
	 Müşteri	deneyimini	iyileştiren	uygulamalarına,	
2015	yılında	da	hız	kesmeden	devam	eden	
hepsiburada.com,	kişiselleştirmeye	ağırlık	verip 
her	müşterinin	ilgisini	çekecek,	kişiye	özel	
teklifler	sunmak	için	projeler	gerçekleştiriyor.	
Hepsiburada.com	hayata	geçireceği	tavsiye	motoru	
uygulamasıyla	ve	müşterilerin	geçmiş	alışveriş	
bilgileri	ile	birlikte	sosyal	medya	profillerinden	
veya	hangi	medya	kanalından	siteye	geldiklerine	
kadar	bakıp,	kendileri	için	en	doğru	ürünü	onlara	
önermeyi	hedefliyor.

En Son Gelişmeler
Hepsiburada.com’un	10	milyon	USD’lik	büyük	
bir	yatırımla	kendi	bünyesinde	kurmaya	başladığı	
teknoloji	üssü	projesi,	sektörü	büyütmek	için	
hayata	geçen	çalışmaların	en	güzel	örneklerinden	
biri	oldu.	Agile	yazılım	yöntemleri	kullanılarak,	
hepsiburada.com’un	altyapısı	baştan	sona	yeniden	
yazıldı.	Hepsiburada.com,	böylece	teknolojiyi	iş	
modelinin	içerisinde	daha	çok	ön	plana	çıkarmanın	
adımlarını	attı.	Teknoloji	üssü	sayesinde	e-ticaret	
sektöründe	yer	almamış	veya	e-ticarete	yatırım	
yapacak	gücü	olmayan	şirketler,	hepsiburada.com’un	
teknolojileriyle	bu	alana	girebilecek.	Türkiye’deki	
e-ticaret	sektörünü	büyüten	bu	hamle,	100’den	
fazla	mühendise,	analiste	ve	yazılımcıya	da	istihdam	
yaratacak.	
	 Abraaj	Group	ile	bir	ortaklık	anlaşması	imzalayan	
hepsiburada.com,	Eylül	2015’te	Türkiye’de	e-ticaret	
alanında	şimdiye	kadar	yapılan	en	büyük	ve	en	
teknolojik	depo	olarak	hizmet	verecek	yeni	
operasyon	merkezinin	kapılarını	açacak.	
	 Şu	anda	hepsiburada.com’dan	ayda	1	milyonun	
üzerinde	ürün	beş	ayrı	depodan	sevk	edilirken,	
yeni	operasyon	merkezi	ile	tüm	ürünlerde	
konsolidasyon	yapılmaya	başlanacak.	100	bin	m2’lik	
yeni	operasyon	merkezi,	üçüncü	taraf	satıcılara	da	
hizmet	verecek.
	 Operasyon	merkezinin	yanı	sıra	Abraaj’ın	yatırımı	
hepsiburada.com’un	bilgi	işlem	altyapısında	yapılan	
teknolojik	yeniliklerin	desteklenmesine,	üst	sınıf	

CRM	kapasitesinin	hayata	geçirilmesine	ve	mobil	
alışveriş	çalışmalarının	güçlendirilmesine	de	olanak	
tanıyacak.	Bu	anlaşmanın	bir	parçası	olarak	Abraaj,	
hepsiburada.com’a	bağlı	kuruluşlar	evmanya.com	
ve	altincicadde.com’a	da	yatırım	yapacak.
	 Hepsiburada.com	ayrıca,	2015	yılında	perakende	
sektörünün	kaçınılmaz	dönüşümünü	hızlandıracak	
olan	pazar	yeri	platformunu	devreye	alacak.	Pazar	
yeri	platformu	ile	hepsiburada.com’da	üçüncü	
şirketler	ve	şahıslar	da	kendi	mağazalarını	açma,	
satış	yapma	fırsatı	bulacak.
	 Dünya	perakende	devlerinin	çalıştığı	tavsiye	
motoru,	2015	Mayıs	sonunda	hepsiburada.
com’da	da	devreye	girecek.	Bu	sistem	ilk	planda	
mobil	siteden,	masaüstü	bilgisayardan	ve	mobil	
uygulamalardan	gelen	tüm	müşteri	davranışlarını	
takip	edecek.	Bu	takip	sonucunda	elde	edilen	data	
tek	bir	platformda	toplanarak,	her	müşteriye	özel	
tavsiyeler	yapılacak.	İlerleyen	dönemde,	sadece	
belli	alanda	tavsiyelerle	kalmayıp,	tüm	site	üzerinde	
alışverişler	kişiselleştirilecek.	

