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Evcil Hayvan Ürünleri E-Ticaret Mağazası 

 

Öz 

Çevrimiçi alışveriş sistemi, dünya çapında çok çeşitli ürünlerin satışını 

gerçekleştirmek için bir platform sağlar. E-ticaret siteleri internet tabanlı bir işletme 

olarak kullanılmaktadır. Kıyafetten kitaplara, ev eşyalarına, elektronik eşyalara ve çok 

daha fazlasına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Çevrimiçi alışveriş sisteminin 

vizyonu, müşterilerin geniş ürün yelpazesinden rahatlıkla seçim yapabilecekleri, 

sorunsuz ve kullanıcı dostu bir platform sunabilmek ve hem müşterilerin hem de 

satıcıların ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. Hizmetin en büyük avantajı uzaktan 

kullanım ile getirdiği konfordur. Satıcılar hizmetlerini daha geniş kitlelere 

ulaştırabilmek amacıyla bu sistemi kullanırlar. Müşteriler ise istedikleri ürünlere çok 

kolay bir şekilde ulaşırken farklı marka ve fiyat aralıkları kapsamında kolayca 

gezinebilirler. 

Bu çalışmada Mongo DB, Express JS, React JS ve Node JS teknolojileri kullanılarak 

evcil hayvan ürünleri satılan bir e-ticaret web sitesi geliştirilmiştir. Sistemde kullanıcı 

ve yönetici olmak üzere iki farklı rol bulunmaktadır. Geliştirilen web sitesinin hedef 

kitlesi evcil hayvan sahipleridir. Sistemde kullanıcıların ve yöneticinin farklı yetkileri 

bulunmaktadır. Web sitesi üzerinde farklı kategorilere ait ürünlerin satışı 

gerçekleşmektedir.  

 

Anahtar Sözcükler: e-ticaret, MERN stack, Mongo DB, Express JS, React JS, Node 

JS, web uygulaması 
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Pet Products eCommerce Store 

 

Abstract 

The online shopping system provides a platform to sell a wide variety of products 

worldwide. E-commerce sites are used as an internet-based business. It has a wide 

range of products from clothing to books, household goods, electronics and much 

more. The vision of the online shopping system is to provide a smooth and user-

friendly platform where customers can easily choose from a wide range of products, 

and to meet the needs of both customers and sellers. The biggest advantage of the 

service is the comfort it brings with remote use. Sellers use this system to deliver their 

services to wider audiences. Customers, on the other hand, can easily navigate through 

different brands and price ranges, while reaching the products they want very easily. 

In this study, an e-commerce website for pet products was developed using Mongo 

DB, Express JS, React JS and Node JS technologies. There are two different roles in 

the system, user and administrator. The target audience of the developed website is pet 

owners. Users and administrators have different privileges in the system. Products 

belonging to different categories are sold on the website. 

 

Keywords: e-commerce, MERN stack, Mongo DB, Express JS, React JS, Node JS, 

web application 
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Bölüm 1 

Giriş 

E-ticaret veya elektronik ticaret, elektronik yollarla yapılan mal ve hizmet işlemlerini 

ifade etmektedir. E-ticaret günümüzde yeni yaygınlaşmaya başlasa da aslında 30 yılı 

aşkın bir süredir varlığını sürdürmektedir. İşletmeden işletmeye (B2B) ve işletmeden 

tüketiciye (B2C) olmak üzere iki temel e-ticaret türü vardır. B2B e-ticaret türünde 

şirketler, tedarikçileri, distribütörleri ve diğer ortakları ile elektronik ağlar aracılığıyla 

iş yapmaktadır. B2C e-ticaret türünde ise şirketler tüketicilere ürün ve hizmet 

satmaktadır. Halk tarafından en çok bilinen e-ticaret türü B2C olsa da gelir açısından 

B2B e-ticaret türü daha gelişmiştir [1].  

E-ticaret kavramı, internet ekonomisi ve dijital ekonomi kavramlarıyla ilgilidir. Tüm 

bu kavramlar, yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik faaliyetler için kullanımı 

ile ilişkilidir, ancak her ikisinin de odakları farklılık göstermektedir. İnternet 

ekonomisi, internetten veya internetle ilgili ürün veya hizmetlerden gelir elde eden 

ekonomik faaliyetleri ifade etmektedir. Bu nedenle, bir sonraki bölümde 

detaylandırılacağı gibi, internet öncesi e-ticaret, internet ekonomisi olarak 

adlandırılamamaktadır. Dijital ekonomi, bilgisayarlar, yazılımlar ve dijital ağlar gibi 

dijital teknolojilere dayanmaktadır. Çoğu durumda, dijital ekonomi e-ticaret ile 

aynıdır. Ancak dijital ekonomideki tüm faaliyetler e-ticaret faaliyetleri değildir. 

