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1.Halit KAYA1 

 

ÖZ 

Dünyada son 3 yıl içerisinde % 75 büyüme gösteren e-ticaret hacmi, 4 Trilyon dolara yaklaşan ve her yıl %40 artış gösteren 

bir yükselişle büyümeye devam ediyor. Pandemi süreci, büyüme oranlarının tahmin edilenden daha önce gerçekleşmesine 

sebep olmuştur. Türkiyede ise e-ticaret hacmi büyük bir potansiyele sahiptir. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan son 

raporda; Türkiye’nin e-ticaret hacmi 2020 yılının ilk yarısında, geçen yıla oranla %64’lük bir artış göstererek, 92 Milyar 

TL’ye çıkmıştır. E-ticarette ki bu büyüme, ürünlerin alıcılarına ulaştırmada lojistik süreçlerin ve kargo faaliyetlerinin önemini 

bir kez daha ortaya çıkarmıştır. E-ticaret üzerinden alışveriş yapan müşterilerin, hızlı ve sağlam bir şekilde ürünlerini teslim 

alması önemli bir süreçtir. Türk kargo sektörü e-ticaretin büyüme hızına yetişemedi. Teslimatlarda yaşanılan gecikmeler, 

ürünlerin hasarlanma oranlarının yükselmesi, müşteri hizmetleri tarafında ki yetersizlikler, ürünü satan veya ürünü teslim 

almayı bekleyen tüketici tarafında sıkıntılara sebep olmaktadır.  Bu durum sebebiyle satış oranlarının düşmesi, şikâyet 

sayılarının artış göstermesi Türkiye’de yerleşik e-ticaret şirketlerinin kendi lojistik süreçlerini yönetme isteğini doğurmuştur. 

Özelikle e-ticaret hacminin yoğun olduğu şehirler ile ilgili olarak kendi kargo dağıtım ve teslim ağlarını kurmaya başlayan 

şirketler, ürünleri alıcılarına daha erken ve özel teslim şekillerinde hizmetler sunmaktadır. Türkiyede yerleşik, 

Hepsiburada.com (hepsijet, 2016) ve Tredyol.com (trendyolexpres, 2018) e-ticaret şirketleri kendi alt yapılarını kurarak 

kargo hizmeti vermeye başlamışlardır. Bu şirketler kendi bünyelerinde bulunan datalar sayesinde, müşteri odaklılığı 

sorumluluğu gereği, müşteri talepleri, iyileştirmeler, özel teslim şekilleri, paketleme seçenekleri, ödeme biçimleri, 

birleştirme, analiz etme, hata ve telafi süreçlerini asgariye indirme gibi birçok süreci daha iyi yönetebilmektedir.  Kargo 

teslim sürelerinde ki iyileştirmeler yanında aynı gün teslim seçenekleri ile internet üzerinden alışveriş yapan müşterilerin, 

satın aldığı ürünü aynı gün içerisinde teslim alması sağlanabilmektedir. Sürece baktığımızda sadece e-ticaret şirketleri değil, 

butik ürün satan firmalarında kendi kargo ağlarını kurduklarını görüyoruz. 2008 yılından beri e-ticaret faaliyetleri yürüten 

Sinoz Kozmetik markası, artan talepleri ve müşteri memnuniyeti kapsamında kendi kargo şirketlerini kurmuşlardır.  

Anahtar Kelimeler: Kargo, E-ticaret, Müşteri Odaklılık, Hizmet, Lojistik 

 

TURKISH E-COMMERCE COMPANIES BUILD THEIR OWN CARGO 

NETWORK 

 

ABSTRACT 

E-commerce volume, which has grown by 75% in the last 3 years in the world, continues with an increase approaching 4 

trillion dollars and increasing 40% every year. The pandemic process has caused growth rates to occur earlier than expected. 

E-commerce volume in Turkey has a great potential. In the latest report announced by the Ministry of Commerce; Turkey's 

e-commerce volume increased by 64% in the first half of 2020 compared to the previous year and reached 92 Billion TL. 