Promosyon
Hepsiburada.com	“Her	şey	ayağına	gelsin”	
sloganıyla	müşterilere	tüm	ihtiyaçlarını	
karşılayabilecekleri	en	kolay	ve	en	avantajlı	alışveriş	
deneyimini	sunuyor.	Tüketicilere	televizyon,	gazete,	
dergi,	internet	reklamları	ile	ulaşan	hepsiburada.
com,	sosyal	medyayı	da	önemli	bir	iletişim	aracı	
olarak	kullanıyor.	
	 En	iyi	deneyim,	en	iyi	ürün	gamı	ve	en	iyi	fiyat,	
hepsiburada.com’un	kampanyalarında	odaklandığı	
üç	önemli	konu	olarak	öne	çıkıyor.	Hepsiburada.
com,	müşterilerine	sayısız	kampanya	sunuyor.
En	avantajlı	fiyatlarla	oluşturulan	bu	kampanyalar,	
büyüme	temposuna	hız	katıyor.	Bununla	birlikte	
online	alışveriş	alışkanlığını	yaygınlaştırmak	için	
yapılan	çalışmalarda,	“Her	şey	ayağına	gelsin”	
diyerek	alışverişe	gitmek	için	zaman	harcamaya	
gerek	olmadığı	vurgulanıyor.	Bunun	en	çarpıcı	
örneklerinden	biri,	2015	yılbaşı	alışverişi	için	yapılan	

reklam	filminde	gerçekleşti.	90’lı	yıllarla	özdeşleşen	
ünlü	şarkıcı	Harun	Kolçak’ın	rol	aldığı	reklam	filmi	
büyük	beğeni	toplarken,	hepsiburada.com’un	 
“her	şey	ayağına	gelsin”	sloganıyla	alışveriş	
deneyimine	getirdiği	yenilikler	anlatıldı.		

Marka Değerleri
Hepsiburada.com	müşterilerine	ihtiyaç	duydukları	
her	şeyi,	rekabetçi	fiyatlar	ve	katma	değerli	
hizmetlerle	sunuyor.	Müşterilere	kolay	ve	kaliteli	
bir	alışveriş	deneyimi	yaşatıyor.	Hepsiburada.
com,	geçtiğimiz	10	yılda	önemli	başarılar	elde	
ederken	gelirini	25	kat	artırma	başarısı	gösterdi.	
Hepsiburada.com	şimdiye	kadar	müşterilerin	
hayatını	kolaylaştıran	birçok	“ilki”	gerçekleştirdi.	
Tüketiciler,	hepsiburada.com’un	güçlü	kurumsal	
yapısı	sayesinde	alışverişlerini	güvenle	yapabiliyorlar.
	 Hepsiburada.com,	iletişim	çalışmalarını	sosyal	
sorumluluk	faaliyetleri	ile	farklı	bir	boyuta	taşıyor.	
Gülben	Ergen’in	kurucusu	ve	başkanı	olduğu	
Çocuklar	Gülsün	Diye	Derneği’nin	Nisan	2015’te	
Mersin	Akdeniz	İlçesi	Yakaköy	Mahallesi’nde	
açtığı	anaokuluna,	Hepsiburada.com	destek	verdi.	
Çocuklar	Gülsün	Diye	Derneği,	26.	Anaokulunu	
Türkiye’yi	yasa	boğan	Özgecan	Aslan’ın	anısına	
Mersin’de	açtı.	Özgecan	Aslan’ın	adını	yaşatmak	
amacıyla	çalışmalarına	başlayan	dernek,	“Çocuklar	
Gülsün	Diye	Özgecan	Aslan	Anaokulu”nun	
yapımını	gönüllülerinin	desteğiyle	tamamladı.	
Yaklaşık	100	öğrenciye	okul	öncesi	eğitim	olanağı	
sunacak	kapasiteye	sahip	olan	anaokulunun	tüm	iç	
donanım	malzemeleri,	hepsiburada.com	tarafından	
karşılandı.

