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Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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e-ticaret eğitimi

KURSUN TANIMI
Kursun Amacı
• Bir e-dükkan kurmak ve e-ticareti ilerletmek
• Uygulamalı bilgisayar kursları ve e-ticaret yazılımı ile satış yapmada yeni nitelikler ve
yollar kazanmaya yardımcı olmak
• E-dükkan aracılığı ile insanların şirket ya da kişilere hizmetlerini sunmak amacıyla
kendi işlerini kurmaları
• Kimler faydalanabilir?
El sanatları ile uğraşanlar, girişimciler, genellikle işsiz inşanlar
Bu e-ticaret eğitim kılavuzu aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:
1-e-ticaret tanıtımı
2-e-ticaret ve yasalar
3-e-ticaret faaliyetleri
4-Ödeme ve sipariş işlemleri
5-online ticaret- e-ticaret sözleşmelerini anlamak
6-e-pazarlama planı geliştirmek
7-işiniz için doğru web sitesini edinmek
8-Kendi e-ticaret Windows portalı kurmak
9-Güvenlik ve e-ticaret
10-Yaygın e-ticaret tuzakları
11-Referanslar
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Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
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1. e-Ticaret Tanıtımı

e-ticaret eğitimi

Gelişmekte olan küresel ekonomide, e-ticaret ve e-iş kavramları git gide artan ticaret stratejilerinin
gerekli unsurları olmuştur.
Özellikle, ticarette bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kullanımı üretimi zenginleştirmiş, daha
fazla müşteri katılımını desteklemiş azalan maliyetlerin yanında kitle özelleştirmesini sağlamıştır.
İnternet ve web tabanlı teknolojilerdeki gelişmelerle, geleneksel pazarlar ile küresel elektronik
pazarlar arasındaki ayırım yavaş yavaş daralmaktadır.
Alanındaki seviye belirleme etkisi ile,e-ticarete uygun strateji ve politika yaklaşımlarının da
eklenmesi sayesinde, küçük ve orta ölçekli girişimler büyük ve sermaye-zengini ticari kurumlarla
rekabet edebilmektedirler.
Tanımlar (1)
e-ticaret temel olarak aşağıdaki faaliyetlerden meydana gelir
• dağıtım,
• satın alma,
• satış,
• pazarlama
• internet veya diğer bilgisayar ağları üzerinden ürün veya hizmetlerin sunulması. Bilgi
teknolojileri endüstrisi bunu ticari işlemler yapmak için kullanılan elektronik bir iş
uygulaması olarak görebilir. Tipik olarak, internet, ekstranet, e-posta, e-kitaplar,
veritabanları, kataloglar ve cep telefonları kullanılır.
e-ticaret, ürün veya hizmetlerinizi satmanızı sağlayan dijital teknolojileri kullanmak demektir.
İşiniz veya şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun, bu teknolojiler geleneksel pazarlama
metotlarında çok değerli bir tamamlayıcı role sahiptir.
Tanımlar (2)
M-ticaret (mobil ticaret) ise mal ve hizmetlerin alım satımında kablosuz teknolojilerin
kullanılmasıdır. Örneğin, cep telefonu ve kişisel dijital asistanlar ( personal digital assisstants=
PDA) gibi elle kullanılan cihazlar. Japonya m-ticarette küresel bir lider olarak görülmektedir.
e-ticaretin etkilediği endüstriler
• Finansal hizmetler: müşterilerin hesaplarına ulaşmak ve faturalarını ödemek için
kullandıkları cihazlar aracılığı ile gerçekleşen mobil bankacılık ve komisyonculuk
hizmetleri.
• Telekominikasyon: aynı cihazı kullanarak gerçekleştirilen fatura ödeme, hizmet
değişimi ve hesapların kontrolü gibi işlemler.
• Müşterilerin anında sipariş verme veya ödeme yapabildikleri hizmetler /perakende
satışlar,
• Tek bir mobil cihazla yapılan bilgi hizmetleri: eğlence, finans haberleri, maç skorları
ve trafik durumu gibi.
e-ticaret eğitimi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
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e-ticaret eğitimi
Tanımlar (3)
•

Ticaret Sunucusu ( Commerce Server)
○ Envanter yönetimi, online sipariş, ürün sergileme gibi ana fonksiyonların bazılarını
işletmeye yarayan web yazılımıdır. Bu yazılım, ödeme işlemlerini yönlendirmek için
online ödeme sistemleri ile birlikte kullanılır.

•

Alışveriş Sepeti
○ Alışveriş sepeti online mağazanın katalogu ve sipariş verme sürecinde kullanılan bir
yazılımıdır. Genellikle, alışveriş sepeti müşterilerin ürünlerini seçmelerini, seçtikleri
ürünleri gözden geçirmelerini, gerekli değişiklikleri veya ilaveleri yapmalarını, ürünleri
satın almalarını sağlayan ve şirketin web sitesi ile bu sitenin altyapısı arasında yer alan
bir ara birimdir.

Tanımlar (4)
• E-perakendeci
e-perakendeci , sunulan mal veya hizmetleri müşterilerin satın almaları için interneti
bir araç olarak kullanan perakendecidir.
• E-dükkan ( Online Dükkan)
Müşterilerin katalogdan veya sunulan kategorileri araştırarak sipariş verdikleri sanal
dükkan veya mağaza olarak düşünülebileceğimiz elektronik ticaret platformu.
Online alışveriş, kullanım kolaylığı ve hızından dolayı popülerdir.
Tanımlar (5)
• Ticari Hizmet Sağlayıcıları (Commerce Service Providers = CSP) , firmaların ürün
alım satım için ihtiyaç duydukları araç ve hizmetleri internet üzerinden temin ederler
ve onların online girişimlerini yönetirler.
Ticari Hizmet Sağlayıcıları aşağıdaki alanlarda hizmet veririler:
• Donanım/ yazılım tasarımı
• Risk yönetimi
• Ödemeler
• Marka tanıtımı
• Dağıtım kontrolü
• Vergiler
• Web sitesi geliştirme ve hosting (barındırma)
• Web sitesinin performansının izlenmesi
• Yönetimin sağlanması
• Online pazarlama
• Müşteri veri tabanı oluşturma
• Sipariş ve dağıtım süreçleri
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Farklı e-ticaret türleri
Farklı türdeki başlıca e-ticaretler:
• Ticaret yapan firma ile başka bir ticaret yapan firma arasındaki ticaret
• Ticaret yapan firma ile tüketici arasındaki ticaret
• Ticaret yapan firma ile hükümet arasındaki ticaret
• Tüketici ile başka bir tüketici arasındaki ticaret
• Mobil ticaret ( m-ticaret)
Başlangıç için gerekenler
• Uzman bir yönetim grubu
• İyi satış sonrası hizmetler
• İyi organize olmuş ticari yapı
• Şebeke ( ağ ) altyapısı
• Güvenli ve iyi tasarlanmış bir web sitesi
• Kaynakların yeterliliği
(Personel, yazılım, donanım vb yapılan işlemler, söz konusu stratejinin üstesinden
gelmekte yeterli mi?)
e-Ticaretin Planlanması
Aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışınız:
• Müşterileri anlamak
→ Neden ve nasıl satın alıyorlar?
• Rekabetçi bir ortamı düşünün
→Pazarda kimler yer alıyor ve ne tür bir strateji kullanıyorlar?
• Çevresel tepkileri önceden tahmin edin
→Rakipler ne yapacak?
→Rakip markalar mı yoksa web siteleri mi ortaya koyacaklar?
→Sundukları hizmetleri destekleyecekler mi?
→Rakip firmanın web sitesine sabotajda bulunacaklar mı?
→Fiyat savaşları mı patlak verecek?
→Hükümet ne yapacak?
Tedarikçiler
Elektronik ticaret uygulayanlara tedarikçilerin sunduğu hizmetler
• Finasal
Moneybookers
PayPal
WebMoney
Yahoo!
Google Checkout
Paymate
Chronopay
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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•

