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Özet

Bu çalışmada ecza depoları ile eczacılar arasında

alışverişi dijital ortama taşıyan bir pazar yeri

oluşturulmaya çalışılmıştır. Eczastok

eczanelerin reçeteli ilaç satın alabildiği bir dijital

platformdur.

Eczastok, reçeteli ilaçlar başta olmak üzere

eczanelerde satışa sunulan binlerce ürünü

bünyesinde barındıran ve en iyi fiyat seçenekleriyle

kullanıcısına sunan bir pazar yeridir.

Yöntem

Bulgular

Eczane Üye Platformu

Sonuç

Teşekkürler

Bu projenin hayata geçmesinde bize yardımcı olup 

tüm imkanları sağlayan, vizyon kazandıran bölüm 

başkanımız Prof. Dr. Vahap TECİM’e teşekkürlerimi 

borç bilirim.

İletişim Bilgileri

E-Posta: berfin.ay@yahoo.com

Tel: 0553 296 78 73

Proje için kullanılan tüm metod ve yöntemler şu 

şekildedir;

- Veri tabanı için MySQL

- Site kodları ve hash kodları için HTML

- Site tasarımı için CSS

- Veri tabanı ve grafik bağlantıları için PHP

Sisteme kayıtlı her eczane ana ekranında tüm ürünleri

görebilmekte ve listeleyebilmektedir. Her ürünün fiyatı,

adedi ve açıklaması mevcut olup hangi eczane tarafından

tedarik edileceği verilmiştir. Tedarik edilmek istenen her

ürün sepete eklenebilir ve sepette güncelleme yapılabilir

durumdadır. Son adımda ise sipariş verme adımı ile

güvenli ödeme adımına geçilmektedir.

Eczane Alışveriş Platformu
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Eczane ve Depo Üye Girişi

Eklenen her ürün için adet

bilgisi girilmekte ve tedarik

edecek depo bilgisi

verilmektedir.

Sisteme kayıtlı her ecza deposu tüm

ürünlerini ana ekranında tablo

halinde görüntüleyebilmekte ve anlık

olarak verileri güncelleyebilmektedir.

Ürün ekleme ekranında her ürünün

zorunlu alanlarını doldurarak ürün

eklemesi yapabilmektedir.

Ürün Ekleme Ekranı

Depolardaki Tüm Ürünlerin Tablo Görünümü

Bu çalışmanın sonunda oluşturulan platform 

kullanıcılarına sağladığı avantajlar:

- Eczanelerin tek bir depoya bağlı kalmadan tedarik 

edecekleri her ürünün fiyatına kolaylıkla erişmesini 

sağlamıştır.

- İlaç haricinde eczanede satılan ve satılması

muhtemel her ürünün kolayca tedarik edilmesini ve 

kategorize edilmesini sağlamıştır.

- Fiyat karşılaştırması ve tedarik sürecinin takibi için

zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamıştır.

- Reçeteli ilaç satışını yasal olarak dijitalleştirmiştir.

- 7/24 güvenli alışveriş sağlamıştır. Yenilikçi ürün kategorisi ile, bugüne kadar

eczanelerde satılmayan ürünlerin de eczanelerde

satılmasına aracılık edecek, bu sayede eczacıların

ürün gamına ve karına destek olmak için çalışacaktır.

Çeşitli illerinde bulunan yerel ecza depolarındaki farklı

satış koşullarını ve fiyatlarını sıralayan, firmadan

eczacıya satış modelini benimseyen, 7/24 hizmet

vererek eczacıların yer ve zaman bağımsız ürün

alımına olanak sağlayan ve bilimsel içeriklerini

zenginleştirmeyi amaçlayan bir pazar yeri olacaktır.

Giriş

EczaStok’un Avantajlı Dünyası

EczaStok’un Geniş Ürün Kataloğu

EczaStok Veri Tabanı

Güvenli Alışveriş


