürdürmelerinin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Yapıları 
gereği değişimlere hızlı adapte olabilen KOBİ’lerin, çağımızın en son 
yeniliklerinden olan e-ticaret ile uyumlu bir süreç izlemeleri son derece önemli 
olacaktır.  

Bu çalışmanın amacı KOBİ’lerin e-ticarete uyum sürecini öğrenmektir. KOBİ’lerin 
süreç içerisinde karşılaştıkları problemleri ve sürecin KOBİ’ler üzerine etkileri ele 
alınarak, uyum süreci vaka analizi yöntemi ile incelenecektir. 

2. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) 

2.1. KOBİ’lerin Tanımı ve Sınıflandırılması 

KOBİ sözcüğü Küçük ve Orta Ölçekli İşletme’nin kısaltmasıdır. Literatür 
incelendiğinde görüş birliğine varılmış bir KOBİ tanımı olmadığı görülmektedir. Bu 
durumun başlıca sebebi tanımı yapan ülkenin, kurumun, zamanın, ekonomik ve 
sosyal koşulların farklılıklar göstermesidir. Göreceli bir kavram olmasının yanında, 
tanımda kullanılan nitel ve nicel bazı kriterler bulunmaktadır. Özellikle personel 
sayısı ve yıllık ciro gibi kriterler tanımlamalarda en fazla kullanılan ölçütlerdir. 
KOBİ’lerin tanımlanan kriterlere göre sınıflandırılması mümkündür. Tanım 
zorluğuna sebep olan işletme büyüklüğü, ciro gibi etkenler bu sınıflandırmanın 
oluşmasının temel sebebidir. Her işletme aynı büyüklükte olmadığı gibi, her 
işletmenin KOBİ sınıfı da farklı olacaktır. Bu bakımdan KOBİ’ler şu şekilde 
sınıflandırılmaktadır (Mecek, 2020); 
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 Mikro ölçekli işletmeler. 

 Küçük ölçekli işletmeler. 

 Orta ölçekli işletmeler. 

Türkiye’de KOBİ tanımı son olarak Resmî Gazete’nin 24 Haziran 2018 tarihli 
sayısında 2018/11828 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yeniden 
düzenlendi.  

Bu tanıma göre; yıllık cirosu 125 milyon TL’ye eşit veya daha az olan ve 250’den az 
çalışanı bulunan işletmeler orta ölçekli işletmelerdir. Yıllık cirosu 50 milyon TL’ye 
eşit veya daha az olan ve 50’den az çalışanı bulunan işletmeler küçük ölçekli 
işletmelerdir. Yıllık cirosu 10 milyon TL’ye eşit veya daha az olan ve 10’dan az 
çalışanı bulunan işletmeler mikro ölçekli işletmelerdir (T.C. Resmî Gazete, 2018). 

2.2. KOBİ’lerin Avantaj ve Dezavantajları 

Genellikle işletme sahiplerinin yöneticiliği üstlendiği KOBİ’lerin özellikleri işletme 
yöneticisinin özellikleri ile benzerlik göstermektedir. Bu bakımdan genel geçer 
KOBİ fonksiyonları sunmak zor olmakla birlikte işletmecinin ve direkt olarak 
işletmenin özellikleri olarak sınıflamak mümkündür. Bununla birlikte bu 
organizasyonların güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır. İç ve dış çevresel 
faktörlerden kaynaklanan fırsatlar ve tehditlerde KOBİ’lerin dinamikleri 
arasındadır. 

İşletmelerin yapısı gereği sahip oldukları bazı özellikleri onları güçlü kılmaktadır. 
KOBİ’ler söz konusu olduğunda özellikle esneklik yönlü güçlü özellikler olduğu 
görülmektedir. İşletme yapısı değişen koşullara kolayca adapte olacak şekildedir. 
Bunun temel sebebi küçük ölçekli yapıları sayesinde, büyük ölçekli işletmelere 
göre değişimin hızlıca gerçekleştirilmesinin kolay olmasıdır. Ayrıca yapıları gereği 
bölgesel özgürlüğe sahiptirler. Küçük bir işletmeyi işe en uygun yerde kurmak 
KOBİ’ler için özellikle lojistik ve lokasyon yönlü avantajlar sağlamaktadır. Bütçeleri 
gereği daha az girdi ile daha fazla çıktı elde etmeleri bu işletmeleri verimlilik 
açısından öne çıkarmaktadır (Taş & Özcan, 2015, s. 19). Hiyerarşik yapıları karar 
alma noktasında çok hızlıdır. Bu durum yönetimde hızlı olma özelliği 
sağlamaktadır. İnsan odaklı yeni rekabet ortamında KOBİ’lerin müşterileri ile daha 
yakın ilişki içerisinde olması müşteri yönlü avantajlar olarak görülmektedir 
(Zeren, 2009, s. 45). Yapıları gereği sınırlı imkanları olan KOBİ’lerin üretimde 
boşlukları doldurabilecek yetenekte personelleri olması gerekir. Bu durum 
üretimde aksaklıkların önüne geçerken, düşük maliyetli üretim imkanları 
sayesinde büyük ölçekli firmaların tamamlayıcı olma gücünü beraberinde 
getirmektedir (Türkoğlu, 2003, s. 277). 

