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UPS Online Alışveriş Alışkanlıkları AraştırmasıTM çalışması 2017, alışveriş öncesinden teslimat sonrasına kadar müşterilerin alışveriş 
davranışlarını analiz eder. Günümüzde müşterileri neyin motive ettiğini araştırır ve perakendecilere zorlukların nasıl alt edileceği 
ve eşsiz fırsatlardan nasıl yararlanılacağı hakkında önerilerde bulunur.

Bu sonuç raporu, iki bölüm olarak oluşturulmuştur. 1. bölüm, internette alışveriş davranışlarının etkenlerini inceler. 2. bölüm ise 
satın alma yolculuğunda müşteri memnuniyetini ve sadakatini nelerin sağladığı hakkında bilgi sunar. 
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Çalışma hakkında
ÇALIŞMA, 2017 YILININ 
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ITALYA, POLONYA, 
ISPANYA VE BIRLEŞIK 
KRALLIK'TAN ÜÇ AYLIK 
DÖNEMDE EN AZ IKI 
INTERNET ALIŞVERIŞI 
YAPMIŞ 6.478 INTERNET 
MÜŞTERISIYLE YAPILAN 
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Avrupalı internet müşterileri tüm dünyadan bir şeyler satın alır, mobil 
cihazlarda alışveriş yapar ve internet pazarlarına güvenir
İnternet, alışverişi tam anlamıyla küresel hâle getirmiş ve perakendecilerin ürünlerini tüm dünyadan müşterilere 
pazarlamasına ve satmasına imkan tanımıştır. Aynı zamanda, müşteriler teknolojiden giderek daha fazla anlar 
olmuş, internetten satın alma becerilerini geliştirmiş ve dünyanın her yerinden en iyi fiyatı nasıl bulacaklarını 
öğrenmiştir. Araştırma ve satın alma için akıllı telefonların kullanılması, giderek daha yaygın hâle gelmektedir ve 
olumlu bir kullanıcı deneyimi, perakendecilere daha fazla müşteri memnuniyeti ve sadakati sunabilir. Hem küçük 
hem de büyük perakendecilerin önünde çok sayıda fırsat vardır. Avrupa’daki müşteriler, en yüksek kalitede ve en iyi 
fiyattan benzersiz bir ürün ararken hem küçük hem de büyük perakendecilere değer vermektedir. Arama motorları 
ve internet pazarları, uluslararası perakendecilerin daha fazla görünür olmasını sağlar ve işletmelerin nerede 
olurlarsa olsunlar tüm dünyadaki pazarlarda yeni müşterilerle ilişki kurmasına imkan tanır. Bu yeni ortamda başarılı 
olmak için perakendecilerin gelişerek müşterilerine istedikleri şeyi istedikleri zamanda ve yerde sağlayabilmesi 
gerekir. UPS’de misyonumuz, perakendecilerin yabancı ülkelerde kendi şehirlerindeki kadar kolay iş yapmalarına 
yardımcı olmaktır.
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Küresel perakende
Avrupa’daki on internet müşterisinden yedisi, kendi ülkeleri dışındaki uluslararası bir perakendeciden alışveriş yapmıştır. Bu durumu 
teşvik eden en önemli iki unsur, daha iyi fiyatlar ve belirli marka veya ürünün aranmasıdır. İnternet rekabete denge getirerek 
perakendecilerin farklı coğrafi konumlardaki müşterilerle bağlantı kurmasını sağlamış ve buna karşılık olarak müşterileri ülkelerinin 
dışındaki pazarlardan alışveriş yapmaya ikna etmiştir. Avrupa’daki müşteriler, küresel odaklıdır ve bazı önemli koşullar karşılandığı 
sürece dünyanın herhangi bir yerinden çevrimiçi alışveriş yapmaya hazırdır. Uluslararası alışveriş yapılırken dikkate alınan en önemli iki 
unsur, ödeme güvenliği ve vergi ve ücretler dahil siparişin toplam maliyetidir.

ULUSLARARASI BIR ALIŞVERIŞ YAPARKEN DIKKAT EDILEN EN ÖNEMLI 
HUSUSLAR: (ÖNEM YÜZDESI)

%71
oranında Avrupalı 
internet müşterisi, 
uluslararası bir 
perakendeciden alışveriş 
yapmıştır

%73’ü
%57’si

Avrupa’daki bir perakendeciden alışveriş yapmıştır
Avrupa dışındaki bir perakendeciden alışveriş yapmıştır