Dolayısıyla, e-ticaret, internet ekonomisi ve dijital ekonomi kavramları yakından 

ilişkilidir ancak farklı kapsamlara sahiptir [1]. 

E-ticaret, dijital çağda en yaygın terimlerden biri haline gelmiştir. E-ticaretin 

geçmişteki gelişiminin yanı sıra mevcut durumunun analizi, gelecekteki trendlerin 

analiz edilmesine de katkı sağlamaktadır [1].  
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1.1 1995 Yılı Öncesi E-Ticaret 

E-ticaret, ticari belgelerin bir bilgisayardan diğerine standart bir formatta değiş tokuşu 

olan elektronik veri alışverişinin geliştirilmesiyle mümkün olmuştur. Elektronik veri 

alışverişi, 1960'ların ortalarında, ulaşım ve bazı perakende sektörlerindeki şirketlerin 

"kağıtsız" ofisler yaratmaya çalıştığı dönemde ortaya çıkmıştır. 1970'lerin ortalarında 

elektronik veri alışverişi, endüstri temsilcilerinden oluşan Akredite Standartlar 

Komitesi tarafından resmileştirilmiş, 1970'ler ve 1980'ler boyunca daha çeşitli şirketler 

elektronik veri alışverişini benimsemeye başlamıştır. E-ticaretin ilk nesli olan 

elektronik veri alışverişi, şirketlerin bilgisayarlar aracılığıyla bilgi alışverişinde 

bulunmalarına, sipariş vermelerine ve elektronik fon transferleri yapmalarına izin 

vermiştir. Ancak bir elektronik veri alışverişi ağına bağlanmak büyük masraflara ve 

bazı teknik problemlere yol açmaktaydı. Bu durum elektronik veri alışverişinin 

yaygınlaşmasını oldukça sınırlamıştır [1].  

İnternetin başlangıcı, internetin öncüsü olan Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajansı 

Bilgisayar Ağı'nın (ARPANET) kurulduğu 1960'lara dayanmaktadır. Bu ağ yüksek 

teknoloji alanlarında araştırma yapmak üzere kurulmuştur. İnternet terimi aslında 

1982'de ARPANET'teki bilgisayar sayısı 213'e çıkana kadar kullanıma girmemiştir. 

1983’te İnternet Protokolü (IP), tüm bilgisayarların eşit olarak bilgi alışverişinde 

bulunmasını sağlayarak, internet üzerinde veri iletmenin tek onaylanmış yolu haline 

gelmiştir [1].  

1986'da, bir devlet kurumu olan Ulusal Bilim Vakfı (NSF), Amerika Birleşik 

Devletleri'ndeki büyük süper bilgisayar merkezleri arasında yüksek hızlı iletişim 

bağlantıları sağlamak amacıyla NSFNET ağını oluşturmuştur. NSFNET'in omurgası 

daha sonra TCP/IP tabanlı internetin temeli geline gelmiştir [1]. 

1980'lerin sonunda, internet hala ticari olmayan doğasını korumaktaydı ve tüm ağları, 

doğrudan veya dolaylı olarak NSFNET omurgasının ücretsiz kullanımına 

dayanmaktaydı. İnternet kullanımının karmaşık olması ve yüksek düzey bilgisayar 

becerisi gerektirmesi sebebiyle birincil kullanıcılar hükümet veya üniversiteler için 

çalışan bilim adamları, mühendisler, akademisyenler ve araştırmacılar olarak sınırlı 

kalmaktaydı [2]. 



3 

 

Bir grafik kullanıcı arayüzünün (GUI) geliştirilmesi ve World Wide Web'in (WWW) 

ortaya çıkışı internetin doğasını değiştirmiştir. 1990'ların başında, HTML dilinin 

oluşturulması ile Web'in bugün bildiğimiz ortama dönüşmesi sağlanmıştır. Bu 

gelişmeyle birlikte internet, bilgisayar bilimi ve teknikleri konusunda gelişmiş bir 

anlayışa sahip olmayan sıradan insanlar için de kullanılabilir hale gelmiştir [2].  