KOBİ’lerin güçlü yönlerinin yanında yine daha çok yapısal özelliklerden 
kaynaklanan bazı zayıf yönleri de bulunmaktadır. Özellikle sermaye yetersizliği bu 
zayıflıkların en başında gelir. Sermayenin düşük olması kapasite arttırma ve 
büyüme yönünde olumsuz etkiler yaratmaktadır (Yurttadur, 2017, s. 26). Uzun 
vadeli planlama ve planlama aşamasında uzman personellerinin olmaması da yine 
finansman kaynaklı zayıf yönleridir. Ar-ge ve teknoloji kullanımı gibi konular için 
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gerekli olan bütçeye yeteri kadar sahip olamayan KOBİ’ler bu konuda yoğun bir 
desteğe ihtiyaç duymakta ve bu ihtiyaçları zamanında karşılamadıkları takdirde 
birtakım sorunlar ile karşılaşmaktadırlar. (Erdoğan, 2011, s. 152). İşletmelerin 
gelişmesi ve büyümesi açısından son derece önemli olan ihracata katılma hususu 
KOBİ’ler için gereklilikleri karşılama, üretimde standart bir kaliteyi yakalama ve 
belge zorunluluğu gibi şartlar sebebiyle zorlu bir süreçtir. Nitekim bu süreç için 
gerekli finansmanı bulamayan KOBİ’ler ihracattan geri kalabilmektedir. Bunlarla 
birlikte genellikle aile işletmeleri ya da muhafazakâr yapılı işletmeler olmaları 
sebebiyle, değişime adapte olamayan ve serbest piyasa koşullarını yerine 
getiremeyen KOBİ’lerin varlıkları tehlikeyle karşı karşıya kalmaktadır. (Bayülken 
& Kütükoğlu, 2010, s. 35-36). 

2.3. Dünyada ve Türkiye’de KOBİ İstatistikleri 

Dünya Bankası verilerine göre; gelişmekte olan ülke ekonomilerinde KOBİ’ler 
GSYH’nin %40’ını oluşturmakta ve toplam istihdamın %60’ını yaratmaktadırlar. 
Gelişmekte olan ülkelerde 365 ile 445 milyon KOBİ bulunmaktadır. 2030 yılına 
kadar 600 milyon istihdam gereksinimi olacağından, bu gereksinimi karşılamak 
üzere devletlerin, KOBİ’lerin varlığını ve gelişimini yüksek öncelikli hedefleri 
haline getirmeleri tavsiye edilmektedir (The World Bank Group, 2022). 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, KOBİ’leri ekonomiler için bel kemiği olarak 
nitelendirmektedir. Komisyon raporuna göre; 2020 yılında AB’de finansal olmayan 
işletmelerin %99’unu KOBİ’lerin oluşturduğu belirtilmektedir. KOBİ’ler AB’de 
toplam katma değerin %56,3’üne sahipken 100 milyonluk bir istihdam 
sağlamaktadırlar. KOBİ’ler Avrupa için kaynak verimliliği, sosyal uyum ve iklim 
değişikliği gibi konulara yenilikçi çözümler üreten işletmeler olarak görülmektedir 
(European Commission, 2020). 

Ülkemizde de tıpkı dünya da olduğu gibi KOBİ’ler ekonomi içerisinde büyük 
etkilere sahiptir. TÜİK verilerine göre; 2009 yılında 2 milyon 625 bin olan KOBİ 
sayısı 2019 yılına gelindiğinde 3 milyon 221 bine ulaşmıştır. Tüm girişimler 
içerisinde KOBİ’lerin payı 2019 yılı itibariyle %99,8 seviyesindedir. Bununla 
beraber istihdamın %72,4'ünü, personel maliyetinin %51,8'ini, cironun 
%50,4'ünü, üretim değerinin %44,1'ini ve faktör maliyetiyle katma değerin 
%44'ünü KOBİ’ler oluşturmaktadır. Şekil 1’de bazı değişkenlere göre KOBİ’ler ve 
büyük ölçekli işletmeleri görülmektedir (TÜİK, 2019); 
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Şekil 1. Türkiye’deki işletmelerin büyüklük gruplarına göre temel göstergelerinin oransal 
dağılımı (%), 2019 

 
Kaynak: (TÜİK, 2019) 

3. Elektronik Ticaret (E-Ticaret) 

3.1. Elektronik Ticaretin Tanımı 

Teknoloji unsuru ile paralel bir şekilde ilerleyen elektronik ticaret, yine bu unsura 
bağlı olarak sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu sebeple sürekliliğini koruyan 
bir e-ticaret tanımı yapmak hayli zordur. Elektronik ticaret en dar anlamıyla, 
internet ortamında yapılan ticari faaliyetler olarak tanımlanabilir. Daha geniş bir 
tanımlama da ise, hükümetlerin, firmaların, kurumların ve hane üyelerinin internet 
ortamında gerçekleştirdiği, mal veya hizmet satın alması veya satması şeklinde 
tanımlamak mümkündür (Özmen, 2012, s. 16). 