Uluslararası perakendecilerden 
alışveriş yapmanın en önemli 
nedenleri

Bunların: Fiyat uluslararası 
pazarda daha iyi

Sevdiğim marka veya 
ürünler kendi ülkemde 

yok 

Yalnızca uluslararası 
satıcılarda olan benzersiz 

bir ürün istiyorum

vergiler ve 
ücretler açıkça 

belirtilmiş 
şekilde siparişin 
toplam maliyeti

%72
tüm fiyatların 

yerel para 
biriminde 

belirtilmesi

%63
açık iade 
politikası

%63
ödeme 

güvenliği

%75
teslimat hızı

%62
iade kolaylığı

%62

%40

%39

%33
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Mobil alışveriş
Akıllı telefonlarla alışveriş önemli ölçüde artmıştır. Tüm akıllı telefon kullanıcılarının %43’ü telefonlarından alışveriş yapmıştır. 
Bununla birlikte müşteriler; mağazayla ilgili bilgileri arama, teslimat takibi ve ürün arama gibi alışverişle ilgili diğer birçok işlem 
için de akıllı telefonlarını kullanıyor. Akıllı telefonlarıyla alışveriş yapan müşterilerin %72’si, akıllı telefonlarındaki alışveriş 
deneyiminden memnundur. Akıllı telefon kullanıcılarının %26’sı, gelecekte akıllı telefonla daha fazla alışveriş yapmayı 
planladıklarını söylemiştir. Bu sonuçların tümü, mobil e-ticaretin sürekli büyümeye hazır olduğunu gösteriyor. Bu doğrultuda, 
perakendeciler için tüm cihazlarda mükemmel bir alışveriş deneyimi sunmak bir zorunluluk hâline gelmiştir. Perakendecilere 
ait akıllı telefon uygulamalarının da popülerliği artıyor. Tüketicilerin %81’i bu uygulamaları kullanıyor.

Alışveriş yapmak için telefonları 
kullanan akıllı telefon kullanıcılarının 
yüzdesi

Akıllı telefonla alışveriş yapanların 
tercih ettikleri ödeme yöntemleri

Mobil müşterilerin akıllı telefonlarında veya 
tabletlerinde gerçekleştirdiği en yaygın faaliyetler

Mobil müşterilerin en önemli olarak 
değerlendirdiği perakendeci uygulama özellikleri

2015 2017

%43
%26

Mağazaların yerini veya mağazayla 
ilgili bilgileri öğrenme

Siparişin teslimatını takip etme

Perakendeciler arasında fiyat 
karşılaştırması yapma

Mağazayı ziyaret etmeden önce 
ürünleri araştırma

Mağaza stoğunu kontrol etme

%78
%78

%75

%72

%69

Apple Pay veya 
PayPal gibi ödeme 
yöntemlerinin 
kabulü

Yüksek kalitede 
ürün resimleri

Ürün 
incelemelerini 
okuma imkanı

%41
%42

%43
 

Dijital ödeme araçları 

Kredi Kartı  
(Visa/Mastercard)

Hesap Kartı

Banka Havalesi

Fatura

%30
%28

%16
%10

%5
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Pazar etkisi
Hem geniş tabanlı hem de özel internet pazarlarının büyüyen etkisi dikkate alındığında, neredeyse tüm internet müşterilerinin 
pazar alışverişi yaptığını bildirmesi sürpriz değildir. Birçok internet müşterisi gelecekte bu kanal aracılığıyla “daha fazla” 
araştırma ve alışveriş yapacağını öngördüğü için pazar alışverişinin daha da büyümesi kaçınılmazdır. Bununla birlikte, satıcıların 
geleneksel perakendecilerle aynı standartlarda değerlendirileceklerine dikkat etmesi gerekir. Bu standartlar arasında en iyi 
müşteri deneyimi ve hizmeti ile esnek iade politikası bulunmaktadır. Neden bir perakendeci yerine pazarda alışveriş yaptıkları 
sorulduğunda, müşterilerin %67’si daha iyi fiyatları, %43’ü ise daha geniş ürün yelpazesini neden olarak öne sürmüştür.

Bir perakendeci yerine pazardan alışveriş 
yapmanın en önemli nedenleri:

Gelecekteki pazar 
araştırması davranışı

Amazon ve Ebay, Polonya 
dışında araştırma yapılan 

tüm ülkelerde en çok 
alışveriş yapılan iki pazar 
olmuştur. Polonya’da ise 

müşteriler, daha çok yerel 
pazar Allegro’yu tercih 

etmiştir.

Gelecekteki pazar 
alışverişi davranışı

Avrupa Polonya

oranında internet müşterisi pazardan alışveriş yapmıştır
%96

Gelecekteki 
İnternet Mağazası 

Araştırması 
Davranışı

Daha 
Az

%3

Aynı
%67

Daha 
Fazla

%30
Daha 

Az

%3

Aynı
%66

Daha 
Fazla

%31

Gelecekteki 
İnternet Mağazası 

Araştırması 
Davranışı

Daha 
Az

%3

Aynı
%67

Daha 
Fazla

%30
Daha 

Az

%3

Aynı
%66

Daha 
Fazla

%31

ücretsiz 
veya 
indirimli 
gönderi

%41

teslimat hızı
%41

daha iyi 
fiyatlar

%67

gönderi maliyetleri 
ve/veya vergiler dahil 
toplam sipariş maliyeti

%40

daha 
geniş ürün 
yelpazesi 

%43

%53
%76

%43
%91Amazon

eBay

Allegro

Zalando%53
%76

%43
%91Amazon

eBay

Allegro

Zalando
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Fiziksel mağazalar
İnternet müşterilerinin büyük bölümü (%84), mağazadan alışveriş yapmanın perakende deneyimlerinin önemli bir parçası olduğunu 
kabul ediyor. Müşterilerin yarısından fazlası ürünlere dokunup ürünleri hissetme imkanının fiziksel mağazaya gitmelerini sağlayan 
en önemli unsur olduğunu, %50’si ise acil bir ihtiyacı çözmeleri gerektiğini söylemiştir. İnternet mağazası yerine fiziksel mağazayı 
seçmenin temel nedenleri, ürünlerin kalitesini bilme ve daha iyi satış etkinlikleridir. Mağazadaki satış görevlileriyle etkileşim kurma 
ile ilgili en önemli unsurlar sorulduğunda, müşteriler iade işlemlerinin ve olumlu bir ödeme deneyiminin en önemli olduğunu 
söylemiştir.