Yazılım
xtCommerce
Zen Cart
IntelliShop-eCommerce Suite
OXID-eSales

Başarı Hikayesi
• PayPal internet aracılığı ile ödemeler ve para transferlerini yapılmasını mümkün kılan
bir e-ticaret işidir.
• Çek, para havalesi gibi geleneksel kağıt işlemlerine karşı sunulan bir elektronik
alternatiftir.
• Online satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer kurumsal kullanıcılar için bir ücret
karşılığında ödeme işlemlerini yerine getirir.
• Şartlar: 18 yaş, geçerli e-posta ve banka/kredi kartı hesabı (referans hesabı)
• PayPal 2002 yılında,eBay’in %100 yetkili şirketi olmuştur.
Dolandırıcılık
Wikipedia Ansiklopedisinden:
• Mart 2005’te, haber kanalı (Wired News) onyedi milyon iBill müşterisine ait kişisel
bilgilerin internete sızdırıldığını rapor etmiştir.
• Eğer http://www.wired.com linkini izlerseniz, bu kanalın yeni bilgilere dayalı olarak
kısmen geri adım attığını görebilirsiniz.
• iBill şu anda bir porno sitesidir.

e-ticaret eğitimi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.

Page 6 of 28

e-ticaret eğitimi

2. e-ticaret ve yasalar
Giriş
e-ticaret sadece mal ve hizmetlerin internet aracılığı ile satılmasıdır. Tüccar ve müşteri hiçbir
noktada yüz yüze gelmezler ve yerleşim birimi söz konusu olmaksızın, ticaret uzaktan yapılır. Bu
durum, sözleşmelerin yapılandırılması ve yürütülmesi konusunda bir çok sorunu da beraberinde
getirir.
Online satışlarda, bir çok mevzuatı ilgilendiren durum etkilidir- bunlar karmaşık olmakla beraber
düzenli olarak değişirler.
e-ticaret işlemleri açısından, mevzuat öncelikle online satış sözleşmelerinin bağlayıcılığını sağlar.
e-ticaret sunucularının hizmetlerin tanıtımında üstlendiği elektronik pazarlama şekillerinde de
belli düzenlemeler vardır.
Bu kılavuzda, yasal gereksinimlere uymanızı sağlayan çeşitli düzenlemeler ve öngörülen
tavsiyeler sunulmaktadır.
e-ticaret yönetmeliği/ kuralları
E-ticaretle ilgili düzenlemeler 2002 Ağustosunda yürürlüğe girmiştir. AB e-ticaret Yönetmeliği,
elektronik sözleşmelerin yasal olarak bağlayıcı ve bütün Avrupa’da yürürlükte olmasını sağlayan
bir özellik taşımaktadır.
Bu düzenlemeler:
• mal ve hizmetlerin internet, e-posta veya SMS aracılığı ile tüketicilere satışı
• internet, e-posta veya SMS aracılığı ile reklam verme
• Müşteriler için elektronik içerik taşıma/saklama veya iletişim ağlarına ulaşım sağlama
İle ilgili uygulamalar sunar.
Telefon veya faks gibi doğrudan satışı içermez.
Bilgi Gereksinimi
E-ticaret, sizin online hizmet alıcılarınıza sağlamak zorunda olduğunuz bazı bilgileri tanımlar ve
reklam, tanıtım ile ilgili rehberlik prensiplerini belirler.
Online Sözleşme
Elektronik olarak online bir sözleşme hazırlarsanız, müşteriniz bu sözleşmeye ait maddelerin ve
şartların bir kopyasını saklayabilmeli ve çıktısını alabilmelidir. Müşterinize ne tür bilgiler
vermeniz gerektiği ve diğer tavsiyeler için bu kılavuzda yer alan e-ticaret yönetmeliğine uyum
sağlamak için öneriler sayfasını inceleyiniz.
Reklam Vermek
İnternette, e-posta veya SMS şeklinde reklam vermek istiyorsanız, bu konudaki kurallar ‘ ticari
iletişimlerin’ açık ve net bir şekilde olmasını şart koşmaktadır. Mesela, kişilere açıkça tanıtım
teklifi ile birlikte, pazarlama iletişiminin kimin adına gönderildiğini belirtmeniz gereklidir.
Düzenlemeler aynı zamanda spam olark da adlandırılan ‘istenmeyen ticari iletişim’ konusunu da
kapsamaktadır. Buradaki gereklilik ise; bu tür iletiler e-postanın ‘konu’ satırında
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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tanımlanabilmelidirler ki böylelikle mesajın geri kalanı okunmak zorunda kalınmasın. SMS
mesajları bu kapsam içerisinde yer almamaktadır.
E-ticaret mevzuatına uyum sağlamak için öneriler
2002 E-ticaret Yönetmeliği ‘nin şartlarına uyum sağlamak için, online hizmeti alan
müşterilerinize:
• İşinizin adını, coğrafik adresini, e-posta adresiniz de dahil diğer detayları,
• Mevcut olan kamu kayıtınız, kayıt numaranız (veya eşdeğeri) ile ilgili detayları,
• Hizmetiniz yetkilendirme planına tabi ise, denetim kurumu ile ilgili detayları,
• Kayıtlı olduğunuz meslek kuruluşu ile ilgili detayları,
• KDV kayıt numaranızı,
Vermelisiniz.
Web sitenizde fiyatlar yer alıyorsa, net bir şekilde bu fiyatlara verginin dahil olup olmadığı veya
teslimat fiyatını içerip içermediğini belirtmelisiniz.
Online Sözleşmeleri Yaparken Uymamız Gereken Kurallar
Yaptığınız iş online sözleşme gerektiriyorsa, müşterilerinizi aşağıdaki konular hakkında
bilgilendirmelisiniz:
• ‘bu kutuyu tıklayınız’ gibi sözleşme sürecinde olan teknik adımlar,
• Yapılan sözleşmenin sizin tarafınızdan mı saklanacağı veya istenildiği zaman ulaşılıp
ulaşılmayacağı,
• Kontratın yapılmasında kullanılacak dil,
• İmzaladığınız sözleşme ile ilgili bütün kuralları ve bunlara elektronik olarak nasıl
başvurulacağı ile ilgili bilgiler
Müşterinizin sipariş işlemini tamamlamadan önce yapabileceği hataları düzeltebilmesi için geri
gitmesini sağlayan bir web sitenizin olduğundan emin olmalısınız.
Müşteriniz siparişini tamamladığı zaman, gecikmeden teyit etmelisiniz.
Telefon ve Faks Aracılığı ile Pazarlama Kuralları
Firmalar çoğunlukla hizmetlerini telefon veya faks aracılığı ile tanıtırlar. Bu konuda uygulanan bir
çok düzenleme vardır ve bütün bunlardan firmanızın haberdar olması son derece önemlidir. Bu,
sizin bu türdeki iletişim araçlarını kullanarak yaptığınız bir pazarlama kampanyasında, yasal
olarak hareket ettiğinizi gösterir.
Telekomünikasyon Mevzuatı (Veri Koruma ve Gizlilik) doğrudan telefon ve faks ile pazarlamayı
içermektedir. Hem Telefon Tercih Sistemi hem de Faks Tercih Sistemi bu uygulamaların
sonucunda kurulmuşlardır ve Bilgi Komisyonu tarafından gözetim altında tutulmaktadırlar. Bu
düzenlemelerin yerini Aralık 2003’te Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı 2003 almıştır. Daha
fazla bilgi için bu kılavuzda bulunan Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı sayfasını
inceleyiniz.
e-ticaret eğitimi
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Telefon Tercih Sistemi ve Kurumsal Telefon Tercih Sistemi
Başlangıçta, kişiler Telefon Tercih Sistemine kayıt olarak doğrudan pazarlama uygulamalarından
vaz geçme hakkı verilmişti. Ancak, 2004 Haziran ayında, Kurumsal Telefon Tercih Sistemi
uygulaması başlatıldı. Bu merkezi sisteme göre aboneler telefon aracılığı ile istenmeyen satış ve
pazarlama çağrıları almama istekleri doğrultusunda kayıt yaptırmaktadırlar.
Kurumsal aboneler Birleşik Kırallık’taki bir limited şirketi, İngiltere, Galler veya Kuzey
İrlanda’daki bir limited ortaklığı ya da İskoçya’daki her hangi bir ortaklığı kapsayabilir. Aynı
