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İnternet olmadan para 

kazanmaya devam edebilir 

miyim?

?



Neden E-ticaret?

 İnternet 

 Ekonomik kriz

 Zaman



Internet’te Nasıl Para Kazanılır?

 Reklam almak

 Ürün ve hizmet satmak



Hizmet ve Ürün Satışı

 Sadece internet üzerinden satış yapan 

şirketler

 İnternet üzerinden de satış yapan 

şirketler



Ticarette Güven

 Sezgiye dayalı güven 

 Güvenlik önlemleri



E-ticaret’te Güvenlik Önlemleri

 SSL (Secure Sockets Layer)

 SET (Secure Electronic Transaction)



E-ticaret İşlemleri



Alış Veriş Sepeti Terk Etme

%50- %90



Sepet Terk Etme Nedenleri

 Kredi kartı bilgisi

(Güvenlik)

 İlgisiz ya da ilgisiz görünen bilgi talebi

(Gizlilik)

 Sepet ekranının çok karmaşık olması

(Kullanılabilirlik)



E-ticaret’te Güvenlik

 3. kuruluşlar satın alma davranışını %45 

oranında etkilemektedir.(Head and 

Hassanein, 2002)

 Hepsiburada.com ve VeriSign



E-ticaret’te Gizlilik

 Sepet terk etme oranlarının %35’ini 

oluşturmaktadır. 
(Reducing shopping cart abandonment, 2003; Global millennia 

marketing, 2002)



E-ticaret’te Kullanılabilirlik

 Satın alma sürecinin uzun oluşu %44 

 Sayfa yükleme süresinin uzun oluşu 
%31 

 Satın alma işleminden önce üye girişi 
istenmesi %23 

 Satın alma sürecinin karmaşık oluşu 
%27’dir 
(Global millennia marketing, 2002)



E-ticaret’te Satış Oranları

 Organizasyon, etkinlik biletleri (%76) 

 Kaset, CD, DVD, kitap (%73) 

 Bilgisayar ürünleri (%34), 

 Ev eşyası ve mobilya (%33) 

 Giyim eşyası (%15) 

(Ene, 2002).



E-ticaret Siteleri

 Hepsiburada.com

 Mybilet.com 

 Markafoni.com 

 Idefix.com 

 Ateliercreart.com 



Güvenlik

Güvenlik önlemlerinin alınması güven hissi 

vermek için yeterli değildir.



?

Bir sitenin gerçekten güvenli olup 

olmadığı nasıl anlaşılır?



HTTPS:// 



Kilit İkonu



HTTPS://



Logo



Logo



Şirket ve Ürün Bilgisi

 Şirket sicili

 Fiziksel Adres

 İade, teslimat ve garanti bilgileri



Şirket ve Ürün Bilgisi



Şirket ve Ürün Bilgisi



Gizlilik

 Üyelik formu

 Veri güvenliği



Hepsiburada.com (Gizlilik)



Ateliercreart.com (Gizlilik)



Mybilet.com (Gizlilik)



Markafoni.com (Gizlilik)



Idefix.com (Gizlilik)



Kullanılabilirlik 

 Satın alma süresi

 Sayfa yükleme süresi

 Arayüz

 Üye giriş talebi



Sonuç ve Öneriler

 Idefix.com güvenlik önlemleri alsa da 

bunu müşterilerine hissettirebilmek için 

daha fazla çaba sarfetmelidir.

 Hepsiburada.com ve mybilet.com üyelik 

formunda istedikleri detay düzeyi yüksek 

bilgileri zorunlu alan olarak 

belirlememelilerdir.



Sonuç ve Öneriler

 Idefix.com dışında diğer 4 site sepete 

ürün atılmak istendiğinde üye kaydı ya 

da girişi talep ediyorlar. Bu talep sitede 

satın alma esnasına kadar 

istenmemelidir.

 Kullanılabilirlik açısından sitelerde 

önemli bir soruna rastlanmamıştır.
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