www.hepsiburada.com
Pazar
E-ticaret	sektörü	büyümesini	sürdürüyor.	
Türkiye’deki	online	perakende	sektörü	2007	
yılından	beri,	geleneksel	perakende	sektörüne	
kıyasla	yedi	kat	daha	hızla	büyüyor.	2014’ün	
Haziran	ayında,	Bilişim	Sanayicileri	Derneği	
(TÜBİSAD),	Elektronik	Ticaret	Derneği	(ETİD)	
ve	Deloitte	Türkiye,	“Türkiye	e-ticaret	Pazarı	-	
2013”	raporunu	açıkladı.	Rapora	göre	Türkiye’de	
e-ticaret	pazarının	hacmi	14	milyar	TL	seviyesine	
ulaştı.	2013	sonu	itibarıyla	bu	rakam,	15	milyar	300	
milyon	TL	olarak	güncellendi.	E-ticaretin	toplam	
perakende	alım	-	satımı	içerisindeki	payı	ise	yaklaşık	
olarak	%1,3	olarak	ifade	edildi.	ETİD’in	geçtiğimiz	
kasım	ayında	yaptığı	açıklamalara	göre,	2014’ün	
ilk	dokuz	ayında	e-ticarette	yaklaşık	%30’luk	bir	
büyüme	yaşandı.	Türkiye’de	internet	kullananlar	
arasında	e-ticareti	tercih	edenlerin	sayısı	ise	12	
milyonu	geçti.	Hepsiburada.com,	sunduğu	ürün	
ve	hizmetlerin	geniş	hacmi	ile	Türkiye’de,	e-ticaret	
sektöründe	lider	konumda	bulunuyor.	
 Mobil	alışveriş	e-ticarette	en	önemli	trend	haline	
geldi.	Hatta	e-ticaret	sektörü,	mobil	kanallardan	
gelen	hareketlenme	ile	büyümesine	hız	kattı.	
Yapılan	araştırmalar,	dünya	çapında	e-ticaretin	
dörtte	birinin	mobil	kanallardan	geldiğini	gösteriyor.	
Türkiye	bu	gelişmelerin	tam	ortasında	yer	alıyor.	
Türkiye	dünyada	en	çok	mobil	üzerinden	en	çok	
online	alışveriş	yapılan	üçüncü	ülke	konumuna	geldi.	
	 Pazarın	lider	platformu	olarak	bu	büyümede	
önemli	bir	paya	sahip	olan	hepsiburada.com,	
yapacağı	yatırımlarla	e-ticaretin	bugün	toplam	
perakende	içindeki	%1	olan	payını	%5	civarlarına	
çıkarmayı	hedefliyor.

Başarılar
Türkiye’de	online	alışveriş	alışkanlığının	gelişmesine	
öncülük	eden	hepsiburada.com,	e-ticaret	
sektörünü	büyütmekle	birlikte,	ulaştığı	hacim	ile	

aynı	zamanda	Türkiye’nin	en	büyük	
perakende	oyuncuları	arasına	girdi.	
Ürün	zenginliği,	yenilikçi	servis	kalitesi	
ve	en	iyi	fiyatlar,	hepsiburada.com’un	
fark	yaratmasını	sağlıyor.	2011,	2012	
ve	2013	yıllarında	"Türkiye’nin	En	

Sevilen	Markası",	2013’te	
"Yılın	E-ticaret	Sitesi"	
ödüllerine	layık	görülen	
hepsiburada.com,	2014	
yılında	Türkiye’nin	"En	
Samimi	E-ticaret	Sitesi"	
seçilirken,	Superbrands	
Türkiye	tarafından	
belirlenen,	2014’ün	
Süpermarkaları	listesine	
girme	başarısı	da	
gösterdi.	2015’te	ise	
"En	Başarılı	Alışveriş	
Sitesi"	seçildi.		
			Hepsiburada.

com’un	başarı	hikayesinin	arkasında,	teknoloji	
ve	inovasyonla	geliştirilerek,	kuvvetli	bir	şekilde	
sunulan	müşteri	deneyimi	yer	alıyor.	Müşteri	
memnuniyeti	odaklı	çalışma	stratejisi,	hepsiburada.
com’un	payını	artırmada	etkili	oldu.	Hepsiburada.
com,	müşterilerini	daha	iyi	anlamak	ve	
en	uygun	ürün	seçeneklerini	sunmak	
için	onların	alışveriş	davranışlarını	
360	derece	takip	ediyor.	Hem	web	
sitesinden,	hem	mobil	platformlarından,	
hem	de	call	center	hizmeti	ile	
müşterilerinin	ihtiyaçlarını	analiz	ediyor.	
Hepsiburada.com,	tüm	bu	analizleri	en	
iyi	alışveriş	deneyimini	sunma	amacıyla	yapıyor.		
	 Hepsiburada.com	müşterilerden	gelen	yorumlara	
büyük	önem	veriyor.	Şu	an	hepsiburada.com’da	
1	milyon	ürün	yorumu	var.	Ayrıca	çağrı	merkezine	
her	gün	08:00	ile	24:00	saatleri	arasında	sayısız	
çağrı	geliyor.	Bu	yorumlar	ve	çağrılar,	kurumun	
stratejisine	önemli	oranda	yön	veriyor.	