zamanda okul, hükümet birimleri ve ajanslar, hastaneler ve diğer kamu kuruluşlarını da içerir.
Faks Tercih Hizmetleri
FTH, faks aracılığı ile doğrudan pazarlamada kişisel iznin edinilmesini gerektirir. Aynı zamanda,
FTH’ye kayıtlı kurumsal şirketleri ‘istememe’ hakkını da verir.Bu nedenle, telefon veya faks
aracılığı ile doğrudan pazarlama yapmayı planlıyorsanız Telefon Tercih Hizmetleri, Faks Tercih
Hizmetleri ve Kurumsal Telefon Tercih Hizmetleri ile ilgili düzenli kontrolleri suç işleme riskine
karşı yapmalısınız.
Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı
E-pazarlama ile ilgili düzenlemeler 2003 Aralık ayında Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı
olarak yürürlüğe girmiştir. Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı, Telekomünikasyon
Mevzuatı’nın Veri Koruma ve Gizlilik) yerini almıştır.Yeni düzenlemeler, çoğunlukla spam
olarak bilinen istenmeyen e-posta ve SMS ler için ilave kuralları içermektedir.
Bu kurallar e-posta aracılığı ile doğrudan pazarlama yapan kişinin kimliğini gizlemesini
yasaklamaktadır. Aynı zamanda, e-posta alıcısına bu tür bir iletişimi sonlandırabileceği geçerli bir
e-posta adresi sağlamayan pazarlama e-postalarını da yasaklamaktadır.
Spam Sorununu Çözme
Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı, bireylerin daha önceden ‘kabul ’ etmediği sürece , eposta aracılığı ile istenmeyen reklamları almaları için rıza göstermelerini gerektirir.
Mevcut olan müşterilere istenmeyen reklamlar gönderilebilir ancak daha önceden almış oldukları
ürün veya hizmetlere benzeyen ürün ve hizmetler ile ilgili olması şartıyla. Fakat alıcıya bu tür epostaları ‘istememe’ seçeneği yine de sunulmalıdır.
Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı altında, tüzel kişiler de bu tür e-postaları ‘istememe’
seçeneğine sahiptir.
Unutmamak gerekir ki, bu düzenlemelere göre istenmeyen reklam postaları gönderenin hem
kimliği hem de irtibat detaylarını içermek zorundadırlar.
Çerezler (cookies)
Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatı aynı zamanda ‘çerezlerin’ kullanımını da kapsamaktadır.
Bunlar, bir web sitesini ziyaret eden kişinin web sunucusundan bilgisayara indirilen dosyalardır.
Bu dosyalar, web sitesini sahibine bu siteden şimdiye kadar neler satın alındığı, hangi belgelerin
indirildiği ve ne tür bilgilerin görüntülendiği gibi kişisel bilgiler verir. Mevzuatın amacı,
ziyaretçinin bilgisayarında bu çerezleri isteyip istemediğini sağlamaktır. Pratikte, kişileri çerezler
hakkında bilgilendirmek ve istedikleri zaman bu çerezlere engel olma gibi eğitimler verilebilir.
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Gizlilik ve Elektronik İletişim Mevzuatına Uyum Sağlama ile İlgili Öneriler
Gizlilik ve Elektronik İletişi Mevzuatı Bilgi Komisyonu tarafından yürütülür. Bilgi Komisyonu bir
firmanın mevzuata aykırı hareket ettiğini belirlerse, bu konuyla ilgili bir Bilgi Bildirimi veya
Uygulama Bildirimi gönderir. Para cezası verebilir. Ayrıca cezai yaptırımlar da uygulayabilir.
Bütün bu uygulamalar sizin müşterilerinizin gözünde saygınlığınızı ve müşterilerinizin size karşı
iyi niyetini olumsuz olarak etkiler.Bu nedenle, pazarlama aracı olarak elektronik araçları
kullanıyorsanız, her bir iletişim şeklinin ürününüzün reklam ve pazarlaması ile ilgili olarak net ve
açık bir şekilde tanıtıldığından emin olmalısınız.
Demek oluyor ki, e-posta veya mesaj olarak gönderilen ticari iletişim bilgileri açık bir şekilde
tanımlanabilmelidir. Örneğin, mesaj / e-posta konu başlığı- diğer gerekli bilgiler metin içerisinde
yer alacaktır.
Pazarlamada kullanılan elektronik iletişimde:
• Kimin adına gönderildiği belirtilmelidir.
• Net olarak yapılan teklif tanıtılmalıdır- indirim, hediye, ödül dahil olmak üzere- ve bu
hakkı kazanmak için yerine getirilmesi gereken şartlar açıklanmalıdır.
• Alıcıya ‘cayma’ hakkı tanınmalıdır.
Uzaktan Satış Mevzuatı
Uzaktan Satış 2000 Mevzuatı, satın alma anında fiziksel olarak satıcının yanında bulunmayan
müşterileri korumak amacıyla tasarlanmıştır. İnternet, posta siparişi (mail order), telefon ve eposta aracılığı ile yapılan satışları kapsar.
Sadece ticari firmalar ile müşteriler arasındaki işlemler için geçerlidir. Ticari firma ile başka bir
ticari firma arasında olanları kapsamaz.
Bu mevzuata göre, müşteriler aşağıdaki haklara sahiptir:
• Sözleşme şartları ve tedarikçi hakkında yazılı bilgi
• Siparişe ait yazılı teyit
• İptal etme hakkı, şikayet süreci, satış sonrası hizmet, garanti kapsamı vb. hakkında
detaylı bilgi
• Aksi kararlaştırılmadıkça, 30 gün içerisinde teslimat
Tüketicilerin mallar alındıktan sonra başlayan ve herhangi bir sebep belirtmeksizin sözleşmeyi
iptal etmeleri için yedi iş günü vardır. Eğer bu süreç hakkında tedarikçi firma tarafından tüketiciye
detaylı bilgi verilmezse, bu süreç üç aya kadar uzar.
Geri çekilme hakkı tüketici mal / hizmetleri teslim aldıktan sonra bile uygulanabilir. İptal edilen
sözleşme için, tüketiciye 30 gün içerisinde parası tam olarak iade edilir.
İptal etme hakkıyla ilgili olarak bazı istisnalar vardır:
• Belirli bir tarih veya dönem için sunulan barınma, ulaşım, catering (yiyecek, içecek
temini) veya eğlence hizmetleri gibi hizmetler
• Özel istek üzerine yapılan mallar veya bozulabilen ürünler
• Mühürlü ses veya görüntü kayıtları veya açılmış yazılım ürünleri
• Açık artırma satışları
e-ticaret eğitimi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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3. E-ticaret işi
Internetten Satış
Satış sitesinin hedefi internette yapılan satışın ödemesini elektronik olarak kapatmaktır. Bu tür bir
site detaylı ürün bilgisi içerecek şekilde tasarlanmalıdır çünkü ziyaretçiler sunulan bilgilere göre
karar vererek satın alacaklardır.
Bu tür siteler genellikle üç bölümden meydana gelir:
a. Pazarlama ve katma değer sağlayıcı bilgilendirme. Müşterilerin ilgisini çekmek, onlara
içerik hakkında bir güven sağlamak ve satıcıya olan güvenlerini artırmak içindir.
b. Katalog. Ürünün faydaları, özellikleri ve fiyatı hakkında detaylı bilgi.
c. Sipariş Süreci. Siparişi ayrıntılı olarak belirtmek ve ödemek. Daha gelişmiş sistemlerde,
müşteri sisteme dilediği an tekrar girerek siparişin teslimatı vb süreçleri takip edebilir.
Alışveriş Merkezleri
Tek bir web sitesinde birçok ticari firmanın yer aldığı standart ortamlardır. Avantajları vardır:
a. Katalog oluşturma ve ödeme ile ilgili düzenlemelerde standart bir ortam olması
b. Merkezin tanıtımında başka bir kişinin de herkes adına düzenleme yapması.
İş Kurma (1)
İstekler
• Kolay satın alma
• Kolay ödeme
• Güvenlik
• Basit navigasyon (yön bulma)
• Ürün tanıtımı