3.2. Elektronik Ticaret Türleri 

İnternet teknolojisi; bireyler, firmalar ve devletler tarafından farklı amaçlar için 
kullanıldığı gibi, e-ticaret de bu amaçlar doğrultusunda farklı türlerde 
gerçekleşebilir. E-ticaret türlerinde farklılıklar olması temelde ticarete konu 
tarafların farklı olmasından kaynaklanır. Buna göre en fazla kullanılan e-ticaret 
türleri şöyledir (Altaş, 2010, s. 43); 

 B2B (Business to Business): İşletmeler arası e-ticareti ifade etmektedir. 
Burada temel nokta elektronik ortamda alıcı ve satıcı taraflarının her 
ikisinin de bir işletme olmasıdır. Genellikle B2B için özel olarak kurulmuş 
platformlar ile gerçekleştirilen bu türde daha çok toptan ticaret işlemleri 
yapılmaktadır.  

 B2C (Business to Consumers): İşletmelerin, son kullanıcıya ürün ve 
hizmet sattığı e-ticaret türüdür. Bu türde satıcı taraf işletmeler, alıcı taraf 
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ise bireylerdir. B2C için oluşturulan platformlarda, platformu oluşturan 
firmanın kendi ürünlerini sattığı ya da pazar yeri uygulaması ile diğer 
satıcılara ürün listeleme imkânı sunduğu bir işleyiş mevcuttur. Türkiye’de 
“Amazon.com.tr” “Hepsiburada.com” ve “N11.com” gibi platformlar bu türe 
örnek gösterilebilir. 

 C2C (Consumers to Consumers: Henüz şirketleşmemiş bireysel 
kullanıcılar ile başka bireyler arasında gerçekleştirilen e-ticaret türüdür. 
Daha çok ikinci el pazarlarında görülen bu tür için Türkiye’de 
“Sahibinden.com” örnek gösterilebilir. 

 C2G (Consumers to Government): Bireyler ile devlet arasında 
gerçekleştirilen e-ticaret modelidir. Devletlerin sundukları bazı hizmetleri 
elektronik ortamda ulaştırması esasına dayanır. Vatandaşların devlete olan 
borçlarını ödemeleri gibi işlemler C2G ile mümkündür. Türkiye’de 
kullanılan “e-devlet” uygulaması bu türe örnek olarak gösterilebilir. 

 B2G (Business to Government): Devlet ile işletmeler arası e-ticareti ifade 
eder. Burada esas olan devlet ile e-ticaret işlemi yapacak olan tarafın bir 
işletme unvanına sahip olmasıdır. İşletmelerin vergi borçlarını ödemeleri ya 
da elektronik ihalelere katılmaları gibi işlemler B2G ile mümkündür. 
Türkiye’de kullanılan e-ihale uygulaması bu türe örnek olarak gösterilebilir. 

3.3. Elektronik Ticarette Ödeme Yöntemleri 

E-ticaret sadece ticaret yapma şeklini değil aynı zamanda bu ticarete konu olan 
ödeme yöntemlerini de değiştirmiştir. Alışverişlerin sanal ortamda yapılması 
sebebiyle sanal ortamda kullanıma uygun yeni ödeme yöntemleri doğmuştur. Bu 
ödeme yöntemlerinden bazıları şunlardır (Erbaşlar & Dokur, 2012); 

 Kredi ve Banka Kartları Ödemeleri: Hacim ve adet bakımından en fazla 
kullanılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde kullanıcı bankasına ait kart 
numarasını elektronik ortamda kullanarak sanal pos yazılımları sayesinde 
ödemeyi gerçekleştirir. Yöntem taksit ve güvenli alışveriş imkânı 
sunmasından dolayı yoğun olarak talep edilmektedir. 

 E-cüzdan uygulamaları: Elektronik ortamda oluşturulan cüzdanlarda 
tutulan paralarla yapılan ödemelerdir. Bu yöntemde kullanıcı kendisine ait 
bir sanal cüzdan ile bir e-ticaret kurumuna ya da aynı cüzdan uygulamasını 
kullanan başka kişilere ödeme yapabilmektedir. ABD merkezli “PAYPAL” bu 
yöntemin en fazla bilinen örneğidir.  

 Elektronik Çek (E-çek): Geleneksel ticarette kullanılan fiziki çeklerin 
elektronik ortamda kullanılması ile yapılan ödemelerdir. Bu yöntemde 
kullanıcı elektronik çekinde kullanmak üzere elektronik imzası ile ödeme 
yapabilmektedir. 

