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Özet

E-ticaret; 1995 yılından sonra tüm dünyada 

internet kullanımının artmasıyla ortaya çıkan, 

ticaretin dijital ortamda online olarak yapılması 

kavramıdır. E-Ticaret, herhangi bir ürün ya da 

hizmet için, çeşitli ödeme yöntemleriyle bir 

internet sitesi üzerinden ticaret yapmanızı veya 

sipariş vermenizi sağlayan bir alışveriş 

yöntemidir.

Türkiye’de ve dünyada geleneksel pazarlama 

yöntemlerine ve satış faaliyetlerine e-ticaret’i de 

ekleyen kuruluşlar, sadece belirli bir lokasyona

ve noktaya satış yapmanın ötesine geçerek, 

süreçlerine e-ticaret’i de dahil etmeye 

başlamıştır.

Projemde, gelişen ekonomik koşullarla beraber

öğrencilerin teknolojik aletlerin sıfırına ulaşımının

hatta ikinci eline de ulaşmalarının zorlaşması

problemine çözüm bulmak istedim.

Çoğu ikinci el e-ticaret sitesinde beğendiğimiz

ürünleri bulsak bile lokasyon olarak çok uzak

yerlerde çıkabiliyor bu da bize fazladan maliyet,

güvensizlik gibi çeşitli sorunlar yaratıyor ya da

istediğimiz ürünü almayıp başka ürünlere

yönelmek zorunda kalıyoruz.

2.sınıfta yapmamız gereken Raspberry Pi

projemiz de bunun güzel bir örneği ben 4.sınıf

öğrencisi olarak 2.sınıftayken Raspberry Pi’a

400 TL gibi bir rakama ulaşabiliyordum fakat

şuanda 1000 TL gibi bir fiyatı bulmuş durumda.

Öğrencilerin bu ürüne üst dönemlerden daha

uygun fiyata ulaşabilmesini sağlamak istiyorum.

Bu yüzden bölüm içinde öğrencilerin teknolojik

aletlere daha yakından ulaşabilmesi için ikinci el

e-ticaret sitesi tasarladım.

E-ticaret’in yanında önceliğimiz YBS bölümü

içerisinde öğrencilerin birbirleriyle iletişimlerini

kuvvetlendirmek, tanımalarını sağlamak, bir

iletişim ağı kurmayı da hedefliyorum.

Facebook, Instagram gibi sosyal medya

hesapları bu işi yapmaya çalışıyor ama bunu e-

ticaret sitesi üzerinden daha detaylı ve düzenli

bir şekilde yapmak istedim.

A

B

Projenin Konusu, Amaç ve Tanımı

1.Proje Konusu: Yönetim Bilişim Sistemleri 

Bölümü için ikinci el e-ticaret sitesi 

oluşturulması. 

2. Amaç: Projenin amacı öğrencilerin çok vakit 

harcamadan ikinci el teknolojik aletlere 

ulaşabilmeleri ve bölüm içi iletişimi arttırmak.

3. Problem Tanımı: Teknolojik aletlere ulaşımın 

pahalılaşması ve zorlaşması sonucunda 

öğrencilerin teknolojik aletlere ulaşamamaları, 

ulaşmak için çok zaman harcamaları.

Arayüz ve Kodlama

Kullanılan Yazılım Araçları

PHP

PHP: Hypertext Preprocessor, internet için üretilmiş, 

sunucu taraflı, çok geniş kullanımlı, genel amaçlı, 

içerisine HTML gömülebilen betik ve programlama 

dilidir.

MySQL

MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan 

çoklu iş parçacıklı, çok kullanıcılı, hızlı ve sağlam bir 

veri tabanı yönetim sistemidir. UNIX, OS/2 ve 

Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte 

ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir 

lisans seçeneği de mevcuttur.

JavaScript

JavaScript, yaygın olarak web tarayıcılarında 

kullanılmakta olan dinamik bir programlama dilidir.

HTML

Hiper Metin İşaretleme Dili web sayfalarını 

oluşturmak için kullanılan standart metin işaretleme 

dilidir.

Bootstrap

Bootstrap, kullanılabilir kod parçalarından oluşan açık 

kaynaklı ve ücretsiz bir web uygulaması geliştirme 

araç takımıdır.
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Kaynaklar

Anasayfa

DEÜ YBS bölümünde her bölümde olduğu 

gibi farklı sınıflardan öğrenciler aynı dersi 

almadıkları zaman birbirleriyle hiç iletişime 

geçmeyebiliyorlar. Bu sebeple yaptığım ikinci 

el e-ticaret sitesinde bu soruna da katkı 

sağladım. Öğrenciler profil resmi ve biyografi 

kısmından diğer öğrenciler hakkında da bilgi 

sahibi olup iletişim kurabilir. Teknolojik aletlere 

olabildiğince yakından ulaşabilir, bütçesine

göre alışveriş yapabilir. Maddi konuda

ihtiyaçları olan öğrenciler veya fazladan

teknolojik alete sahip olan öğrenciler 

ürünlerini bu site aracılığıyla istediği fiyata 

satışa koyup elinden çıkarabilir.

• https://github.com/

• https://webflow.com/templates
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