İnternet yerine gerçek mağazaya gitme 
kararının verilmesinde en önemli unsurlar 
(ÖNEM YÜZDESI)

Ürünlere dokunup ürünü hissetme%52
Acil bir ihtiyacı giderme

Kaliteli müşteri hizmeti

Benzersiz ürünleri bulabilme

%50
%47
%43

ORANINDA INTERNET MÜŞTERISI, 
FIZIKSEL MAĞAZALAR AÇAN INTERNET 
MAĞAZALARINI CAZIP BULUYOR

%30
ORANINDA IADE YAPAN MÜŞTERI, 
ÜRÜNLERI FIZIKSEL MAĞAZAYA 
IADE ETMEYI TERCIH EDIYOR

%45

ORANINDA KATILIMCI, BIR MAĞAZADAN ALIŞVERIŞ YAPMANIN 
HÂLÂ ALIŞVERİŞ DENEYİMİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLDUĞUNU 
DÜŞÜNÜYOR

%84

Mağaza görevlisiyle etkileşim 
kurabilmenin önemi 
(ILK 4)

Iadelerin hazırlanması%49
Hızlı ve doğru şekilde ödeme yapma 
imkanı

Stok hakkında bilgi sahibi olabilme

Yardım etmeye istekli olma veya elinden 
gelenin fazlasını yapma

%48
%46
%41
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Önemli Sonuçlar

Perakendecilerin küresel bir bakış açısı ve strateji 
benimsemesi gerekir. Akıllı lojistik ve gümrük müşavirliği 
hizmetleri sağlamanın yanı sıra maliyetler ve güvenli ödeme 
çözümleri için tam şeffaflık sunma, uluslararası müşterileri 
kazanmak için zorunludur.

Etkileri dikkate alındığında, perakendecilerin internet 
mağazalarının kapsamını ve işletmeleri için oluşturdukları 
fırsatı değerlendirmesi gerekir. Bununla birlikte, 
perakendecilerin pazarlarda ürün listelerken ve satarken 
müşteri hizmetlerini göz ardı etmemesi gerekir.

Araştırma ve alışveriş sırasında en iyi müşteri deneyimini 
sunmak için web sitelerinin tüm cihazlarda düzgün şekilde 
görünmesi gerekir. Perakendecilerin, uygulamaların 
müşterilerle bağlantı kurmak ve onlara hizmet vermek için 
etkili olup olmayacağını araştırması da gerekir.

Fiziksel mağazalar, hâlâ perakendenin önemli bir parçasıdır. 
Hem internette hem de fiziksel mağazalarda faaliyet gösteren 
perakendecilerin, tüm kanallarının uyumlu hâlde çalışmasını 
sağlayıp ilham verici ve etkileyici bir müşteri deneyimi 
sunması gerekir.

Çok kanallı sorunsuz 
bir alışveriş deneyimi 
için çalışma

Uluslararası 
müşterilere 
odaklanma

Mobil odaklı 
düşünme

Pazarları 
bir fırsata 
dönüştürme
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Müşterinin yolculuğu boyunca ihtiyaçları karşılama
E-ticaret ve fiziksel dünyanın birbirine yakınlaşması, perakendecilerin ürünlerini pazarlamasında, 
satmasında ve teslim etmesinde önemli bir değişikliğe neden oluyor. Hem yurt içinde faaliyet gösteren 
hem de uluslararası perakendecilerin daha küresel, mobil ve pazar odaklı olan tüketiciler için rekabet ettiğini 
fark ettik. Bu dinamik pazarda başarılı olmak isteyen perakendecilerin, tüketici beklentilerini, alışveriş 
davranışlarını ve kanal tercihlerini her zamankinden daha iyi şekilde anlaması zorunludur.

Raporun bu bölümü, alışveriş öncesi araştırmadan satın alma sürecine ve alışveriş sonrası beklentilere 
kadar müşteri yolculuğunun tamamında internet müşterilerinin davranışını analiz ediyor. Bulunan sonuçlar, 
sunulan kolaylıkların çoğu zaman kararlara etki ettiğini ve ister teslimat seçenekleri ister gönderi ücretleri 
ister tahmini teslimat süresi ister ürün iadesinin kolaylığıyla ilgili bilgiler olsun, şeffaf bilgilerin satın almayı 
mümkün kıldığını gösteriyor.
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Araştırma ve satın alma dinamikleri
Verimlilik, internetteki arama faaliyetlerinin ardındaki itici güçtür. Avrupa’daki müşteriler, en kısa süre sürede birçok ürünle 
ilgili en fazla bilgiyi bulmak ister ve internet pazarları kendilerini müşteriler için ilk durak olarak konumlandırmıştır. Müşteriler 
bir ürün için aramalarına %32 oranında bir pazardan başlar. Verimlilik isteği, çok kanallı ve tek kanallı satın alma davranışını 
karşılaştırdığımızda da kendini gösterir. Ortalama olarak, müşteriler %61 oranında tek kanaldan arama ve alışveriş yapar. 
Bunun nedeni, internet deneyiminin sürekli olarak artması olabilir.