İstekler
* Kar etme
* yeni müşteriler edinme

e-ticaret
pazarlama portalı

Gereksinimler
• İnternet erişimi
• Online ödeme
• Banka/kredi kartı hesabı

Gereksinimler
* İnternet Portalı
* Online katalog
* Alışveriş sepeti
* Yapılandırılmış sipariş
Aşaması
*İşlem Server ı (sağlayıcısı)
*Ödeme Geçidi

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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İş Kurma (2)
• Tanıtım
Sadece katalogu ve elektronik ticaret programlarını oluşturmak yeterli değildir. ‘Sen
başla, onlar gelirler’ türünde bir yaklaşım hiçbir zaman internette işe yaramamıştır. Bu
site hem geleneksel yollarla hem de internette tanıtılmalıdır.
•
•

Lojistik
Online Katalog
Müşterilerin ürün katalogunda yönlenmelerini ve sonunda da satın almalarını
kolaylaştırır.
○ Navigasyon
○ Ürün Bilgisi(resimler, teknik bilgiler, değerlendirmeler)
○ Alışveriş Sepeti
○ Sisteme Giriş / Çıkış
○ Ödeme ve Sipariş Takibi

Firmaların e-ticarete olan ihtiyaçları
• Web tasarımı hakkında bilginiz yoksa, bu iş için bir tasarımcı tutmanız iyi bir fikirdir.
• Sitenizi web üzerinden pazarlamak çok önemlidir
• Muhtemel rakip web sitelerini araştırın ve onlara karşı nasıl rekabet edeceğinizi
planlayın
• Sitenize çok miktarda sipariş gelebileceğini düşünüyorsanız, bu artan yük ile ne şekilde
başa çıkabileceğinizi planlayın.
e-ticarette başarıyı etkileyen unsurlar
1- Pazar araştırması ve analizinde yeterli bir çalışma yapmak.
E-ticaret, temel kurallar olan arz-talep ve iyi ticari planlama konularından muaf değildir.
Diğer iş kollarında da olduğu gibi e-ticarette de başarısız olma ihtimali vardır.
2- Müşterilere kolay ve güvenli alışveriş imkanı sağlamak.
Kredi kartları, online satın almalarda % 90 lık bir oranla, internet aracılığı ile ödemeleri
göndermekte kullanılan en popüler araçtır. Geçmişte, bağımsız ödeme geçitleri aracılığı ile
kart numaraları güvenli bir şekilde müşteriden firmaya transfer edilirdi. Bu tür transferler
halen günümüzde küçük ve ev ticareti yapan firmalar tarafından kullanılmaktadır. Çoğu
firma ise, kredi kartı işlemlerini anlaşmalı bankalar veya kredi kartı şirketleri ile site
üzerinden yapmaktadır.
3- Güvenilirlik ve güvenli sağlamak.
Bu ihtiyacı sağlamak için paralel sunucular (server), fazla donanım, arızalara karşı tedbirli
teknolojiler, bilgi şifrelendirmesi ve firewall kullanılabilir.
4- Ticari olarak sağlam bir iş modeli oluşturmak.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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5- Ekonomik, sosyal ve fiziksel çevrelerde ortaya çıkabilecek herhangi bir değişime karşı
uyanıklık ve çeviklikle cevap vermenizi sağlayacak bir organizasyon kurmak.
6- Güzel görünümlü bir web sitesi edinmek. Renk, grafik, animasyon, fotoğraflar, yazı tipi,
ve boş beyaz alan kullanımı ile başarılı bir web sitesi oluşturulabilir.
7- Sunulan ürün ve hizmetlerin tam olarak anlaşılması. Sadece ürün hakkında tam bilgi
vermek yeterli değildir, aynı zamanda güvenilir kaynakların tavsiyeleri ve tercihleri de
etkili olabilir.
e-ticarette etkin olma aşamaları
web hosting
• Dijital Sertifika almak
• Online İşlemleri yapmak için tedarikçi bulmak
• Alışveriş Sepeti Yazılımı oluşturmak ya da satın almak
• Lojistik sağlayacak bir şirket bulmak
Tüketicilerin Onayı
•
•