 Havale ve EFT (Elektronik Fon Transferi): Bankalar arası para transferi 
ile gerçekleştirilen ödeme yöntemidir. Aynı bankalar arasında 
gerçekleştiğinde havale adını alan bu yöntem farklı bankalar arası transfer 
de EFT adını almaktadır. Bu yöntem ile satıcı banka hesabına gelen 
ödemeye anında erişim elde etmiş olur. 
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3.4. Dünyada ve Türkiye’de Elektronik Ticaret İstatistikleri 

Tüm dünyada 2014 yılında 1,33 trilyon ABD doları olan e-ticaret satış rakamları 
yalnızca beş yıl sonra 2019 yılına gelindiğinde neredeyse üç kat artarak 3,35 
trilyon dolara ulaşmıştır. Bu rakamların gelecekteki birkaç yıl içinde artışını 
sürdürmesi ve elektronik ticaretin firmalar için gün geçtikçe daha karlı bir model 
haline geleceği beklenmektedir. Küresel e-ticaret satışlarının 2024'de dünya 
çapında toplam 6,38 trilyon ABD doları olması beklenmektedir. Ayrıca, 2023'de 
toplam küresel perakende satışlarının %21,10'nun e-ticaret alışverişlerinden 
gelmesi bekleniyor. Üç yıl önce (2019), dünya genelinde alışverişlerin yalnızca 
%13,6'sı e-ticaret ile gerçekleştiriliyordu. Bu rakamın 2022 sonunda %20,40'a 
ulaşması beklenmektedir. Büyümenin 2024 yılına kadar %21,8'e ulaşarak devam 
etmesi bekleniyor. Bu rakam sadece beş yıl içinde e-ticarette 8,2 puanlık bir artış 
beklentisi olduğunu göstermektedir (Cramer-Flood, 2021) 

E-ticarete dair Türkiye istatistikleri incelendiğinde; e-ticaret faaliyeti yürüten 
işletme sayısının sadece iki yılda iki kattan fazla arttığı görülmektedir. İşletmelerin 
faaliyet alanları ise pazar yeri web sitelerinde faaliyet gösteren ve hem kendi web 
sitesi hem pazar yeri web sitelerinde faaliyet gösterenler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. Türkiye’de e-ticaret alanında faaliyet gösteren işletmelere ait 
rakamlar Şekil 2’deki gibidir.  

Şekil 2. Türkiye'de E-ticaret Faaliyetinde Bulunan İşletmelerin Sayısı (2019-2020) 

 
Kaynak: (www.eticaret.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.03.2021) 

Türkiye’de e-ticaret hacimleri ve e-ticaret işlem adetleri de 2020 yılında bir önceki 
yıla göre artış göstermiştir. Sadece bir yılda %60’ın üzerinde gerçekleşen bu 
artışlar Türkiye’nin e-ticaret üzerine yoğunlaştığını göstermektedir. 2019-2020 
yılları arasında gerçekleşen e-ticaret satış hacimleri ve sipariş adetleri Tablo 1’de 
görülmektedir. 
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Tablo 1. Türkiye'de E-Ticaret Hacimleri ve Sipariş Adetleri (2019-2020) 

  2019 2020 Artış 

E-ticaret Hacmi (Milyar TL) 136 226,2 66% 

E-ticaret Sipariş Sayısı (Milyar Adet) 1,36 2,29 68% 

Kaynak: (www.eticaret.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.03.2021) 

Türkiye’de e-ticaretin gelişmesi ve büyümesi geleneksel ticaret içerisinde e-ticaret 
paylarının artmasına da etki etmiştir. 2019 yılında e-ticaretin genel ticarete oranı 
%9,80 seviyesindeydi. Bu rakam 2020 yılına gelindiğinde %15,70’e yükselmiştir. 
Elbette tüm dünya da olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren ve fiziksel 
mağazaların kapanmasına sebep olan Covid-19 salgınının bu artış üzerinde 
özellikle 2020 yılı içerisinde ciddi bir etkisi olmuştur. E-ticaret ve genel ticaretin 
çeyreklik dönemler içerisindeki rakamları da Şekil 3’te görülmektedir. 

Şekil 3. Türkiye'de E-Ticaret ve Genel Ticaret Rakamları (2019-2020) 

 
Kaynak: (www.eticaret.gov.tr, Erişim Tarihi: 18.03.2021) 

4. Vaka Analizi 

Çalışmanın amacı, KOBİ’lerin elektronik ticarete uyum süreçlerini gözlemlemek, 
uyum sürecini etkileyen unsurları tespit etmek ve bu süreç içerisinde KOBİ’lerin 
edindikleri deneyimleri incelemektir.  

Araştırmanın kapsamı, amacının sınanabileceği e-ticaret faaliyeti gerçekleştiren 
KOBİ’ler ile sınırlandırılmıştır. Örnek vaka analizine uygun firmalar ile 
gerçekleştirilen bu araştırmanın geliştirilmesi ve daha geniş kapsamlı bir kümeye 
uygulanması mümkündür. 
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Rahayua ve Daya, (2015)’te gelişmekte olan ülkelerdeki KOBİ’ler üzerine yaptıkları 
çalışmada, KOBİ’lerin büyük ölçekli işletmelere oranla e-ticareti benimsemekte 
geri kaldıklarını ortaya koymuşlardır. Bununla birlikte çalışma, yeni ekonomik 
çağda ve içerisinde bulunduğumuz bilgi çağında KOBİ’lerin ayakta kalmaları için e-
ticareti kesinlikle benimsemeleri gerektiğini savunmaktadır. Çalışmada KOBİ’lerin 
e-ticareti benimsemeleri hususunda etkili olan dört temel faktör belirlenmiştir. Bu 
faktörler şunlardır; 

 Teknolojik faktörler. 

 Örgütsel faktörler. 

 Çevresel faktörler. 

 Bireysel faktörler. 