İlk alışveriş araması 
(ARAMALARIN YÜZDESI)

Tek kanallı ve çok kanallı satın alma 
(SATIN ALIMLARIN YÜZDESI)

İnternette ürün ararken ve seçerken en önemli faktörler

Internetten 
araştırıp 
internetten 
satın alma

Tek Kanallı AğÇok Kanallı Ağ

İnternetten araştırıp 
mağazadan satın alma

İnternetten ve 
mağazadan araştırıp 

mağazadan satın alma

İnternetten ve mağazadan 
araştırıp internetten  

satın alma

Mağazada araştırıp 
internetten satın alma %42

%61%39

%12

%9

%9

%9

Mağazadan araştırıp 
mağazadan satın alma

%19

Arama motoruna gitme

Amazon’a gitme

Amazon dışında bir 
mağazaya gitme

Fiyat karşılaştırma 
motoruna gitme

Arkadaşlardan ve aileden 
tavsiye alma

Fiziksel katalogları veya 
ha�alık tanıtımları inceleme

Sosyal medya sitelerindeki 
görüşlere bakma

Perakendecinin mağazasını 
şahsen ziyaret etme

Perakendecinin 
uygulamasına gitme Perakendecinin web 

sitesine gitme

%20

%12

%12

%11
%4

%19

%6

%6

%5 %5

AYRINTILI ÜRÜN 
BİLGİLERİ

%71
ÜRÜN FİYATLARI

%76 ÜRÜN SEÇİMİ
%67

GÖNDERİ ÜCRETLERİ
%71
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Ödeme aşamasındaki beklentiler
Satın almasız çıkışlara ve ödeme sayfasındaki dönüşüm oranının düşmesine neden olan birçok unsur vardır; yine de her 
şeyin özünde, müşterilere bilinçli, kendilerinden emin şekilde karar vermek için ihtiyaç duydukları her şeyi sunmak vardır. 
On müşteriden yedisi, internette ödeme yaparken ücretsiz gönderi seçeneğine sahip olmanın önemli olduğunu söylemiştir. 
Çeşitli ödeme yöntemlerinin sunulması ve garantili teslimat tarihlerinin verilmesi de önemli olarak görülmüştür.

İnternette ödeme yaparken 
seçeneklerin önemi (ilk 5)

Ücretsiz gönderi seçenekleri

Farklı ödeme seçeneklerinin 
olması

Garantili teslimat tarihi

Süreçte tahmini teslimat tarihini 
erkenden bildirme

Gönderi masraflarını işlemin 
başlarında gösterme

%71

%62

%57’si

%56

%51

İnternetten satın almasız çıkışların 
nedenleri (ilk 5)

Gönderi maliyetlerinin, toplam ürün 
fiyatını beklenenden daha fazla 

artırması

Bir ürünün stoklarda olmaması

Sipariş değerinin, ücretsiz gönderi 
hakkı için yeterli olmaması

Satın almaya hazırlıklı olmama, 
ancak gönderiyle birlikte toplam 

maliyet hakkında fikir sahibi 
olmak isteme

Tercih edilen ödeme 
seçeneğinin sunulmaması

%47

%39

%38

%36

%35

Müşterilerin çoğunluğu (%88) ücretsiz gönderi hakkı için gerekli bazı 
adımları atıyor

İnternet yerine 
perakendecinin 

fiziksel mağazasından 
alışveriş yapmayı 

seçiyor

%23
oranında müşteri, 

ürünleri tutmak 
amacıyla, ücretsiz 
gönderi hakkı için 

sepete ürün ekliyor

%37
oranında müşteri, 

ücretsiz olduğu için 
perakendecinin 

sitesinde sunulan 
en yavaş gönderi 
süresini seçiyor

%30
oranında müşteri, 
ücretsiz gönderi 

için internette 
promosyon kodu 

araştırması yapıyor

%27
Ücretsiz gönderi 

teklifini beklemek 
için alışverişi 

erteliyor

%23
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Teslimat ihtiyaçlarını anlama
Ücretsiz gönderi internet müşterileri için önemli bir konu olsa da perakendecilerin, daha hızlı olan ücretli ödeme 
seçenekleri sunmanın da hâlâ önemli olduğunu unutmaması gerekiyor. Bu, özellikle belirli bir varış tarihi gerektiren 
seyahat veya yıl dönümü gibi yaklaşan etkinlikler için yapılan alışverişlerde önem teşkil ediyor. Genel olarak 
Avrupa’daki internet müşterileri, sipariş için bekleme söz konusu olduğunda daha fazla esneklik gösteriyor. Örneğin 
gönderi ücretsiz olduğunda, müşterilerin %60’ı 5 gün veya daha uzun süre beklemeye razı oluyor. Müşteriler, gönderi 
ücretli olsa bile ürün fiyatının cazip olması veya ücretsiz gönderi seçeneğine göre daha hızlı teslimat yapılması gibi 
birçok nedenle alışverişleri için ödeme yapmayı tercih ediyor. 