•
•

Tüketiciler güvenlik konusunda endişelenirler. Çoğu insan kredi kartı dolandırıcılığı ve
hırsızlığı nedeniyle internette kredi kartlarını kullanmak istemez.
İnternet aracılığı ile alınan mallarda anlık haz duyulmaması. Tüketicilerin bir ürünü
satın almadaki en önemli ödülü, o ürünü sergileyerek veya kullanarak aldıkları anlık
hazdır. Bu ödül satın alınan ürün günlerce ve haftalarca tüketiciye ulaşmazsa yok olur.
Kötü tasarlanmış, virüs bulaştıran web siteleri online müşterileri hayal kırıklığına
uğratır ve onları uzaklaştırır.
Tutarsız iade politikaları ve iadelerde yaşanan zorluklar.

e-ticaret eğitimi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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4. Ödeme ve Sipariş Aşaması

e-ticaret eğitimi

E-ticaret nasıl çalışır
Ödemelerin Kabulü
• Ticari bir hesap oluşturmak
Ticari hesaplar kredi kartı işlemlerinden gelen parayı kabul eden ve tutan hesaplardır.
Bu hesaplar ticari hizmet sunan bankalar veya bağımsız hizmet veren organizasyonlar
tarafından açılır.
• İhtiyaçlarınız:
○ Ticari hesap için başvurduğunuzda, bankaya ortalama sipariş kapasitenizi ve bu
hesapta ortalama aylık kazanç beklentinizi bildirmeniz gerekmektedir.
○ Sitenizde yer alacak sipariş formu
○ sizinle bankanız arasındaki parasal işlemleri yönlendirecek ödeme takip yazılımı
Örnek

•

Sipariş İşleme/ takip gösterimi
○ http://online-shop.nunodesign.de
Zaten kayıtlı müşteri mi?
o Evet: giriş yapınız
o Hayır: yeni bir müşteri hesabı oluşturunuz
Ürün Seçiniz/ Adet
Ürünü Sepete Ekleyiniz
Kasaya Gidiniz
Teslimat / Fatura Adresini Doğrulayınız
Ödeme Şeklini Belirtiniz
Doğrulayınız
Çıkış
E-posta Kutunuzu Kontrol Ediniz (teyit)

Ödemeler
Nakit
Malların tesliminde genellikle Posta Hizmeti ile ödeme yapılır. Bu ödemeye teslimatta ödeme
denir ve ek ücret ödenmesi gerekir. Mallar müşteriye en yakın mağazaya teslim edilir. Müşteri
mağazada nakit ödeme yapmak zorundadır.
Elektronik Para (Dijital Nakit)
Bir kişinin mal ve hizmetler karşılığında bir bilgisayardan diğerine rakamlar göndererek ödeme
yapmasıdır. Gerçek dolar banknotları üzerindeki seri numaralar gibi, elektronik para numaraları da
tektir. Her birisi banka tarafından basılır ve belli miktardaki gerçek parayı temsil eder. Elektronik
paranın en önemli özelliklerinden birisi gerçek para gibi isimsiz ve yeniden kullanılabilir
olmasıdır. Yani, elektronik para miktarı alıcıdan satıcıya gönderildiği zaman, alıcı hakkında bilgi
edinmenin hiçbir yolu yoktur. Bu, kredi kartı sistemi ile elektronik para arasındaki en önemli
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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farklardan birisidir. Bir diğer önemli farklılık ise elektronik para sertifikasının tekrar
kullanılabilmesidir.
EBPP

İngilizcede ‘ elektronik fatura sunma ve ödeme’ kelimelerinin kısa halidir. Bu süreçte,
şirketler müşterilerine fatura keserler ve ödemeleri internet aracılığı ile elektronik
olarak alırlar.
• İki tür sunuş şekli vardır:
○ doğrudan: faturayı kesen faturayı müşterilerine kendi web sitesinden ya da üçüncü
bir tarafın sitesinden gönderir.
○ başka bir kurum aracılığı ile: farklı şirketlerden gelen faturalar toplu olarak
müşterinin görüntülemesi ve ödeme yapması için tek bir web sitesine gönderilir.
Kredi Kartı
Adımlar:
- Yetkilendirme/ İzin
Elle: Satıcı web sunucusu olarak kullanılan bilgisayardan satışla ilgili detayları yükler.
Daha sonra, POS terminali veya PC programı kullanarak yetki talep eder.
Otomatik: Sunucu yazılım doğrudan kredi kartı işlemini yapan şirketle iletişime geçer ve
yetkilendirmeyi online olarak düzenler.
- Ele geçirmek
- (Para iadesi) = işlemin iptali
•

Mikro Ödeme Sistemleri
• Kredi kartları önemli alımlarda önemlidir ancak sadece birkaç kuruşluk/liralık
miktarlar için verimli değillerdir.
• Mondex, Visa Cash, Cybercash, Ecash, PayPal, Click&Buy
Diğerleri
Faks, telefon siparişi, Satın alma emri
Paybox
Mobil telefonlarla yapılan ödeme şeklidir. Almanya’da para transferleri ücretsizdir- müşteriler
yıllık olarak bir ücret öderler. Paybox ile kişiler kendi aralarında da para transferi yapabilirler.
Akıllı Kart (Smart Card)
Birbirine geçmiş devrelerden ve elektronik bir hafızadan oluşan, kredi kartı büyüklüğünde küçük
bir elektronik cihazdır.Devrelerden oluşan akıllı kartlar bazen Entegre Devre Kartı olarak da
adlandırılır.
Akıllı kartlar bir çok amaç için kullanılabilir:
- Hastaların tıbbi kayıtlarını tutmak
- Elektronik para saklamak (Almanya’da Geldkarte, Hollanda’da ChipKnip..)
- Network ID si oluşturmak
Akıllı kart kullanmak için, ya içinden bilgi almalısınız ya da içine veri eklemelisiniz. Bunun için,
içerisine akıllı kartı yerleştirebileceğiniz küçük bir cihaz olan ‘kart okuyucusuna’ ihtiyaç
duyarsınız.
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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PayPal
Bir eBay şirketidir.İnternet bankacılık hizmeti ile benzerlik taşır. Kişilerin veya ticaret yapan
firmaların bir e-posta adresi ile güvenli ve hızlı bir şekilde online olarak ödeme gönderip
almalarını sağlar.

e-ticaret eğitimi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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5. E-ticaret sözleşmeleri
E-ticaret Mevzuatı
- AB E-Ticaret Yönergesi
* elektronik sözleşmelerin yasal olarak bağlayıcıdır ve bütün Avrupa’da uygulanabilir.