Çalışma Endonezya örneği üzerinden KOBİ’lerin e-ticareti benimsemelerini 
genellikle işletme sahiplerinin bilgi teknolojileri adaptasyonu üzerine durarak ele 
almıştır. Bununla birlikte bilgi teknolojileri alanına hâkim olmayan işletmecilerin, 
işletmeleri için e-ticareti benimsemesinde sorunlarla karşılaştıkları sonucu ortaya 
konmuştur. 

Savrul vd. (2014)’te çalışmalarında KOBİ’lerin gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 
ekonomilerinde, istihdam ve ekonomik kalkınma açısından önemli rolleri 
olduğunu söylemektedirler. Çalışmada, küreselleşmenin KOBİ’ler üzerine nasıl bir 
etki yarattığını ve KOBİ’lerin küreselleşen iş ortamının zorluklarıyla başa çıkmak 
için e-ticaretin potansiyellerinden ne derece faydalandıkları ele alınmıştır. Vaka 
analizlerine yer verilen çalışmada KOBİ’lerin aşağıdaki amaçlar doğrultusunda e-
ticareti tercih ettiği savunulmaktadır; 

 Katma değer yaratmak, 

 Yeni hizmetler ve yeni iş modelleri yaratmanın yollarını keşfetmek, 

 İşlerini uluslararası alana taşımayı istemek ve etkinliklerini arttırmak, 

 Büyük ölçekli firmalarla elektronik ortaklıklara girmek. 

Çalışmada AB’deki e-ticaretin firmalar üzerinde özellikle ciro yönlü olumlu etkiler 
yarattığını ve bu etkilerin firma büyüklüğüne göre değiştiği vurgulanmıştır. Olumlu 
etkilerinin yanı sıra e-ticaret ile ilgili bir dizi teknik ve teknik olmayan engellere de 
yer verilmiştir. Çalışma bu engelleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır; 

 Mal ve hizmetlerin e-ticarete uygun olmaması, 

 Lojistik ve ödemeler ile ilgili sorunlar, 

 Güvenlik ve yasal çerçeve ile ilgili konular, 

 E-ticaret ve e-ticaret iş modelleri hakkında farkındalık eksikliği, 

 E-ticaret için teknik bilgi eksikliği, 

 Yüksek maliyetler. 

Çalışmada söz konusu sorunların bazılarının KOBİ’ler tarafından çözülebilir 
olmasına karşın bazılarının devlet destek ve teşvikleri ile çözülmesi gerekliliği, 
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bununla birlikte eğitim yardımı, teknolojik alt yapı ve yasal çerçevenin 
kolaylaştırılmasının ve ticari uygulama geliştiricilerinin daha geniş yelpazeler 
sunması gibi etkenlerin KOBİ’lerin başarılarına katkıda bulunacağı 
savunulmaktadır. 

Kalaycı (2008) çalışmasında e-ticaretin en büyük etkilerinin KOBİ’ler üzerine 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu çalışmaya göre işletmeler e-ticaret ile, etkin bir 
dağıtım ve tedarik zinciri oluşturabilmekte, işlem maliyetlerini düşürmekte, pazara 
giriş maliyetlerinin düşmesiyle hem ulusal hem uluslararası piyasalara daha kolay 
ulaşmakta ve bazı sektörlerde aracıların ortadan kalkması ile maliyet avantajları 
elde etmektedirler. Bunula birlikte çalışma internetin sağladığı küresellik 
avantajının KOBİ’lere büyük ölçekli işletmelerle küresel alanda rekabet fırsatı 
sunduğunu, ancak tüm bu imkanlara rağmen KOBİ’lerin finansman sıkıntısı 
yaşadığını ve bu sorunun e-ticaret ile bir miktar çözülebileceğini savunmaktadır. 

Soydal (2006) çalışmasında elektronik ticaretin yeni bir iş yapma modeli olduğunu 
ve işletmeler için kaçınılmaz bir unsur olduğunu savunmaktadır. Bununla birlikte 
e-ticaretin KOBİ’lere globalleşme yolundaki engellerin kaldırılması açısından 
büyük fırsatlar sunduğunu belirten çalışmada, e-ticaretin işletmelere sağladığı 
avantajlar şu şekilde ifade edilmektedir;  

 Globalleşen pazarlarda rekabet üstünlüğü sağlamak,  

 Müşterilerin taleplerine uygun ürünleri, uygun kalitede, uygun yer ve 
zamanda ve uygun fiyatta sunma fırsatı, 

 Yerel pazarlarda hizmet sunan işletmelere yeni pazarlara açılma imkanları. 

Çalışmada son olarak KOBİ’lerin bu imkanları kullanmaya başlamaları için bilişim 
teknolojileri konusunda kendilerini geliştirmeleri ve bu konuda yapılacak gerekli 
çalışmaların hayata geçirilmesinde geç kalınmaması gerektiği vurgulanmıştır. 