Siparişin toplam maliyeti, gönderi ücretleri dahil 
olduğunda bile uygundu

Ücretsiz gönderi imkanı sunulmadı ama 
ürünü istiyordum

Sunulan ücretsiz gönderi hizmetinden daha 
kısa sürede elime geçmesi gerekiyordu

Perakendeciden aldığım indirim gönderi 
maliyetini aştı

Sepetimde eşiğe ulaşmak için yeteri 
kadar ürün yoktu

%44

%44

%28

%24

%22

%63
ORANINDA INTERNET MÜŞTERISI, 
ÜCRETLER EVE TESLIMDEN 
DAHA DÜŞÜKSE ALTERNATIF 
YERLERE TESLIMATI GÖZ ÖNÜNDE 
BULUNDURUYOR

Yerli perakendecilerden satın alımlarda

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

ÜCRETSIZ GÖNDERIYI 
KULLANIYOR

INTERNET MÜŞTERILERI 
SIPARIŞLERININ 

ORTALAMA

%51’inde

Gönderi için ödeme yapmaya karar 
vermenin en önemli nedenleri

%36
oranında müşteri, kargo 

için ödeme yaptıklarında 
5 gün veya daha fazla 

beklemeye razı.

%60
oranında müşteri, kargo 

ücretsiz olduğunda 5 
gün veya daha fazla 

beklemeye razı.
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İade sürecinin sorunsuz 
olmasını sağlama
İade politikaları Avrupa’daki internet müşterileri için 
çok önemlidir. %64’ü internette alışveriş yapmadan 
önce iade politikasını gözden geçiriyor ve %75’i 
internet perakendecisi seçerken ücretsiz iade 
imkanının önemli olduğunu düşünüyor. Bir ürünü 
perakendeciye geri göndermek, ürün iadesinin en 
yaygın yöntemidir. Bununla birlikte, on müşteriden 
üçü bir ürünü mağazaya iade etmiştir. Bu davranış, 
perakendeciler için ek bir iş fırsatı sunmaktadır. 
Mağazaya ürün iade eden müşterilerin %64’ü, 
ziyaretleri sırasında ek bir alışveriş yapmıştır. 

Geçen yıl internetten satın aldıkları ürünü 
iade eden müşterilerin yüzdesi

Ürün iadesi için kullanılan yöntemler 

Olumlu bir iade deneyimine katkıda 
bulunan faktörler

%75
ORANINDA INTERNET MÜŞTERISI, 
INTERNET PERAKENDECISI 
SEÇERKEN ÜCRETSIZ IADEYI 
ÖNEMLI OLARAK GÖRÜYOR

ORANINDA INTERNET 
MÜŞTERISI, BIR ÜRÜN 
SATIN ALMADAN ÖNCE 
IADE POLITIKASINI 
INCELIYOR

%64

ORANINDA 
MAĞAZAYA IADE 
YAPAN MÜŞTERI, 
IADEYI IŞLEME 
ALINIRKEN YENI BIR 
ALIŞVERIŞ YAPMIŞTIR

%64Perakendeciye 
geri gönderme

Fiziksel 
mağazaya 
iade etme

Ürünü atma

Ürünü 
bağışlama

%77

%29

%10

%31%35%47
Ücretsiz 
iade 
gönderisi

Sorunsuz ve 
"koşulsuz" iade 
politikası

Ürünler 
perakendeci 
tarafından geri 
alındığında, 
müşterinin banka 
veya kredi kartına 
otomatik para 
iadesi

%63
HAYIR

%37
EVET

%3
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Alternatif teslimat ve bırakma konumlarının rolü
Paket teslimatı ve iadeler söz konusu olduğunda, sunulan esneklik ve kolaylık kararlara yön veriyor. 
Çalışma, internet müşterilerinin, siparişlerinin %41’ini alternatif bir konuma teslim ettirdiklerini gösteriyor. 
İnternetten satın aldığı ürünü iade edenlerin ve ürünleri perakendeciye iade etmeyi tercih edenlerin %28’i, 
iadelerini UPS AccessPointTM şubeleri gibi taşıyıcının yetkili perakende mağazalarına yapmaktadır.

ORANINDA INTERNET 
MÜŞTERISI, “MAĞAZAYA 
GÖNDERIYI” TERCIH ETTI VE 
INTERNET MÜŞTERILERININ 
%57’SI GELECEKTE BUNU “DAHA 
FAZLA” YAPMAYI AMAÇLIYOR

4'te 1

ORTALAMA OLARAK, 
INTERNETTEN 
ALIŞVERIŞ YAPANLAR 
SIPARIŞLERININ

ALTERNATIF 
KONUMLARA TESLIM 
ETTIRMIŞTIR.