- Gerekli Bilgiler
* E-ticaret mevzuatı, online hizmet alanlara sağlamak zorunda olduğunuz, işiniz hakkında
bazı bilgileri tanımlar. Reklam ve tanıtım ile ilgili kılavuzu oluşturur.
- Online Sözleşme
* Elektronik olarak online sözleşme yaparsanız, müşterinizin sözleşme maddeleri ve şartlarını
edinmesi ve çıktı alabilmesi gerekir.
Online Kurallar
Online hizmetlerinizi alanlara vermeniz gereken bilgiler:
• Ticari işinizin adı, coğrafik adresi ve e-posta adresiniz de dahil diğer detaylar
• İşinizin adını, coğrafik adresini, e-posta adresiniz de dahil diğer detaylar,
• Mevcut olan kamu kayıtınız, kayıt numaranız (veya eşdeğeri) ile ilgili detaylar,
• Hizmetiniz yetkilendirme planına tabi ise, denetim kurumu ile ilgili detaylar,
• Kayıtlı olduğunuz meslek kuruluşu ile ilgili detaylar,
• KDV kayıt numaranız,
• Web sitenizde fiyatlar da yer almakta ise, bunlar net olmalı ve vergi, teslimat ücretinin
dahil olup olmadığı belirtilmelidir,
• Müşterilerin geri giderek siparişlerini vermeden önce yapmış olabilecekleri hataları
düzeltmelerine imkan vermelidir,
• Müşteri elektronik olarak siparişi verdiği zaman, bunu hiçbir gecikme olmaksızın teyit
edebilmelisiniz.
Gizlilik ve e-ticaret
- Anti Spam mevzuatı
• Gönderen kişinin kimliğini gizlediği e-postaları doğrudan pazarlama iletişimi olarak
göndermesini yasaklar
• Alıcılara geçerli adres sunmayan pazarlama e-postalarını yasaklar
• Mevcut müşterilere istenmeyen reklamlar gönderilebilir
• Alıcılara aynı zamanda bu tür e-postaları almak istemediklerinde ‘vazgeçme’ seçeneği
de verilmelidir.
• İstenmeyen reklam e-postaları gönderene ait hem kimlik hem de sözleşme detaylarını
içermelidir
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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Sertifika Edinin
Sertifika merkezlerinden sertifika edinmeniz avantajlıdır.

e-ticaret eğitimi
Uzaktan Satış Mevzuatı
EU Mevzuatı altında, tüketiciler aşağıdaki haklara sahiptir:
1- sözleşme şartlarını ve tedarikçi hakkında detaylı yazılı bilgi edinmek
2- siparişlerinin yazılı teyidi
3- iptal etme hakları, şikayet süreci, satış sonrası hizmetler ve garanti vb gibi diğer bilgileri
edinme
4- aksi kararlaştırılmadıkça, 30 gün içerisinde teslimat
5- tüketiciler sözleşmeyi iptal etmek için, satış yapılmış olsa bile yedi iş gününe sahiptir

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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6. E-pazarlama Planı Geliştirme
•
•
•
•
•
•
•

e-ticaret eğitimi

Sitenizi mümkün olduğunca çok arama motoruna dahil edin
Benzer konulardaki web sitelerini bulmaya çalışın ve anlaşmalar yaparak karşılıklı
linkler oluşturmaya çalışın
Bir ilan afişi oluşturun ve popüler bir web sitesinde sergilemek için yer satın alın
E-postanıza ve bütün iş yazışmalarınıza URL imzanızı ekleyin
İnternette kulaktan kulağa metodu çok yaygındır; bütün arkadaşlarınıza sayfanız
hakkında bilgi verin
Spamlardan (istenmeyen e-posta) kaçının- kesinlikle kötü bir saygınlık edinmenizi
sağlayan bir yoldur
İşinizi geliştirmek için üye şirketler hizmeti bulun

e-pazarlama için temel unsurlar
• Hedef kitlenizi belirleyin
• Hedeflerinizi belirleyin
• Pazarlama karmasına karar verin
• Bir bütçe üzerinde uzlaşın
• Eylem planı yapın
• Başarınızı değerlendirin
• Marka isimlerin kullanımı/oluşturulması
• Alan adları (domain )

Müşteri İlişkileri
• Temel soruları cevaplama
- Müşterilerin web sitenizde sordukları temel soruları cevaplamak- SSS
• Ziyaretçilerden kayıt olmalarını istemek
• Müşteri ilişkileri yönetimi
- Yeni satış fırsatlarını tanımlamak, gelişmiş müşteri hizmeti sunmak veya kişisel hizmet ve
sözleşmeler önermek amacıyla, gelecekteki trendler, pazarlama verileri, satış yöntemleri ve
müşteri verileri gibi bilgileri toplayan sistemdir.

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
içeriğindeki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından
sorumlu değildir.
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e-pazarlamanın faydaları
• Küresel Erişim- bir web sitesi dünyanın her yerinde interneti olan herkese ulaşabilir.
Bu, sizin yeni pazarlar bulmanızı ve sadece küçük bir yatırımla küresel olarak rekabet
etmenizi sağlar.
• Daha Düşük Maliyet- düzgün bir şekilde planlanmış ve etkin bir şekilde hedeflerini
belirlemiş bir e-pazarlama kampanyası, geleneksel pazarlama metotlarından çok daha
düşük maliyetlerle sizi doğru müşterilere ulaştırabilir.
• İzlenebilir, ölçülebilir sonuçlar – afiş reklamları veya e-posta aracılığı ile pazarlama
yapmak kampanyanızın ne kadar etkili olduğunu görmenizde size kolaylık
sağlar.Müşterilerinizin reklamınıza olan ilgileri hakkında size daha detaylı bilgiler
sunar.
• 24-saat pazarlama- Ofisiniz kapalı bile olsa, web sitenizle müşterileriniz ürünleriniz
hakkında bilgi edinebilirler.
• Kişiselleştirme- müşterinizin veritabanı sizin web sitenizle bağlantılı ise, o zaman
sitenizi her ne zaman ziyaret ederse bu müşterinizi hedeflediğiniz ürünlerle
selamlayabilirsiniz. Müşterileriniz sizden ne kadar çok alışveriş yaparlarsa, profillerini
kadar fazla detaylandırabilir ve bu yolla daha etkili bir şekilde pazarlama
yapabilirsiniz.
• Bire bir pazarlama- e- pazarlama, ürün ve hizmetleriniz hakkında anında bilgi
edinmek isteyen müşterilerinize ulaşmanızı mümkün kılar. Örneğin, çoğu insan
gittikleri yerlere cep telefonlarını ve PDA (kişisel bilgi asistanı) larını da götürürler.
Bunu e-pazarlamanın kişiselleştirilmiş özelliği ile birleştiriniz. Çok güçlü ve hedefine
ulaşan kampanyalar yürütebilirsiniz.
• Daha ilginç Kampanyalar- e-pazarlama müzik, grafikler ve videolar yardımı ile
interaktif kampanyalar yapmanızı sağlar. Müşterilerinize oyunlar ve küçük bilgi
yarışmaları gibi ilgilerini çekeceğini düşündüğünüz iletiler gönderebilirsiniz.
• Rahatlık – eğer bir web siteniz varsa, o zaman müşterileriniz sizden sadece birkaç
tıklama ile alışverişlerini tamamlayacak kadar uzaktadırlar. İnsanların ayağa kalkıp
telefon görüşmesi yaparak, mektup postalayarak veya bir dükkana giderek zaman ve
enerji harcayacakları eylemlerin aksine, e-pazarlama zahmetsizdir.

e-ticaret eğitimi
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E-pazarlamanın Uygulanması
• Pazarlama seçeneklerini değerlendirin
- SMS
- E-posta
- Web siteleri
• Ürünün Pazara Girişini Planlayın eğitim
- müşterilerinizin bağlantı kurabileceğiniz verilerini gözden geçirin
- web sitesini tanıtın