This growth in e-commerce has once again revealed the importance of logistics processes and cargo activities in delivering 

products to their buyers. It is an important process for customers who shop through e-commerce to receive their products 

quickly and securely. The Turkish cargo sector could not keep up with the growth rate of e-commerce. Delays in deliveries, 

increased damage to products, inadequacies in customer service cause problems on the part of the consumer who sells the 

product or expects to receive the product. Due to this situation, the decrease in sales rates and the increase in the number of 

complaints led to the desire of e-commerce companies located in Turkey to manage their own logistics processes. Companies 
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that have started to establish their own cargo distribution and delivery networks, especially in cities with high e-commerce 

volume, offer services to their buyers in earlier and special delivery forms. E-commerce companies located in Turkey 

Hepsiburada.com (hepsijet, 2016) and Tredyol.com (trendyolexpres, 2018) have started to provide cargo services by 

establishing their own infrastructure. Thanks to the data they own, these companies can better manage many processes such 

as customer demands, improvements, special delivery methods, packaging options, payment methods, consolidation, 

analysis, minimizing error and compensation processes, as a requirement of customer-oriented responsibility. In addition to 

improvements in cargo delivery times, same-day delivery options enable customers who shop online to receive their products 

on the same day. When we look at the process, we see that not only e-commerce companies but also companies selling 

boutique products have established their own cargo networks. Sinoz Kozmetik brand, which has been carrying out e-

commerce activities since 2008, has established its own cargo companies within the scope of increasing demands and 

customer satisfaction. 

Keywords: Cargo, E-Commerce, Customer Orientation, Service, Logistics 

 

GİRİŞ 

E-ticaretin büyümesine pararel olarak kargo sektörü operasyonlarıda ciddi artış göstermiştir. E-

ticaret firmalarının indirim günleri, talep artışları, birçok ürünün artık internet üzerinden alınabilir olması 

kargo sektörünün iş yükünü arttırmıştır. Global bir kriz haline gelen COVİD-19 pandemisininde etkisi 

ile birlikte evlerine kapanan insanlar daha çok alışveriş yapmaya, temel ihtiyaçlarını karşılamak için e-

ticaret alışverişlerine yönelmişlerdir. Alt yapı, insan kaynağı ve yönetim anlamında yetersiz kalan Türk 

kargo sektörü e-ticaretin hızına ayak uyduramamıştır. Aşırı yoğunluk sebebiyle; müşteri 

memnuniyetsizlikleri, hasarlı ürünlerin çoğalması, eksik ürün teslimatları, uzun teslimat süreleri gibi 

birçok etken ortaya çıkmıştır. Birçok kargo şirketi yoğun gönderi yapan e-ticaret şirketlerine kota 

uygulaması yapmak zorunda kalmıştır. Kota uygulamasında, belirlenen adet dışında kargo sevkiyatı 

yapılmamaktadır Müştelerinin siparişlerine aynı gün kargo bilgisi veren bir çok online satış firması bu 

sebepten ciddi sorunlar yaşamaya başlamıştır. Bu durum müşteri ve ciro kayıplarına sebep olmuştur. 

Değişen müşteri taleplerine kargo odaklı eksiklikler sebebiyle cevap verilememiştir.  

E-ticaret üzerinden alışveriş yapan müşteriler, almış oldukları hizmeti beğenmedikleri veya 

beklentilerinin karşılanmaması durumunda şikâyet davranışı gösterirler. Yapılan şikâyetlerin 

değerlendirilmesi, çözüm odaklı geri dönüşlerin yapılması müşteri memnuniyeti açısından önemlidir 

(Gökdeniz vd., 2011:174).Ürün veya hizmet ile ilgili, e-ticaret alışverişlerinde müşterilerin beklentileri 

değişkendir. Sorunlar, kötü deneyimler ve beklentilerin tam olarak karşılanmaması birçok farklı 

probleme yol açmaktadır. Kargo şirketlerinin kota uygulaması, yetersiz hizmet sunmaları bu yönü ile e-

ticaret firmalarını farklı çözüm yolları bulmaya yöneltmiştir. Kendilerinde, müşteri talepleri ve 

beklentiler temelini oluşturan veriler bulunan e-ticaret firmaları yaşanılan lojistik bir eksiklik sebebiyle 

daha fazla müşteri, ciro kayıpları ve memnuniyetsizlik yaşamamak için kendi kargo ağlarını kurma 

sürecine girmişlerdir.  Dünya geneline baktığımızda da bu yönde Amazon, Alibaba gibi firmalarında 

kendi bünyelerinde kurdukları kargo şirketleri bulunmakta olup, müşteri odaklı talep ve istekler 

doğrultusunda birçok kargo şirketinin yapamayacağı lojistik hizmetleri sunmaktadırlar.  