%41’ini

Taşıyıcıya iade edilecek ürünü götürme tercihi
(İNTERNETTEN SATIN ALDIĞI ÜRÜNÜ İADE EDEN VE İADELERİ 
PERAKENDECİLERE GERİ GÖNDERMEYİ TERCİH EDENLER ARASINDA İLK İKİ)

iadeyi taşıyıcının yetkili 
perakende mağazasına iade etme 
(ör. UPS Access PointTM şubeleri)

evden veya ofisten iade 
alımı planlama

%28

%27

Getting returns rightUnderstanding delivery needs
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UPS Europe Pulse of the Online Shopper Study 2017
To succeed in today’s dynamic retail market, businesses are compelled to understand 
consumer expectations, shopping behaviours and channel preferences at every stage  
of the customer journey. The study reveals that convenience often drives decisions,  
while relevant and transparent information seals the purchase. 

Purchase method
(% of purchases)

are willing to wait 5 days 
or longer when they are 

paying for shipping.
online shoppers rate free 

returns as important when  
selecting an online retailer

of initial searches, 
on average, begin 
at a marketplace32%

Search and purchasing dynamics

Top important factors 
when searching for and 
selecting products online

Product price

Shipping fees

Detailed product information

(% IMPORTANT)

76%
71%
71%

 Expectations at checkout

Importance of options when checking out online (TOP 4)

Free-shipping 
options

Having a variety of 
payment options, 

like PayPal

Guaranteed 
delivery date

Providing shipping 
costs early in the 

process

71% 62% 57% 56%

add items to cart to qualify for free 
shipping with intention of keeping items
choose the slowest transit time offered 
on a retailer's site because it's free
search online for a promo code for free 
shipping

37%
30%
27%

of shoppers have returned an online 
purchase in the last year37%

Top elements of a positive return experience

Free return shipping A hassle-free 
 "no questions asked" 

return policy

Automatic refund to my 
debit or credit card once 

my items are received  
back by the retailer

FREE 47% 35% 31%

of online shoppers review 
the returns policy before 
they purchase an item

64%

are interested in shipping to an alternative 
location with extended hours and if fees 
are less than shipping to their home63%

3 out of 4

1 2

43

The study, fielded by comScore in Q3 2017, is based on the 
input of 6,478 qualified comScore panelists who made at least 
two online purchases in a typical three-month period. 

To download the 2017 UPS Europe Pulse  
of the Online Shopper™ study, visit ups.com

42%
Search and 
buy online

19%  
Search and buy in store

12% 
Search online, buy in store

9%
Research online and in store,  

buy in store

9%
Research online and in store,  

buy online

9%
Search in store, buy online

61%  
Single-Channel net

39% 
Multi-Channel net

THE MAJORITY (88%) OF SHOPPERS TAKE AN ACTION  
TO QUALIFY FOR FREE SHIPPING, TOP ACTIONS INCLUDE:

When purchasing from domestic retailers

are willing to wait 5 days 
or longer when  
shipping is free.

60%36%

abandoned their shopping cart due to shipping costs making  
the total purchase cost more than expected

have decided not to make a purchase due to lengthy estimated 
delivery time or when no delivery date was provided

47%

52%

51% of the time, on average, online shoppers 
use free shipping on their orders.

İnternet müşterilerinin, siparişlerinin 
teslim edilmesini istedikleri yer 

(SIPARIŞLERIN YÜZDESI)

%51

%27

%8

%7

%7

Ev

Mağazalar dahil 
yetkili alım şubesi

İş yeri

Perakendecinin 
fiziksel mağazası

Arkadaş/aile 
üyesi
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Müşteri memnuniyeti ve sadakati
Müşteri memnuniyeti, perakendeci için öncelikli olmalıdır. Ödeme sürecinin müşteri memnuniyetinde önemli bir rol 
oynadığı sır değildir. Müşteriler için internette ödemeyle ilgili en önemli dört unsur şunlar olmuştur: Ücretsiz gönderi 
seçenekleri (%71), ödeme seçeneklerinin çeşitliliği (%62), garantili teslimat tarihi (%57) ve gönderi masraflarını işlemin 
başlarında gösterme (%56). Üyelik programları, perakendecilerin müşteri memnuniyetini artırması için başarılı bir yöntem 
daha sunar. Müşterilerin %36’sı, perakendeci sadakat programının internette ürün ararken önemli bir unsur olduğunu 
söylemiştir. Ücretsiz gönderi, daha hızlı gönderi ve ücretsiz iade önemli avantajlardır.