-

• Uygulamaya Koyma
Gerekli eğitimleri yapın
Personelin yer almasını ve görüşlerini destekleyin
Yaptığınız uygulamaların e-pazarlama mevzuatına uygunluğunu sürekli olarak gözden
geçirin

Özet
Bu eğitimden sonra:
-

• AŞAĞIDAKİ KONULAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMALISINIZ
E-pazarlama
E-ticaret( mağazalar, alışveriş sepeti, kataloglar)
Müşteri ilişkileri
Ödeme ve sipariş aşaması
E-ticaret reklamcılığı

-

• AŞAĞIDAKİLERİ YAPABİLMELİSİNİZ
Yeni Ürünün Pazara Girişini Planlayabilmelisiniz
E-Pazarlama Kampanyası Geliştirebilmelisiniz

e-ticaret eğitimi
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7. İşiniz için doğru web sitesini edinmek

e-ticaret eğitimi

Web Hosting (web barındırma)

-

Online dükkanınızı işletirken ihtiyaç duyacağınız hizmetleri çalıştığınız web barındırma
şirketinin size sunması çok önemlidir.
Dikkat etmeniz gerekenler:
İyi çalışma süresi (bilgisayarların bozuk olmadığı süre)
İyi teknik destek
İnternete hızlı bağlanma (bandwidth)
E-ticaret konusunda deneyimli personel
Belli başlı e-ticaret sunucuları ile uyumluluk

Müşteri Odaklı
a- Müşterilere değer sunmak
Geleneksel ticarette de olduğu gibi, satıcılar bir ürün veya ürün yelpazesi sunarak
potansiyel müşterileri rekabetçi fiyatlarla çekebilirler.
b- Hizmet ve Performans Sunmak
Uyumlu ve kullanıcı dostu alışveriş imkanı sunmak
c- Müşterilerin alışveriş yapma ve iade yapmalarını özendirin. Bu anlamda satış tanıtımları
kuponlar, özel teklifler ve indirimler şeklinde olabilir. Çapraz bağlantılı web siteleri ve
reklam üyelikli programlar da yardımcı olur.
d- Kişisel Özen Göstermek
Kişiselleştirilmiş web siteleri, alış veriş önerileri ve özel teklifler, yüz yüze kişiler arası
yapılan geleneksel satış şeklinin yerini alabilir.
e- Topluluk hissi sunmak
Chat odaları, tartışma platformları, bağlılık programları bu açıdan faydalı olabilir
f- Müşterilerin kendi kendilerine yardım etmesi
Self- servis sitesi sunmak. Çapraz satış bilgisi, ürün alternatifleri hakkında bilgiler, müşteri
memnuniyeti bilgileri, deneme raporları gibi ürüne ait bütün bilgiler mevcuttur
g- Müşterilerin tüketim işlerine yardımcı olmak
E-satıcılar ve online satış rehberleri bu tür bir yardımı oldukça fazla karşılaştırmalı bilgi ve
iyi araştırma fırsatları sunarak yaparlar. Ürün bilgisi sunmak ve sağlık ve güvenlik
tavsiyeleri vermek e-satıcılara müşterilerin temel temel görevi olan tüketim işinde faydalı
olur.
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8. Kendi e-ticaret Portalını Kurmak
Doğru Yazılımı Seçmek
Kriterler
•
•

•

•
•
•
•
•

Ürün Dosyası Yükleme/ Sipariş Dosyası İndirme
Medya Yönetimi
Çoğu ürünün satışında ürün resimleri ve diyagramlar (şema vb) önemlidir. Ürünlerin
hacmi belli bir seviyenin üzerine çıktığında, o zaman resim dosyalarının düzenlenmesi
önem kazanır.
Ödeme Şekilleri
Her elektronik ticaret sistemi Visa, Master Kart vb. standart kredi ve borç kartlarını
desteklemelidir. Aynı zamanda kişisel hesaplarından gelen siparişleri de
desteklemelidir.
İndirimler
Büyük siparişler için indirim önerebilirsiniz ve e-ticaret sistemi gerektiğinde bunu da
desteklemelidir.
Ürün Çeşitleri
Ürünler farklı model, renk ve bedenlerde satılabilir. Müşteriler bunları siparişlerini
verirken seçebilmelidir.Bazı çeşitler farklı fiyatlarda da olabilir. ( siyah- 2 Euro ekstra)
Nakliye ve Taşıma
Nakliye hesaplanırken taban bir fiyat düşünülebilir veya taban fiyat artı ağırlık, değer,
ürün sayısı gibi çeşitli faktörler eklenebilir ya da ürün başına tek bir fiyat istenebilir.
KDV
Kullanılan Diller / Para Cinsi

Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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9. Güvenlik ve e-Ticaret
Dijital Sertifika
• Güvenlik amacıyla elektronik mesaja eklenilir. Dijital sertifikanın en yaygın kullanımı
mesajı gönderen kullanıcının kim olduğunu doğrulamasıdır.
• Şifreli mesaj göndermek isteyen bir kişi Sertifika Yetkilisi’ne dijital sertifika
başvurusunda bulunur. Başvuranın kamu anahtarı ve çeşitli diğer kimlik bilgilerini
içeren şifreli dijital sertifika oluşturulur. Sertifika Yetkilisi gerekli kamu anahtarını
hazırlayarak çıktı alır veya internete verir.
• Şifreli bir mesaj alan kişi, Sertifika Yetkilisinin kamu anahtarını kullanarak dijital
sertifikaya eklenmiş olan mesajın şifresini çözer, Sertifika Yetkilisi tarafından
gönderildiğini doğrular ve sonra göndericinin kamu anahtarını ve sertifika içerisinde
bulunan kimlik bilgilerini elde eder. Bu bilgilerle, alıcı şifreli bir mesaj gönderebilir.
• Dijital Sertifikalarda kullanılan en yaygın standart X.509 dur.

Dijital Sertifika Edinmek
• SSL Sunucu Sertifikası olarak da bilinen dijital bir sertifika SSL web sunucusunda yer
alır.
• SSL yapılan iletişimi korur. Böylelikle kredi kartı siparişlerini güvenli bir şekilde
alabilir ve hacker ların (bilgisayar korsanları) size kulak misafiri olmadığından emin
olabilirsiniz. Her e-ticaret şirketi hizmetlerinden faydalanmadan önce, sizin SSL sahibi
olmanızı isteyecektir.
• Sertifika alma yolları
a- En düşük ücretle, sayfanızın yer aldığı web hosting (web barındırma) şirketinizin
sahip olduğu sertifika kullanılabilir.
b- Daha büyük bir şirketseniz, kendi dijital sertifikanızı alabilirsiniz. Bir sertifika
yaklaşık yılda 125 Avro civarındadır ve Thawte veya Verisign’dan alınabilir.
c- Kendi sertifikanızı ‘kendiniz imzalayabilirsiniz’. (bazı Browser (tarayıcı) lar
şikayetçidirler
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Kredi Kartı Ödemeleri
• Güvenli bir link te kredi kartı ödemeleri
Diğer seçenekler:
-