Türkiye’de yerleşik e-ticaret şirketlerinin kendi lojistik süreçlerini yönetme isteği, Türk kargo 

sektörünün eksikliklerinin giderme süreçlerinin zaman alacağı göz önünde bulundurularak hız 

kazanmıştır. Türk e-ticaret şirketleri, özelikle e-ticaret hacminin yoğun olduğu şehirler başta olmak 

üzere, kendi kargo dağıtım ve teslim ağını kurmaya başlamışlardır. Bu şirketler, ürünleri alıcılarına daha 

erken ve özel teslim şekillerinde hizmetler sunmaktadırlar. Türkiye’de yerleşik, Hepsiburada.com 

(hepsijet, 2016) ve Tredyol.com (trendyolexpres, 2018) e-ticaret şirketleri kendi alt yapılarını kurarak 

kargo hizmeti vermeye başlamıştır. E-ticaret şirketleri dışında, üretici veya ithalatçı olan ürün çeşidi belli 

bir markayı kapsayan online satışları yüksek potansiyele sahip firmalarda kendi kargo ağlarını 

kurmaktadır. 2008 yılından beri e-ticaret faaliyetleri yürüten Sinoz Kozmetik markası, artan talepleri ve 

müşteri memnuniyeti kapsamında kendi kargo şirketlerini kurmuştur.   
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ÇALIŞMANIN AMACI  

Bu çalışmada, Türkiyede yerleşik bazı e-ticaret şirketlerinin Türk kargo sektörünün 

hizmetlerinden memnun olmadıkları için, kendi kurdukları, kargo veya kurye şirketlerinin, yapısı, 

faaliyetleri, hacimleri ve hizmetleri hakkında bilgi verilecektir. Günlük, yoğun kargo çıkışı yapan e-

ticaret şirketlerinin müşterileri odaklı sudukları teslim şekilleri, müşteri taleplerine göre şekillenen butik 

çözümler aktarılacaktır. Her gün binlerce insanın alışveriş yaptığı e-ticaret firmalarının neden kendi 

kargo dağıtım ağlarını kurmak istedikleri yapılan bazı çalışmalar ile birlikte anlatılacaktır. Bu çalışmada 

özellikle www.sikayetvar.com sitesi üzerinden yapılan şikayetlerin analizlerine yer verilerek e-ticaret 

platformlarının kendi kargo şirketlerini kurmak için neden çalışmalar başlattığının gerekçeklerinin 

ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  

 

ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ    

Kendi kargo ağını kuran e-ticaret platformalarını, kargo şirketi kurmaya iten sebepler, online 

şikayet siteleri, literatür ve bazı sektör çalışanlarının verdiği bilgilerin toplanarak analiz edilmesi şekline 

dayanmaktadır.  

 

KARGO ODAKLI MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİNİN DURUMU 

E-ticaret hizmetlerinde başarı sadece ürün satışı ile gerçekleşmemektedir. Lojistik süreçleri de 

müşteri taleplerini karşılayabilecek şekilde butik olması gerekir. E-Ticaretin büyümesi kargo 

sektörününde büyümesine sebep olmaktadır. Kargo şirketlerinin başarısı, zamanında, doğru ve hasarsız 

bir teslimat ile ölçülür (İndap, 2019: 39). Litaretürde e-ticaret üzerinden yapılan alışverişlerde görülen 

şikâyet türleri incelenmiş sonuçları paylaşılmıştır. Güven, H. (2020) yazdığı; COVİD-19 Sürecinde E-

Ticaret Sitelerine Yönetilen Müşteri Şikâyetlerinin İncelenmesi isimli makalede bazı literatür bilgilerine 

yer verilmiştir. Buna göre; “Uzun (2018), “Müşteri Memnuniyeti Sağlamada Müşteri Şikâyetleri 