Internet

Fiziksel 
Mağaza

%81

%66

Alışveriş deneyimleriyle ilgili genel 
memnuniyet (MEMNUN OLANLARIN YÜZDESİ)

ÜCRETSİZ GÖNDERİ

DAHA HIZLI GÖNDERİ

ÜCRETSİZ İADE

ÖZEL İNDİRİMLER

AYNI GÜN TESLİMAT

%71

%59

%53

%51

%42

%36
internette ürün 
ararken perakende 
sadakat programına 
üyeliklerinin önemli 
bir unsur olduğunu 
düşünüyor

Ödeme deneyiminde müşteri memnuniyeti

Ücretsiz gönderi imkanı

Seçilen ürünlerin tahmini teslimat 
tarihlerini görme imkanı

Ödeme kolaylığı  
(1 veya 2 tıklamayla ödeme)

Ücretsiz gönderi için gereken ek 
miktarı görme imkanı

%67

%67

%66

%61

%72
Alternatif ödeme 
seçenekleri

Üyelik ödül programının internet 
müşterileri için cazip olan avantajları

Giriş

Bölüm 1: Eğilimler

Küresel perakende

Mobil alışveriş

Pazar etkisi

Fiziksel mağazalar

Önemli sonuçlar

Bölüm 2: Müşterinin Yolculuğu

Araştırma ve satın alma dinamikleri

Ödeme aşamasındaki beklentiler

Teslimat ihtiyaçlarını anlama

İade sürecinin sorunsuz olmasını 
sağlama

Alternatif teslimat ve bırakma 
konumlarının rolü

Müşteri memnuniyeti ve sadakati

Perakende yenilikçiliği

Önemli sonuçlar

Küresel Çalışmadan Öne Çıkanlar

Yöntem



©2017 United Parcel Service of America, Inc.UPS Online Alışveriş Alışkanlıkları Araştırması™ 2017 16

Ürün bilgileri alma

Ürün siparişi

İade etiketi oluşturma %38
%37

%37

Perakende yenilikçiliği 
Geleceğe baktığımızda, fiziksel mağazaların önemli ama 
değişen bir rol oynamaya devam ettiği açıktır.
Birçok müşteri, fiziksel mağazalar için sunulan yeni 
teknolojilerde değer görebiliyor.Bunların kullanımı ve 
mağaza içi deneyim, perakendecilerin yalnızca internet 
kanallarını değil, tüm kanalları gözden geçirmesi gerektiği 
anlamına gelir. Mağaza etkinlikleri, festivaller ve üyelere 
özel geceler, fiziksel mağazaların cazip kalmasını sağlayan 
perakende mağazası deneyimlerinden yalnızca birkaçıdır. 
Tüketicilerin teknolojideki yeni gelişmeleri benimsediği de 
açıktır. %40’ı evlerinde mobilya ve dekoru görselleştirmek 
için sanal gerçeklik kullanımının cazip olduğunu, üçte 
birinden fazlası ise iade etiketi oluşturma, ürün bilgileri 
alma veya ürün sipariş etme gibi basit alışveriş görevleri 
için sohbet bot’larını kullanmaktan memnun olduklarını 
söylemiştir.  
Gelecek kapımıza kadar gelmiştir.

Perakende mağazası deneyimlerinin cazibesi

Sanal gerçeklik senaryolarının cazibesi

Çeşitli alışveriş deneyimlerinde sohbet 
bot’larını kullanmayla ilgili rahatlık 
seviyesi

Evinizde mobilyayı ve dekoru 
görselleştirme

%40
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Ürünü sanal 

olarak deneme

%35  
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hayatta görme

Yeni ürünlerin 
önceden 
sergilenmesini 
içeren üyelere özel 
etkinlikler

Mağaza etkinlikleri  
(ör. moda gösterileri, 
ünlü isimleri davet 
etme, yeni ürün 
tanıtımları vb.)

Yalnızca 
internetten 
satış yapan 
perakendeciler 
için özel defileler 

Yalnızca internetten 
satış yapan 
mağazaların fiziksel 
mağaza açması 
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Önemli Sonuçlar

Kullanıcı deneyimine odaklanma
Pazarlarla rekabet etmek ve tek kanallı arama 
ve satın alma davranışına uyum sağlamak 
için perakendeciler, alışveriş deneyimlerinin 
olabildiğince verimli ve sorunsuz olmasını 
sağlamalıdır.

Gönderi için seçenek sunma
Ücretsiz gönderi önemli olsa da perakendecilerin 
premium ve alternatif teslimat dahil eksiksiz 
teslimat seçenekleri sunması da gerekir. 
Uluslararası alışveriş yapan müşterilerin hızlı 
teslimat beklentileri olur.

Sadakati ödüllendirme
Müşteri memnuniyeti, hem sadakatin 
artırılmasında hem de tekrar alışveriş yapılmasının 
sağlanmasında önemlidir. Perakendeciler, 
üyelerin ücretsiz ve hızlı gönderilerle ilgisini 
çeken ve üyelerin memnuniyetle karşılandıklarını 
hissetmelerini sağlayan bir ödül programı 
uygulamayı dikkate almalıdır.

Ödemenizin sonuçlandığından emin olma
Perakendecilerin, sorunsuz bir ödeme süreci sunması ve satın 
almasız çıkışa neden olabilecek beklenmedik sürprizlerden 
kaçınması gerekir. Gizli maliyetler olmamasını sağlamak, 
beklenen teslimat tarihini göstermek ve ücretsiz gönderi 
seçeneği ve çeşitli ödeme yöntemleri sunmak önemlidir.