Tarihçe
Hepsiburada.com’un	hikayesi,	“infoshop.com”	
adı	altında,	Mecidiyeköy’de	60	m2’lik	apartman	
dairesinde	başladı.	Şirketin	kaderi	Doğan	Online	
çatısı	altına	girmesiyle	ve	Doğan	Online	Yönetim	
Kurulu	Başkanı	Hanzade	Doğan	Boyner’in	vizyonu	
ile	tamamen	değişti.	Gelinen	noktada	hepsiburada.
com,	Doğan	Online’ın	amiral	gemisi	oldu.	
	 1998	yılından	beri	Türkiye’de	online	alışverişin	
en	güçlü	ismi	olan	hepsiburada.com,	100	bin	TL	
sermaye	ile	kuruldu.	Doğan	Online	çatısı	altında	
faaliyetlerini	sürdüren	hepsiburada.com,	geçen	
süre	içinde	önemli	başarılar	elde	ederek	hızlı	
bir	büyüme	gerçekleştirdi.	Bir	start	up	şirketten,	
özverili	bir	çalışma	temposu	ile	bir	e-ticaret	
devine	dönüştü.	Cirosu	ile	Türkiye’nin	yarım	asırlık	
perakende	şirketlerini	geride	bıraktı.	Hepsiburada.

com,	2015	yılı	itibarıyla	net	1	milyar	TL’lik	cirosu	
ile	Doğu	Avrupa,	Orta	Doğu,	Afrika	(EEMEA) 
ve	Rusya’yı	kapsayan	bölgede	en	büyük	e-ticaret	
şirketi	konumuna	geldi.	

Ürün
Hepsiburada.com,	bilgisayarlardan	akıllı	telefonlara	
ve	tabletlere,	kitaplardan	oto	aksesuarlarına,	spor	
malzemelerinden	mutfak	malzemelerine	ve	bebek	
bezlerine	kadar	27	farklı	kategoride	500	binden	
fazla	ürün	çeşitliliği	ile	tüketicilerin	tüm	ihtiyaçlarını	
karşılıyor.	
	 E-ticaret	sektöründe	pek	çok	“ilke”	imza	atan	
hepsiburada.com,	tüketicilerin	online	alışveriş	
deneyimlerini	zenginleştiriyor.	Türkiye’de	ilk	
olarak	hepsiburada.com	platformunun	sunduğu	
“tek	tıkla	alışveriş”	hizmeti	ile	müşteriler,	kredi	
kartı	bilgilerini	tekrar	tekrar	girmeden	alışveriş	
yapabiliyorlar.	Bir	başka	hizmet	olan	“Bugün	
Teslimat”	servisi,	kullanıcıların	hayatına	hız	katıyor.	
Hepsiburada.com’un	müşteri	memnuniyeti	odaklı	
hizmetlerinden	“Kolay	İade”	uygulaması	ise	tüm	
müşterilere	14	gün	içerisinde	koşulsuz	iade	hakkı	
tanıyor.
	 Üye	olmayan	müşterilerin	de	hepsiburada.
com’un	ayrıcalıklarından	faydalanmasını	sağlamak	

için	“üye	olmadan	alışveriş”	özelliği	sunuldu.	
Bu	sayede	siteye	üye	olmayan	kullanıcılar,

çok	hızlı	bir	şekilde	istedikleri	ürünü	alıp	
siteden	çıkabiliyorlar.			
		Hepsiburada.com,	mobil	alışveriş	
konusunda	da	sektörüne	öncülük	ediyor.	