Bakırtaş ve Tekinşen (2006) çalışmalarında girişimciler için e-ticareti konu 
almışlardır. Bu çalışmaya göre işletmelerin gün geçtikçe daha yoğun rekabete 
maruz kaldıkları bu sebeple de e-ticareti tercih etmeleri gerektiğine değinilmiştir. 
Bunu gerçekleştiren işletmelerin pazar paylarını artırarak rekabet gücünü elde 
edeceği savunulan çalışmada, e-ticaret geleceğin pazarlama tekniği olarak 
görülmektedir. Çalışma girişimcilerin e-ticaret yapmaları için gerekli altyapıları 
kurmaları gerektiğini daha sonrasında ise elektronik ortama adapte olunması 
gerektiğini savunmaktadır. Genellikle yerel üretimler ve satışlar gerçekleştiren 
KOBİ’lerin e-ticaret ile dünya ölçeğinde rekabet fırsatına kavuşacağı, aynı zamanda 
bu yenilik ile işletmeler arası rekabetin de artacağı çalışmada üzerinde durulan bir 
konu olmuştur. 

Soysal (2008) çalışmasında özellikle yeni ekonominin işletmelerin iş yapma 
şekillerini değiştirdiğini ve değiştirmeye devam edeceğini ifade etmektedir. Yeni 
ekonomik gelişmelerden en fazla etkilenen işletmelerin KOBİ’ler olduğu, ancak 
esnek yapıları sayesinde bu değişime de en hızlı adapte olanların da yine KOBİ’ler 
olduğu belirtilmiştir. Bununla birlikte e-ticaretin KOBİ’ler üzerine etkilerine şu 
şekilde yer verilmiştir;  
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 Kaliteli, etkili, ucuz ve verimli pazarlama fırsatı, 

 Artan rekabet koşullarıyla baş edebilme avantajı, 

 Ulusal sınırların kalkması ve uluslararası pazar fırsatları, 

 Müşteri portföylerinde genişleme, 

 Zaman ve mekân sınırlanın kalkması ve maliyetlerin azalması. 

Tüm bunların yanında çalışma işletmelerin bu fırsatlardan yararlanması için belirli 
bir hazırlık ve uyum sürecinin tamamlanmış olması gerektiğini savunmaktadır. 
KOBİ’lerin e-ticaret imkanlarından daha etkin ve verimli olarak yararlanmaları için 
daha iyi donatılmaları, bu konu hakkında hizmetleri ve eğitimleri almaları 
gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bu yönde işletmelerin nasıl bir yol izleyeceği ise 
çalışmada şu şekilde belirtilmektedir; 

 İşletme yöneticilerinde bilgi teknolojilerinin sağladığı avantajlara karşı 
bilincin geliştirilmesi gereklidir. 

 İş dinamiği güçlü olan KOBİ’lerin hedef alınması gereklidir. 

 KOBİ’lerin küresel düşünme alışkanlıkları kazanmaları gereklidir. 

 İşletmelerin yapıları ve donanımları e-ticaret ve bilgi teknolojilerine uygun 
olmalıdır. 

 Bilişim teknolojileri desteği veren kurum ve kuruluşlar işletmelerin mevcut 
yapılarına uygun olarak verimlilik esasına göre yeniden yapılandırılmalıdır. 

 İşletme yöneticilerinin e-ticaret ve internet konularında süreklilik arz 
edecek şekilde danışmanlık almaları gerekmektedir. 

Literatür taramalarında elde edilen bulgularda yalnızca KOBİ’ler ya da yalnızca e-
ticaretin ele alındığı fazlaca çalışma olmasına karşın, her ikisinin bir uyum süreci 
içerisinde ele alındığı çok fazla çalışma görülmemektedir. KOBİ’lerin e-ticaret 
süreçlerini tüm yönleriyle kapsayacak bir çalışmanın gerekliliği ve önemi buradan 
doğmaktadır. 

4.1. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma amaçları doğrultusunda tanımlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu 
doğrultuda araştırmanın yapılması için seçilen yöntem vaka analizi yöntemidir. 
Sosyal bilimler alanında sıkılıkla kullanılan vaka analizi yöntemi, bilimsel nitelikli 
araştırmaların kalitelerinin arttırılmasında ve teorik bilginin uygulamaya 
dönüştürülmesinde önemli bir role sahiptir (Yin, 2003, s. 13). 

Örneklem seçimi ve verilerin toplanması dört aşamada gerçekleştirilmiştir. 

 Aşamada çalışmaya uygun KOBİ’ler araştırılmış ve “KOSGEB” tarafından 
paylaşılan, “Haftanın KOBİ /Girişimcisi” listesinden elde edilen 180 adet 
KOBİ belirlenmiştir. Bu kümenin içerisinden 17 KOBİ’nin e-ticaret yaptığı 
saptanmış ve bu firmalara görüşme talebi iletilmiştir.  
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 Firmalar için 33 sorudan oluşan mülakat metni hazırlanmıştır. Sorular 
firmanın tanınması, firmanın e-ticaret uyum süreci deneyimleri, tavsiyeleri 
ve isteklerini öğrenmek amacıyla oluşturulmuştur.  

 Aşamada görüşmeyi kabul eden 3 firma ile canlı görüntülü görüşme 
sağlanmış, ayrıca yazılı olarak cevaplamaları istenen sorular mail ile 
firmalara gönderilmiştir. Görüşmeler firma yöneticileri ile yapılmış, 
ticaretin teşhir edilmemesi ilkesince firma isimleri gizli tutulmuştur. 