Yönetiminin Etkisi: Online Alışverişler Üzerine Bir Araştırma” konulu çalışmasında katılımcıların 

%72,7’sinin memnuniyetsizliğinin satın aldığı üründen kaynaklandığını ,%12,1’inin ise sanal alışveriş 

mağazası ile ilgili bir memnuniyetsizlik yaşadığını ve %10,3’ünün kargo hizmetleri ile ilgili 

memnuniyetsizlik yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır. Kayabaşı (2010) çalışmasında, müşteriler tarafından 

lojistik faaliyetlere yönelik şikâyetlerinin araştırılmasını amaçlamıştır. İçerik analizi ve anket yoluyla 

ulaşılan verilerin analizi sonucunda en çok şikâyet edilen konuların ürün şikâyetleri, teslimat şikâyetleri 

ve ürün iade, değişimi ve ücret iadesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bal (2014) tarafından yapılan 

araştırmada müşteriler tarafından online satış sitelerine yönelik yapılan şikayetlerin belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Araştırmada Şikayetvar sitesine yapılan yorumlar sonucu ulaşılan veriler analiz 

edilmiştir. Araştırmanın sonunda tüketici şikâyetlerinin %60,2’sinin satış süreci ile ilgili olduğu ve bu 

şikâyetlerin de % 53,2’sinin ise ürünlerin teslimi ile ilgili sorun yaşayan müşteri şikâyetlerinden oluştuğu 

sonucuna ulaşılmıştır.” 

Türkiye’nin en büyük müşteri şikâyet sitelerinden biri olan www.blog.sikayetvar.com sitesinin 

paylaştığı son verilere göre şikayetvar’ı e-ticaret ve kargo alanında 2019 yılının Kasım ve Aralık 

aylarında 2 Milyon 400 Bin kişi ziyaret etmiştir. 2018 yılında e-ticaret odaklı şikâyet sayısı 35.000 iken, 

2019 yılında bu sayı 78.000’e yükselmiştir. Bu rakamların içinde ki kargo şikâyet sayıları 2018 yılı için, 

24.000 iken, 2019’da 65.000 kişiye yükselmiştir. 2020 yılında ise COVİD-19 pandemisinin de etkisi ile 

kargo sektörü şikâyet sayısı, 404.000’e yükselmiştir. (www.blog.sikayetvar.com). Bu şikâyetlerin 

sebeplerine baktığımızda, geç ve hasarlı teslimatların yanı sıra evde yok denilerek teslim edilmeyen 

kargo oranın yüksek olduğu görülmüştür.   

http://www.sikayetvar.com/
http://www.blog.sikayetvar.com/
http://www.blog.sikayetvar.com/
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Bu şekli ile incelendiğinde benzer birçok analiz, rapor ve çalışma paylaşılabilir. İşi, ürün satmak 

olan e-ticaret firmalarının kargo odaklı yaşanılan bu problemler karşısında kendi kargo ağını kurmaları 

haklı bir gerekçe olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

KENDİ KARGO AĞINI KURMUŞ E-TİCARET ŞİRKETLERİNİN DURUMU 

Birinci bölümde aktarılan durumlar sebebiyle, hizmet kalitesinin yetersizliği ve beklentiyi 

karşılayamaması e-ticaret firmalarının kargo şirketleri ile olan iş ortaklıklarını sorgulamasına sebep 

olmuştur. Kendi  lojistik ağlarını kurmak için faaliyetlerine başlayan şirketler e-ticaretin en yoğun 

olduğu şehirlerden başlayarak şubeleşmelerine ağırlık vererek operasyonlarını başlatmışlardır.E-Ticaret 

sektörünün aşırı büyümesi baskın bir perakende sürecini ortaya çıkarmıştır. Global düzeyde faaliyet 

gösteren firmalardan biri olan amazon dağıtım temelli coğrafi büyümeyi kendi kargo ağını kurarak 

yönetmektedir. Amazon, tüketici pazarına direkt ulaşım sağlayan lojistik ve tesisleşme süreçlerini 

tedarik, talebi karşılama, dağıtım ve son nokta teslim süreçlerini içine alan sistemler geliştirmektedir 

(Rodrigue, JP,2020). Aynı süreç Türkiyede de yapılmak istenmektedir. Bu yönde faaliyete başlayan bazı 

şirketlerin şuan ki aktif durumlarını gösteren tablo 1 aşağıdaki gibidir.   