Geçtiğimiz	yıl	cep	telefonu	ekranına	uygun	
tasarımlı	mobil	sitesini	devreye	alan	hepsiburada.
com,	ayrıca	iPhone	ve	Android	uygulamalarını	
da	yeniledi.	Hepsiburada.com	2015’te	bilgisayar,	
tablet,	telefon	gibi	farklı	ekranlarda,	otomatik	olarak	
şekillenme	esnekliği	kazanmak	için	platform	bağımsız	
responsive	sitesini	hizmete	sunmayı	hedefliyor.
 Mobil	penetrasyonun	artmasıyla	“showrooming”	
olarak	adlandırılan	müşteri	davranışı	yaygınlaşmaya	
başladı.	Müşteriler	fiziksel	mağazalara	girip	
ürünlere	dokunuyorlar	ve	mobil	cihazlarından	
beğendikleri	ürünün	fiyatını	kontrol	ederek,	
e-ticaret	sitelerinden	daha	uygun	fiyatlarla	alıyorlar.	
Bu	müşteri	davranışının	gittikçe	yaygınlaşmasıyla,	
e-ticaretin	büyümesi	de	artıyor.		
	 Hepsiburada.com’un	mobil	uygulamalarda	
satın	alma	deneyimini	zenginleştiren	yenilikleri	
devam	ediyor.	Barkod	tarama,	ses	ile	arama,	kişiye	
özel	push	gönderimi	gibi	özellikleri	kullanıcılar	
fiziksel	mağazalarda	kullanarak	fiyat	karşılaştırma,	
ürün	hakkında	bilgi	edinme	gibi	avantajlardan	
yararlanıyorlar.
	 Hafta	sonu	ve	tatil	günlerinde	hepsiburada.com	
trafiğinin	%53’ü,	siparişlerin	%43’ü	mobil	sitesi	ve	
mobil	uygulamaları	üzerinden	geliyor.	Hepsiburada.
com,	2014	yılında	mobil	gelirlerini	dört	katına	
çıkardı.

SUPERBRANDS SUPERBRANDS

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

hepsiburada.com
›	Hepsiburada.com	platformunun	7	milyon	
	 üyesi	var.	Aylık	ziyaretçi	sayı	ise	15	milyon.

›	Hepsiburada.com’da	hem	internetten	hem	
	 de	mobil	cihazlardan	yapılan	dijital	
	 alışverişlerde,	tüketicilerin	elektronik	ve	
	 teknoloji	ürünlerini	ağırlıklı	olarak	tercih	ettiği	
	 görülüyor.	

›	Hepsiburada.com’un	cirosuna	genel	olarak	
	 bakıldığında	birinci	sırada	cep	telefonu,	ikinci	
	 sırada	bilgisayar,	üçüncü	sırada	ise	televizyon	
	 yer	alıyor.	Ardından	telefon	kılıfı,	kulaklık	
	 gibi	elektronik	ve	teknoloji	ürünleri	geliyor.	
	 Teknolojik	cihazlara	olan	ilgi,	pazarın	ciro	
	 büyüklüğünde	önemli	bir	rol	oynamaya	
	 devam	ediyor.	Adet	olarak	bakıldığında	
	 ise	bir	numarada	bebek	bezi,	iki	numarada	
	 deterjan,	üç	numarada	ise	kitap	var.

›	Hepsiburada.com’dan	online	alışveriş	yapan	
	 tüketici	profili	18	-	45	yaş	arası	kişilerden	
	 oluşuyor.	

›	Erkek	kullanıcıların	en	çok	tercih	ettiği	ürün	
	 kategorileri	bilgisayar,	oto	aksesuarları,	spor	
	 malzemeleri,	sağlık	ürünleri,	akıllı	telefonlar,	
	 ev	elektroniği,	mutfak	malzemeleri,	temel	
	 tüketim	ve	gıda,	anne	-	bebek	-	çocuk		
	 ürünleri	ile	hırdavat	olurken	kadın	kullanıcılar		
	 ise	kitap,	spor	malzemeleri,	mutfak			
	 malzemeleri,	sağlık	ve	güzellik	ürünleri,
	 anne	-	bebek	-	çocuk	ürünleri,	bilgisayar, 
	 mobilya,	temel	tüketim	ve	gıda,	ev	elektroniği		
	 ile	kozmetik	ürünlerini	satın	alıyor.

›	Hepsiburada.com’un	Mayıs	2015	itibarıyla,	
	 Facebook’ta	1	milyon	950	bin,	Twitter’da	
	 ise	250	bin	takipçisi	var.	Hepsiburada.com’un	
	 mobil	uygulaması	ise	2	milyon	700	bin	kez	
	 indirildi.	