İade beklentilerini karşılama
Açık ve kolay bir iade politikası, müşterinin alışveriş yapıp 
yapmayacağına karar vermesinde etkili olabilir. Ücretsiz gönderi 
seçeneğini dikkate alın ve fiziksel mağazalarınız varsa mağazaya 
iade seçeneğini sunun. Bu seçenek, daha fazla satış yapılmasını 
ve sonuçta işletmenin büyümesini sağlayabilir.

Geleceğe bakma
Perakendecilerin, yeni teknolojileri benimseyerek ve 
müşterileri elde tutmak için bu teknolojileri kullanarak 
bir adım öne çıkmaya çalışması gerekir. Robotlardan sanal 
gerçekliğe, bu olanaklar müşterileri mağazaları ziyaret 
etmeye ikna edebilir ve hatta verimliliği artırıp maliyetleri 
azaltabilir.
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Küresel Online Alışveriş Alışkanlıkları AraştırmasıTM çalışmasıyla ilgili bilgiler
UPS Online Alışveriş Alışkanlıkları AraştırmasıTM çalışması 2017 yılında ABD, Avrupa ve Asya’da gerçekleştirilmiştir.  
Perakendeciler kendi pazarları dışındaki fırsatlardan yararlanmaya çalışırken, diğer bölgelerdeki internet 
müşterilerinin davranışlarını ve tercihlerini anlamak bir gerekliliktir. Aşağıda, perakendecilerin başarılı olmasına 
yardımcı olacak küresel çalışma sonuçlarının küçük bir örneğini görebilirsiniz. 
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Yöntem
UPS Pulse of the Online Shopper çalışması, alışveriş öncesinden alışveriş sonrasına kadar internet 
müşterisi alışveriş davranışlarını değerlendirmiştir. 2017 çalışması, 2017’nin 3. çeyreğinde 
gerçekleştirilmiş ve Fransa, Almanya, İtalya, Polonya, İspanya ve İngiltere’deki 6.400’den fazla 
Avrupalı İnternet Müşterisi ile yapılan comScore anketini temel almıştır. Tüm katılımcılar, üç aylık 
tipik bir dönemde en az iki internet alışverişi yapmıştır.
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Daha fazla bilgi için lütfen şu kişilerle iletişim kurun:

Stefan Bueldt
UPS Halka İlişkiler ve İletişim 
sbueldt@ups.com

Sarah Barker
comScore Araştırma Şefi 
sbarker@comscore.com

comScore, Inc. (OTC: SCOR), tüm dünyadan kitleleri, markaları ve tüketici davranışlarını hassas 
şekilde ölçen öncü bir platformlar arası ölçüm şirketidir.
comScore, Ocak 2016’da Rentrak Corporation ile birleşerek dinamik ve platformlar arası bir dünya 
için yeni model oluşturmuştur. Hassasiyet ve yenilikçilik üzerine inşa edilen eşsiz veri kapasitemiz, 
özel dijital, TV ve film bilgilerini kapsamlı demografik bilgilerle birleştirerek müşterilerin birden 
fazla ekranda davranışlarını geniş bir ölçekte değerlendirir. Bu yaklaşım, medya şirketlerinin tüm 
kitlelerinden para kazanmalarına yardımcı olur ve pazarlamacıların bu kitlelere daha etkili bir 
şekilde ulaşmasını sağlar. 3.200’den fazla müşteriyle ve 75’den fazla ülkedeki küresel faaliyet 
alanıyla, comScore geleceğin ölçümünü sunuyor. comScore hakkında daha fazla bilgi için lütfen 
comscore.com adresini ziyaret edin.

UPS (NYSE: UPS), paket ve yük taşımacılığı dahil olmak üzere çok çeşitli çözümler sunarak 
uluslararası ticareti kolaylaştıran ve iş dünyasının daha verimli bir biçimde idare edilmesini 
sağlamak için ileri teknolojiden faydalanan, lojistik sektörünün dünya genelinde lider kuruluşudur. 
Merkezi Atlanta, ABD’de bulunan UPS, dünya çapında 220’den fazla ülke ve bölgeye hizmet 
vermektedir. Şirkete web üzerinde ups.com veya pressroom.ups.com adresinden ulaşılabilir. 
Şirketin kurumsal blog sitesine longitudes.ups.com adresinden erişilebilir. UPS haberlerini 
doğrudan almak için Twitter’da @UPS_News’i takip edin.

comScore Hakkında

UPS Hakkında

mailto:sbarker%40comscore.com?subject=
http://ups.com
https://www.pressroom.ups.com/pressroom/Home.page
https://longitudes.ups.com/
https://www.ups.com/us/en/global.page


www.ups.com/onlineretail

Müşteri ihtiyaçlarını karşılarken ve doğru 
lojistik ile tedarik çözümünü sunarken 

karşılaştığınız en büyük zorluk nedir?

Ünsped Paket Servisi San ve Ticaret A.Ş. 
UPS

Seyitnizam Mevlana Cad. No:87 UPS Plaza
34015 Zeytinburnu

Istanbul
Türkiye

© 2017 United Parcel Service of America, Inc.
UPS, UPS logosu ve kullanılan kahverengi United Parcel Service of America, Inc.’in tescilli markalarıdır. Tüm hakları saklıdır.
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