Tablo 1. Kargo Faaliyetlerine Başlayan E-Ticaret Yapan Firmalar 

Firma Kuruluş Yılı Şube Sayısı Araç Sayısı Çalışan Sayısı 

Hepsijet 2016 35 50 2000 

Trendexpress 2018 37 100 3000 

Sinoz Grup (Anında Kargo) 2020 30 10  100 

 

Hepsijet  

2016 yılında faaliyetlerine başlayan hepsijet Türkiye’nin 35 ilinde müşterilerine kargo dağıtım 

hizmeti vermektedir. 2000’den fazla çalışanı bulunan firma ayrıca parça başı iş modeli ile tedarikçi 

kullanarak hizmet vermektedir. Bugün Randevulu, Ertesi Gün Randevu ve Standart Plus teslimat 

şekilleri ile müşterilerine özel hizmetler sunmaktadır. Online kargo takip sistemi bulunan firma bu 

bilgileri anlık müşterilerine bildirmektedir. Taşımacı sistem modeli adını verdikleri bir hizmetle Hepsijet 

gönderilerini belirtilen noktalardan alıp müşterisine teslim eden şahış şirketleri sistemi oluşturmuşlardır. 

Bu sisteme dâhil olmak isteyen şirketlerin yasal zorunluluk ve gereklilikleri yerine getirmesi, bu işi 

yapabilmeleri için gerekli evraklara ve yetkinliğe sahip olmaları gerekmektedir. Bu evrakları 

tamamladıktan sonra süreci başlayan kişilerin güvenlik ve sürücü eğitim programlarına alınarak eğitim 

süreçleri yürütülmektedir. Taşımacılar, yaya, motosiklet veya daha büyük araçlar ile koli-dosya teslimatı 

yapmaktadır (www.hepsijet.com).  

Trendyolexpress 

2018 yılında faaliyetlerine başlayan şirket, Türkiye’nin 37 şehrine hizmet vermektedir. Çalışan 

sayısı 3000 olup yine parça başı tedarikçi modeli ile teslimatlarını sağlamaktadır. Kendi online kargo 

takip sistemi bulunan firma müşterilerine anlık bilgi akışı sağlamaktadır. İşe alımlarda yeterlilik ölçütü 

bulunan firmanın, yine gerekli şartları sağlayan kişilere verdiği eğitim süreçleri yürütülmektedir. Müşteri 

talepleri doğrultusunda özel teslimat modelleri geliştirmiş olan firma esnek bir model sunmaktadır. 

Evinde kargoyu teslim alacak kimse olmayan veya evinde kargo beklemek istemeyen alıcılar için teslim 

noktası hizmeti ile alıcının belirteceği teslimat noktasında ürün teslimi sağlanmakta, buna benzer esnek 

teslim modelleri hizmetleri sunulmaktadır. Online sunulan hizmetler sayesinde ürün hazırlama, 

paketleme, sevk ve teslim süreçlerini kapsayan adımlar, ürün alıcısına ulaşana kadar takip 

edilebilmektedir ( www.trendyolexpress.com).  

http://www.hepsijet.com/
http://www.trendyolexpress.com/
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Sinoz Grup (Anında Kargo) 

Bir üretim ve ithalat firması olan Sinoz Grup başta İstabul olmak üzere 30 şehre aynı gün 

teslimatı kendi kurduğu alt yapısı ile gerçekleştirmektedir. Ürün içeriği kozmetik ve sağlık ürünleri olan 

firma ürün paketlemesi ve hijyen konusunda müşteri özelinde butik hizmetler sunmaktadır. Kullandıkları 

kargo takip sistemi sayende müşterileri ürünlerin online takibini yapabilmektedir. Firmanın müşteri 

talepleri doğrultusunda geliştirdiği birçok farklı ödeme şekli bulunmaktadır (www.aninda.com.tr).  