 Aşamada görüşme sonucunda elde edilen bulgular işlenmiş ve vaka 
analizinin bulguları ortaya konmuştur. 

4.2. Araştırma Bulguları 

KOBİ’lerin e-ticaret teknolojisine uyum sağlaması sürecinde edindiği deneyimleri 
ve karşılaştıkları sorunları gerçek vaka analizleri ile test etmek bu çalışmanın 
temel çıkış noktası olmuştur. Çalışma neticesinde vaka analizine katılan üç firmaya 
yönlendirilen mülakat sorularından alınan cevaplara göre bazı bulgular tespit 
edilmiştir.  

Vaka analizine katılan KOBİ’lerin bazı ortak özellikleri şöyledir; 

 Katılımcı işletmeler, firma kurulumlarında gerekli olan finansmanı bazı 
devlet destekleri ve kendi birikimlerinden sağlamışlardır. 

 Firmalar KOBİ sınıflandırmasına göre mikro ölçekli işletmelerdir. 

 Kurucular aynı zamanda yöneticilerdir. 

 Firmalar aktif olarak e-ticaret yapmaktadır. 

 Firmalar hem kendi web sitelerinde hem de pazar yerlerinde satış 
yapmaktadır. 

Çalışmaya katılan üç firmanın da hem B2B hem B2C e-ticareti ile faaliyet 
yürüttükleri görülmektedir. Firmalar geleneksel ticaret ile elde ettikleri 
müşterilerin çoğunlukla diğer işletmeler ve bayiler olduğunu belirtirken, bireysel 
ve son kullanıcı müşteri kaynağının neredeyse tamamen e-ticaret ile elde edildiğini 
belirtmektedir. Ek olarak ürünlerini satmak isteyen işletme müşterilerinin (B2B) 
bir kısmını da e-ticaret ile elde ettiklerini belirtmişlerdir. Bu bakımdan e-ticaretin 
özellikle bireysel müşteri kazanma yönünde (B2C) KOBİ’ler için etkili olduğunu 
söylemek mümkündür.  

İşletmeler e-ticarete başlamak için, iyi bir teknik altyapı, gerekli bilgi ve beceriye 
sahip personel ve konu hakkında farkındalığı olan yöneticiler olması gerektiğini 
düşünmektedir. Görüşme yapılan firmaların e-ticaret işlerini büyük oranda 
yöneticilerin üstlendiği ve bu konuda gerekli farkındalığa ve bilgi birikimine sahip 
oldukları gözlemlenmiştir. 

Firmaların e-ticareti tercih etmelerinin temel sebepleri hakkında görüş birliği 
olunan noktalar şöyledir;  

 Geleneksel ticaret ile ulaşılması zor olan pazarlara ve müşterilere ulaşmayı 
amaçlamak. 
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 Daha düşük maliyetli reklam ve pazarlama imkanlarına erişmek. 

 Uluslararası pazarlara ulaşmak için e-ticareti kullanmak. 

 Fiziki satış mağazalarının yüksek maliyet gerektirmesi. 

 Kurumsal kimliği tanıtmak ve marka bilinirliğini arttırmak. 

 Yeniliklere adapte olmak ve çağın gerekliliğine uymak. 

Görüşme yapılan firmaların e-ticarete uyum sürecinde karşılaştığı en büyük 
sorunların teknik bilgi eksikliği, lojistik ve maliyetler kaynaklı sorunlar olduğu 
gözlemlenmiştir.  Bu sorunları sıralayacak olursak; 

 E-ticaret için gerekli olan web siteleri, ürün görselleri, tasarımlar ve diğer 
teknik detaylar konusunda zaman zaman yetersiz kalan firmaların bu 
konuda profesyonel desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir.  

 Ürünlerin teslim edilmesi için gereken lojistik operasyonlarının yeterince 
işlevsel olmaması. 

 Lojistik maliyetlerinin yüksek olması. 

 E-ticaret sürecini sürdürülebilir kılmak isteyen KOBİ’lerin, kısıtlı bütçeleri 
ile reklam, pazarlama ve teknik altyapı için gereken ödemeleri karşılamakta 
yaşadıkları problemler.  

İşletmeler, e-ticaretin firmaları üzerinde gelişme ve büyüme açısından olumlu 
etkiler yarattığını belirtmektedir. Bulgulara göre e-ticaretin işletmeler üzerine 
büyüme ve gelişme yönlü etkileri şu şekilde sıralanabilir; 

 E-ticaret ile ulaşılamayan pazarlara ulaşmayı başardıklarını bildiren 
firmalar bunun bir etkisi olarak satışlarda artış yaşamaktadır. 

 E-ticaretin düşük pazarlama maliyetleri sayesinde karlılıkta artış 
yaşanmıştır. 

 Bir web sitesi ve/veya pazaryeri entegrasyonu sayesinde pazara giriş 
kolaylaşmış, pazar şeffaflaşmış, müşteriler için ürün karşılaştırma, satıcılar 
için rakip izleme imkanları doğmuş ve kaliteli hizmet veren işletmelerin 
pazar paylarında artış olmuştur. 

 Satış, karlılık ve pazar payında büyüme sonucu işletmelerin toplam 
büyümelerinde olumlu etkiler yaşanmıştır. 

