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E-ticaret, 1990’lı yılların ortasından itibaren, internet üzerinden web siteleri aracılığıyla çeşitli 
ödeme yöntemleriyle beraber ürün ya da hizmet satılmasını sağlayan bir alışveriş yöntemidir.

E-ticaret sayesinde, fiziki ortamda gerçekleşen alışveriş süreci, internet üzerinde gerçekleşir. 
Böylelikle şirketler, sadece belli bir konuma bağlı kalmadan, e-ticaret sitesi aracılığıyla dünyanın 
herhangi bir yerindeki tüketiciye ulaşarak, ürünlerini satabilir.

Dünya çapında ilk kurulan ve günümüzde de hala zirvede olan Amazon 1994 yılında kuruldu. 
Amazon isimli internet sitesini kuran Jeff Bezos, bu girişimini Amerika'nın Seattle şehrinde 
gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de ise ilk olarak Gittigidiyor (online pazar yeri) 2001 yılında kuruldu.

Aynı yıl Hepsiburada online e-ticaret sitesi olarak hizmet vermeye başladı. 



TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırması, 2018

Toplam Erkek Kadın 

Bireylerin kişisel kullanım amacıyla İnternet üzerinden 
mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı, 29,3 33,6 25,0

Son üç ay içinde (Ocak-Mart 2018) 18,7 21,1 16,3

Üç ay ile bir yıl arasında 6,5 7,3 5,6

Bir yıldan çok 4,2 5,2 3,2

Ayrıca; 2018 yılında Türkiye’de e-ticaret sektör büyüklükleri sırasıyla; perakende işlemleri (çok kanallı perakende ve 
sadece online perakende) için 31,5 milyar TL, perakende dışı işlemler (tatil-seyahat ve online yasal bahis) için ise 28,4 
milyar TL olarak gerçekleşti. 



B2B : Business to Business

Şirketten şirkete satış: toptan satışlar için kullanılan bir iş modelidir. İşletmeden işletmeye satış 
yapılan bu iş modelinde, tüketicilere ürün satışı yapan firmalar, toptan satış yapan firmalardan toplu 
bir şekilde ürün satın alması yapabilirler.

B2C : Business to Customer 

Şirketten tüketiciye satış: E-ticaretin en popüler iş modellerinden biridir. İşletmeler kendi ürünlerini
ya da tedarik ettikleri ürünleri, kendi e-ticaret siteleri üzerinden son kullanıcıya satış yaparlar.

C2C : Customer to Customer 

Tüketiciden tüketiciye satış: İnternet üzerinde tüketicilerin kendi aralarında satış yapmalarını 
sağlayan bir iş modelidir. İkinci el ürün satışının yapıldığı platformlar bu iş modeline örnek olarak 
gösterilebilir.



Dikey e-ticaret Yatay e-ticaret İnternetten stoksuz satış 
(Dropshipping):

Sadece belli bir kategoriye 
odaklanılarak ürün satışının 
yapılmasıdır.

Geniş bir hedef kitlesine ulaşılması 
amaçlanır. Firma, birçok farklı 
kategoride ürün yelpazesine sahip 
olabilir.

Farklı tedarikçilerle anlaşarak, 
onların ürettikleri ürünleri kendi 
e-ticaret sitenizde herhangi bir 
stok tutmadan satış yaptığınız e-
ticaret türüdür.



•7/24 satış yapma 

•Düşük bütçelerle işinizi kurabilme

•Belli bir konuma bağlı kalmadan satış yapabilme

•İnternet erişimi olan ve internetten alışveriş yapan geniş bir kitleye ürünlerinizi ulaştırma 

•Dilediğiniz kadar ürünü sitenizde listeleyerek satışa çıkartabilme

•Dijital pazarlama çalışmalarıyla e-ticaret sitenizi geniş kitlelere duyurarak, daha fazla kişiye 
ulaşabilme

•Sitenizi ziyaret eden kişilere, ilerleyen zamanlarda tekrar ulaşarak, onların tekrar sitenizden 
alışveriş yapmasını sağlama

•Süreçler hızlandırma



Evet. 

1. Kredi Kartı ödemeleri için bankalarla anlaşma 
yapmak gerekmektedir.

2. Türkiye Cumhuriyeti Vergi Sistemi ve uygulamaları 
gereğince internet üzerinden satış yapan kişi ve 
kurumların vergi yükümlülükleri doğmaktadır. 



Eticaret sitesi açmak için bir şahıs ya da limited şirket kurabilirsiniz. Bu iki şirket 
modeli için de farklı belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Şahıs şirketi nedir? 

Birey olarak kurabileceğiniz şirketlere Şahıs Şirketi denir. Anonim şirketlerden 
veya limited şirketlerden daha küçük yapıda olan firmalara şahıs şirketi denir. 
Anonim şirket ve Limited şirket kurma süreçlerine göre hem daha kolay, hem de 
daha hızlı olarak kurulumu gerçekleştirilebilir ve vergi mükellefi olabilirsiniz.