Yukarıda bilgileri aktarılan firmaların günlük koli çıkış adetleri aşağıda ki tablo 2 de 

belirtilmiştir. Bu bilgiler sektör temsilcileri ve dağıtım elemanlarından alınan bilgiler dâhilinde tahmini 

olarak belirtilmiştir.  

Tablo 2. Günlük Sevk Edilen Tahmini Koli Adetleri 

Firma Adı Koli Adedi 

Hepsijet 100.000-150.000 arası 

Trendyolexpress 500.000-600.000 arası 

Sinoz Kozmetik (Anında Kargo) 10.000-20.000 arası 

 

SONUÇ 

Türkiye’nin nüfusunun genç olması dijitalleşmeye verilen önemi artırmaktadır. Haberleşme alt 

yapı yatırımları, e-ticaret sektöründe ki gelişmeler, Türkiye için avantaj niteliğindedir (Kaya, 

2021).Özellikle e-ticaretin gelişimi ile birlikte müşteri talep ve davranışlarının da değişkenlik gösterdiği 

bilinmektedir. Müşteri, ücretini ödeyerek aldığı bir ürünün, hızlı, doğru, hasarsız ve zamanında 

kendisine ulaşmasını beklemektedir. Bu süreçlerin birinde yaşanılabilecek problem müşteri 

memnuniyetsizliğini ortaya çıkarmaktadır. E-Ticaret üzerinden ürün satan şirketlerin siparişlerini 

zamanında hazırlaması ve ürünün sevkini gerçekleştirmesine rağmen kargo odaklı yaşanılan problemler 

sebebiyle müşteri memnuniyetinin sağlanamadığı görülmektedir. Ürünün zamanında teslim 

edilememesi, devir bırakılması, hasar görmesi veya parçalı teslimat yapılması satıcı ve ürünü bekleyen 

müşterisi tarafında ciddi sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tüm sorumluluklarını yerine getirmiş fakat 

kargo hizmetinden kaynaklı sorunlar sebebiyle müşterisini memnun edemeyen şirketler, sosyal medya, 

şikâyet siteleri, devlet kurumları gibi yerlere müşteri tarafından şikâyet edilebilmektedir. Kargo hizmeti 

sebebiyle müşterisini memnun edemeyen e-ticaret şirketleri kendi kargo ağını kurarak müşteri 

memnuniyetinin sağlanması ve satış gelirler artışını yükseltmeyi hedeflenmektedir. Farklı kargo 

hizmetleri sunabilen e-ticaret şirketleri müşteri talepleri doğrultusunda anlık aksiyon alabilmektedir. 

İnternet sitesinden ürün alan bir müşterinin iki, üç saat gibi kısa bir zamanda ürün teslimi 

sağlanabilmektedir. Bu durumun müşteri tarafında olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Ürünü satan 

ile teslimini sağlayan firmanın aynı kurum olması birçok açıdan faydalı bir hizmet şeklidir. Bunların en 

önemli artısı müşteri odaklı taleplerin gerçekleşme sürelerinin kısalması, butik hizmet sunma taleplerinin 

karşılanması, özel teslimat şekillerinin yapılabilmesi, fiyat avantajı, hasarlı ürün teslim oranların 

azalması, ürünlerin çok aktarma ve elleçleme görmesinin azaltılması gibi birçok avantajı bulunmaktadır. 

Önümüzde ki dönemde perakende şeklinde çalışan e-ticaret şirketlerinin yoğun olan bölgeler için kendi 

kargo ağlarını kurma süreçlerinin daha da hızlanacağı anlaşılmaktadır. Butik lojistik hizmet sunmak 

isteyen e-ticaret şirketleri gelecek yıllarda daha farklı kargo hizmetleri geliştirebilecek, teslim ve tahsilat 

modelleri sunabilecektir. Gelişen teknoloji ve yazılım faaliyetleri bu yönde ki süreçleri yapmak için 

olanak sağlamaktadır. E-ticaret şirketlerinin kargo sektöründe faaliyet göstermesi lojistik sektörünün 

gelişimi açısından önemlidir.  
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