Güvenli olmayan linklerde kredi kartları
Sadece satın alma emri ile
Alıcıyla daha sonra telefon veya posta ile bağlantı kurma
Alıcı formun çıktısını alır ve faksla gönderir
• Online Yetkilendirme
Ödeme Geçitleri
Ticari Hizmet Sunucuları

Şifreleme
Secure Socket Layer= SSL (Güvenli Soket Katmanı)
İnternet trafiği karmaşıktır. (veya şifrelidir)
Bu teknolojiyi destekleyen tarayıcılar güvenli bir oturumun diyalog kutusunun görülmesiyle
veya Netscape Navigator de olduğu gibi ekranda mavi bir anahtar görülmesiyle olduğunu
belirtmektedirler. Böyle bir sitenin adresi HTTPS ile başlar. SSL sertifikalarında 64-bit ve
128-bit çeşitleri mevcuttur fakat 64-bit şifreleme korsanlar tarafından çözülebilmektedir.
Bu nedenle, kesinlikle ˃ = 128-bit sertifika almalısınız.
Güvenli Elektronik İşlem = SET (Secure Electronic Transaction)
İnternette güvenli olarak kredi kartı işlemleri yapmanızı sağlayan bir standarttır. SET,
elektronik ticaret arenasındaki Microsoft, Netscape, Visa ve Mastercard gibi başlıca aktörlerin
hemen hemen hepsi tarafından onaylanmıştır.
Dijital imzaları kullanarak, SET firmaların alıcıların iddia ettikleri kişiler olup olmadıklarını
doğrular ve alıcıları, alışverişte kullanılan kart numarasını doğrudan ilgili bankaya transfer
edip doğrulanmasını sağlayarak ve ayrıca faturalandırma esnasında firmanın kart ile ilgili
rakamları görmelerini engelleyerek korur.
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10.Yaygın e-ticaret Tuzakları
Tuzaklar
• Organize bir suçun kurbanı olmak
İki ana metot aşağıda yer almaktadır:
-

-

-

Kimlik hırsızlığı yaparak pahallı malları sipariş etmek ve bunları bazı masum insanlara
faturalandırmak. Daha sonra malları çabuk bir şekilde nakite çevirmek için tavsiye etmek.
Tehlikeli ‘zombi’ bilgisayarlardan oluşan bir şebeke kullanarak hedef bir web sitesine
saldırı düzenlemek.
• Fiyat hesaplamalarında ve parasal konuşmalarda hatalar
• Fiyat etiketlerinde KDV yi dahil ederek ya da hariç bırakarak oynamalar yapmak
• (Yerel)Pazar hakkında (rakipler) kötü bilgiler
Siteleri nasıl görünüyor?
Yönlendirilmeleri ne kadar kolay?
Nasıl bir envantere sahipler?
Fiyatları hangi noktada?
Nakliye maliyetleri nedir?
Ne tür garantiler sunuyorlar?
Müşteri hizmetleri nasıl?
Müşterilerin beklentileri ne?
Ne yapıyorlar ve siz daha iyisini yapabilir misiniz?
• En iyi 10 arama sitesinde kötü sıralama
• Müşterileri bağlamak için yeterice çekici olmama
Özel teklifler
Haber bülteni aracılığı ile pazarlama
Hediyeler
Kuponlar
Başkalarına bahsetmek
Ürün detaylarından yazılı çıktı almak
Ürün deneme raporları ve müşterilerin oyları ile linkler
Resimlerin zoom lanması
• Engelli kişiler için kötü tasarlanmış web siteleri
Sadece yazı( metinden) oluşan siteler
Etiketlenmiş resim tanımlamaları
Büyük fontlu yazıların desteklenmesi
Bu projenin fonu Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmiştir.
Bu yayın yazarın görüşünü yansıtmaktadır.Komisyon yazının
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11.Referanslar
•
•

-

Kitaplar / e-kitaplar
http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-ecom.pdf
http://en.wikibooks.org/wiki/E-Commerce_and_E-Business
Wikiler
http://e-comm.webopedia.com
-webopedia
- wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_commerce

• Forumlar
OS Commerce
http://forums.oscommerce.com/
http://www.xt-commerce.com/forum/

-

• Linkler
Uluslararsı Mühendislik Konsorsiyumu: Elektronik Ticaret
http://www.iec.org/online/tutorials/e_commerce
Redli Meinhard: Kamu Anahtarı Altyapısı
http://ec-forschung.ch/publikationeninfo.asp?ID=250
Paybox: http://paybod.de
E-Ticaret Kılavuzu: http://www.ecommerceguide.com/
VeriSign SSL Sertifika Sayfası
http://www.verisign.com/products-services/security-services/ssl/index.html
CAcert.org- kar amacı gütmeyen Sertifika Yetkilisi
http://www.cacert.org/

-

• Linkler
http://money.howstuffworks.com/
Firstgate.de Click&Buy
http://www.firstgate.de/wasist/wasist.html
Bob Browning: Elektronik Ticaret Danışmanı
http://www.webdevelopersjournal.com/columns/ecommerce1.html
Arama Motorunu En İyi Şekilde Kullanmak, Google
http://www.seochat.com
Link Satıcı /Profesyonel SEO araçları
http://linkvendor.com/
PayPal
http://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=p/xcl/rec/sc-intro-outside

-
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Commercial Chamber of Trikala (Koordinatör)
1 Venizelou str, 42 100 Trikala Greece
Tel.: +30 243 10 27 493, Fax: +30 243 10 38 945
e-mail: info@trikala-chamber.gr
DIAN Training and Μanagement Activities
M. Voda 89, 104 40 Athens, Greece
Tel.: + 30 210 82 53 933, Fax: + 30 210 82 53 783
e-mail: pmdian@otenet.gr
Drujestvo Znanie -Sofia
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: +359 2 95 22 596, Fax: +359 2 95 22 596
e-mail: projects@znanie-bg.org
Obshtinska Administracia - Simitli
BG41 – Yugozapaden, Bulgaria
Tel.: + 359 748 72138, Fax: + 359 748 72231
e-mail: simitli@mail.bg
European Association for Vocational and Social Education (EBG)
DE3 – Berlin, Germany.
Tel.: + 4930 88 55 17 39, Fax: + 4930 88 55 14 65
e-mail: h.baykan@ebg.de
Comunità Montana Alto Jonio
ITF6 – Calabria, Italy
Tel.: +39 0981 500 294, Fax: +39 0981 500 234
e-mail: fi nanziario@comunitamontanaaltojonio.it.
Karabaglar Halk Eğitim Merkezi
TR31 – Izmir, Turkey
Tel.: + 90 232 23 77 655, Fax: + 90 232 23 77 655,
e-mail: gurnusozturk@gmail.com
Hellenic Society for Child Help and Care (HSCHC)
Boukouvala 26 Gizi
11475 Athens -GreeceTel.: + 30 210 64 11 286, Fax: + 30 210 64 11 286
e-mail: halaakari@yahoo.com

Bu eğitim materyali proje ortaklarının işbirliği ile DIAN eğitim görevlileri tarafından
geliştirilmiştir.

“Geleneksel Ürünlerin 50 yaş üstü kadınlar tarafından e-ticareti”
e-ticaret eğitimi
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