 E-ticaretin sağladığı hız yönlü etki ile iş süreleri ve zaman maliyetleri 
azalmıştır. 

 Firmalar geleneksel ticaretin yerellik zorunluluğunu, e-ticaret ile aşmayı 
başarmıştır. Bunun neticesinde geniş pazarlardan gelen talepleri 
karşılamak için firmalar üretim hacimlerinde büyüme yaşamış ve bu hacmi 
karşılamak için iş gücüne ihtiyaç duymuşlardır. Sonuçta e-ticaret istihdam 
arttırıcı bir etki yaratmıştır. 

Bulgular, KOBİ’lerin e-ticaretin olumlu yönleri kadar olumsuz yönlerinden de 
etkilendiğini göstermektedir. Özellikle Covid-19 pandemi döneminin süreç 
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üzerinde olumsuz etkiler yarattığı gözlemlenmiştir. Ayrıca firmalar, e-ticaretin 
hukuki altyapısı ve yasal mevzuatları ile ilgili iyileştirmelere ihtiyaç duymaktadır. 
Bir e-ticaret kanunu olarak uzaktan satış sözleşmesi gibi zorunlukların 
iyileştirilmesinin, KOBİ’ler açısından önemli bir adım olacağı görülmektedir. Ayrıca 
firmalar, e-ticaretin vergilendirilmesi sistemi ve devlet denetim mekanizmaları 
gibi konularda daha işlevsel çözümler beklemektedir. 

E-ticaretin güvenlik sorununa karşılık, web sitelerinde dış kaynaklardan güvenlik 
hizmeti satın alan firmaların, pazar yerlerinde bu sorumluluğun pazar yeri firmaya 
ait olmasından dolayı memnun oldukları gözlemlenmiştir. İşletmelerin bu 
yöntemler ile e-ticaretten doğan güvenlik sorununu büyük oranda aştıkları 
görülmektedir. Bu bakımdan e-ticarette bir güvenlik sorunu görmemektedirler. 

Firmalar her KOBİ’nin e-ticarete uygun olmayacağını bu konuyu etkileyen çeşitli 
faktörler olduğunu düşünmektedir. Bununla birlikte KOBİ’lerin uygun olmaları 
halinde elektronik ticarete katılmalarını savundukları görülmektedir. Çalışmaya 
katılan KOBİ’ler ilerleyen yıllarda hem kendilerinin hem de diğer KOBİ’lerin e-
ticarete daha bağımlı hale geleceğini düşünmektedir. Bu sebeple gelecekte 
varlıklarını devam ettirmek isteyen KOBİ’lerin e-ticaret ile uyumlu bir çalışma 
modeli sürdürmeleri gerektiği vaka analizinden elde edilen bulgular arasındadır. 

E-ticarete uyum sürecinde kesinlikle devlet destek ve teşviklerine ihtiyaç duyan 
KOBİ’lerin bu noktada gerekli iyileştirmeler talep ettiği görülmektedir. Özellikle 
şeffaflık, kapsayıcı olma ve anlaşılır olma gibi konular KOBİ’lerin devlet teşvik ve 
desteklerinden beklediği özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır.   

5. Sonuç ve Öneriler 

Elde edilen bulgular, dünyanın pek çok bölgelerinde KOBİ’lerin mevcut 
işletmelerin neredeyse tamamını oluşturduğu göstermektedir. Bununla birlikte 
bulgular, elektronik ticaretin her geçen gün geleneksel ticaret içerisinden pay 
aldığını aynı zamanda e-ticaret ile yaratılan toplam gelirin her geçen gün 
büyüdüğünü göstermektedir. Ülkeler için bu denli önemli KOBİ’lerin, yine ülke 
ekonomilerine bu denli etki yaratan e-ticaret ile olan ilişkileri tam da bu noktada 
araştırmaya değer bir konudur.  

Yapıları gereği değişimlere çok hızlı adapte olan veya olması gereken KOBİ’lerin, 
bu değişimin son trendlerinden olan e-ticareti iş hayatlarında kullanmaları 
varlıklarını devam ettirmeleri yolunda önemli bir etken olacaktır.  

KOBİ’lerin e-ticaret sürecinde finansal ve yapısal temellerinden kaynaklanan 
sorunlar ile karşılaştıkları görülmektedir. Ancak bu sorunlara rağmen e-ticaret 
KOBİ’ler üzerinde özellikle büyüme ve gelişme yönlü olumlu katkılar 
sağlamaktadır. Özellikle ulaşılamayan pazarlara ve müşterilere e-ticaret ile 
ulaşmak, karlılık ve satışlarda artış yakalamak ve marka bilinirliği elde etmek gibi 
etkiler e-ticaret ile KOBİ’ler için çok daha kolay ve düşük maliyetli kazanımlar 
olarak görülmektedir.  

Bu noktada KOBİ’lerin e-ticaret ile uyumlu bir modeli yakalamaları varlıklarının 
devam etmesi ve ülke içerisinde katma değer yaratmaları, e-ticaret alanında elde 
edecekleri teşvik, destek ve hibeler ile daha işlevsel bir boyut kazanacaktır. 
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