Şahıs şirketi kurmak için gerekli belgeler

Kimlik fotokopisi,

(Resimli) İkametgâh senedi,

Noterden imza sirküleri

Muhasebecinize ya da Mali Müşavirinize vereceğiniz vekaletname (Eğer bu işlemleri kendiniz 
yapacaksanız bu vekaletnameye ihtiyacınız olmaz.)

Açılacak olan iş yeri/ofis kira ise kira sözleşmesi; eğer mülk sahibi siz iseniz tapu fotokopisi





Domain (Alan adı):  Bir web sitesinin internet üzerindeki adı ve 
adresidir. Alan adları, “ip adresi” denilen, bilgisayarların birbirini 
tanımasını sağlayan numara sisteminin basitleştirilmiş ve akılda 
kalması için kelimelerle ifade edilmiş halidir.

Hosting (Barındırma): Bir web sitesinde yayınlanmak istenen 
sayfaların, resimlerin veya dokümanların internet kullanıcıları 
tarafından erişebileceği bir bilgisayarda tutulmasıdır. 

SSL Sertifikası: Bir web sitesinin kimliğini doğrulayan ve SSL 
teknolojisi kullanan bir sunucuya gönderilen bilgileri şifreleyen bir 
dijital sertifikadır. (https:…)



Alternatifler; 

1) E-ticaret altyapı paketleri ile

2) Açık kaynak yazılımları ile

3) Ajansların ya da freelancer’ların işinize özel kodlama ile yaptığı 
yazılım ile 



E-ticaret altyapı sistemi paketleri, hazır e-ticaret platformlardır. Bu e-ticaret altyapı paketlerini 
kullandığınızda, hazır e-ticaret sitesi şablonlardan yararlanabilir, kendinize özel bir tasarım 
yaptırabilir, ihtiyacınızı karşılayabilecek bir paket seçerek, hızlı bir şekilde kendi hazır e-ticaret 
sitenizin sahibi olabilirsiniz.

Bu e-ticaret paketleri birçok hizmeti toplu olarak sunduğu için e-ticaret site tecrübesi olmayan 
kişiler için oldukça ideal ve kullanışlıdır. E-ticaret altyapı paketlerini seçtiğinizde, altyapı ve bu 
altyapının çalışmasıyla ilgili herhangi bir çalışma yapmanız gerekmez; tasarımınızı seçtikten sonra 
ürünlerinizi sitenize ekler ve sonrasında da odağınızı internet üzerinden satışlarınızı artıracak 
çalışmalara verebilirsiniz.



Farklı tasarım çözümleri ve düzenleme seçeneklerinin olması

SEO uyumluluğu

Farklı ödeme yöntemlerini sunuyor olması

Sosyal medya entegrasyonlarının olması

Ürün ve envanter yönetiminin yapılabiliyor olması

Kargo yönetiminin olması

Müşteri destek hizmeti sağlaması

E-posta ve blog yönetim sistemlerinin olması

Raporlama seçenekleri



Açık kaynak yazılımlar size belli bir temel kod bileşeni sunar ve kendi sitenizi bu temel kod 
bileşenlerinin üzerine kurarsınız.

Açık kaynak yazılımlara örnek olarak WordPress - WooCommerce ve Magento’yu gösterebiliriz. Bu 
yazılımlar sayesinde bir alan adı, hosting ve SSL sertifikası edindikten sonra kendi e-ticaret sitenizi 
kurabilirsiniz.



Ücretsiz

Geliştirilebilir

Arkasında geniş bir geliştirici grup vardır.

Örneğin Wordpress’de 54 802 adet eklenti bulunmaktadır.



Altyapı ve teknik problemler

Ekstra maliyetler 

Kargo anlaşmaları bireysel yapılır

SSL sertifika kurulumları ve ücretleri

Banka ve Sanal POS anlaşmaları bireysel yapılır



ÖDEV 

İnternette çok satan ürünleri nasıl bulabilirsiniz?



Online pazaryerleri / online mağazalar yani online satış sitesi / siteleri, alıcılar ve satıcıları bir 
araya getiren ve satıcıların kendi mağazalarını açarak, kendi ürünlerini sattıkları platformlardır. Bu 
platformlarda alım satım süreci, platform üzerinde gerçekleşir ve satıcı kişi ya da işletmeler, 
platforma belli komisyon ücretleri ve mağaza açma bedelleri öderler.

Türkiye’de en popüler olan ve kullanıcı sayısı en yüksek olan online pazaryerleri ise şunlardır:

◦ GittiGidiyor         Hepsiburada 

◦ n11 n11Pro 

◦ Trendyol Alibaba 

◦ Amazon eBay 



Ek bir satış kanalınız olur

Teknik konularla ilgilenmeden, sadece satışlara odaklanabilirsiniz

Mağaza anlaşmanıza göre istediğiniz kadar ürünü listeleyebilirsiniz

Farklı hedef kitlelere ulaşabilirsiniz

Rakip firmaların çalışmalarını daha iyi gözlemleyebilirsiniz.



Aylık ürün listeleme ve mağaza açma bedelleri

Rekabette öne çıkamama

Komisyon kesintileri

Platform içinde öne çıkmak için ekstra reklam çalışmaları yapmanız gerekir

Herbir platformun kendine has kuralları vardır ve bunlara uymanız gerekir.