Bununla birlikte, internetin en önemli dönüm noktası, NSFNET'in ağ kullanımı 

üzerindeki ticari kısıtlamaları kaldırmaya ve böylece e-ticaret için fırsatlar yaratmaya 

karar verdiği 1991 yılında meydana gelmiştir. IBM, MCI Communications Corp. ve 

Merit Network Inc. tarafından kurulan Advanced Network & Services (ANS) ile 

kullanıcılara hükümet kısıtlamaları olmaksızın internet bağlantısı sağlanmıştır. Ayrıca 

bunlardan elde edilen paranın bir kısmı ağ altyapısını yükseltmek için ticari 

uygulamalarda kullanılmıştır. 1993 yılında ilk internet tarayıcılarından biri olan 

Mosaic piyasaya çıkmıştır. Mosaic'in grafik arayüzü ile birlikte internet daha kullanıcı 

dostu ve görsel olarak daha çekici bir hale gelerek hızla yayılmaya başlamıştır. Bir yıl 

sonra Netscape, Navigator tarayıcısını piyasaya sürerek e-ticaretin altın çağını 

başlatmıştır [1].  

1.2 E-Ticaretin Altın Çağı (1995-1999) 

E-ticaret terimi, 1995 yılında internetin ticari uygulamalarının hızlı gelişimini ifade 

ederek popüler kullanıma girmiştir. Aynı yılda dünyanın en büyük çevrimiçi kitapçısı 

olan Amazon.com açılmıştır. Amazon sadece bir yıl sonra, başlık, yazar, konu veya 

anahtar kelimeye göre aranabilen ve hem yayıncılar hem de müşteriler tarafından 

tercih edilen 1.1 milyon kitaplık bir veritabanıyla multimilyon dolarlık bir işletme 

haline gelmiştir [1].  

Amazon'un çıkışından iki ay sonra, dünyanın ilk çevrimiçi müzayede sitesi eBay 

açılmıştır. 1996 yılında Dell firması, kişisel bilgisayarları internet üzerinden 

tüketicilere doğrudan satmaya başlamıştır. İnternet, ekonomi tarihinin en hızlı 

büyüyen teknolojisi haline gelmiştir. E-ticaret bu dönemde yatırımcıların, işletmelerin 

ve tüketicilerin ilgisini çekmiştir. 1995'ten 1999'a kadar pek çok şirket Web'deki 

varlığını satın alarak işlemlerini çevrimiçi yapmaya başlamıştır [1].  
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1.3 Günümüzde ve Gelecekte E-Ticaret 

M-ticaret veya mobil ticaret, e-ticaret için önemli bir büyüme alanıdır. M-ticaret, ticari 

işlemleri yürütmek için cep telefonları veya kablosuz mobil cihazları kullanma 

sürecini ifade etmektedir. Dünyada 1,5 milyar ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 140 

milyon mobil kullanıcıyla, m-ticaret, e-ticaretin önemli bir yönü haline gelmeye 

başlamıştır [1]. 

M-ticaret, finansal yönetim, seyahat hizmetleri ve eğlence gibi endüstrilerde önemli 

uygulama alanları bulmuştur. Şirketler ve tüketiciler arasındaki etkileşimi 

kolaylaştırma, mobil sanal alışveriş merkezleri oluşturma ve gerçek zamanlı olarak 

müşterilerin satın alma alışkanlıklarına göre ürün ve hizmetleri uyarlama kapasitesi 

göz önüne alındığında, m-ticaret’in çok fazla sektör tarafından benimsenmesi 

öngörülmektedir [1].   

Küreselleşen ekonomi, e-ticaret için ek fırsatlar sunmaktadır. İnternet popülasyonunun 

hızla artmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri dışındaki ülkelerde, küresel 

ölçekte e-ticaret gerekli ve uygulanabilir hale gelmeye başlamıştır. Örneğin e-ticaretin 

önde gelen firmalarından biri olan EBay, Çin'deki en büyük e-ticaret sitesi haline gelen 

bir Çin hizmeti oluşturmuştur. Bir diğer örnek olan Amazon, Japonca Web sayfalarını 

Japon kültürüyle uyumlu bir şekilde çevirmek ve özelleştirmek için bir "kültürel 

portal" olan ThinkAmerican'ı satın almıştır [1].  

Günümüzde de e-ticaret dünyanın birçok ülkesinde büyümeye devam etmektedir. 

Çağımızın en etkili ekonomik biçimlerinden biri olan e-ticarete yönelik önemli 

araştırmalar önem kazanmıştır. Tarihsel ve ekonomik çalışmalar, altyapıların, 

teknolojilerin, stratejilerin ve e-ticaret düzenlemelerinin etkisini incelemeye devam 

etmektedir [1]. 
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Bölüm 2 

Literatür Özeti 

Tenzin ve ark, üniversite kampüsünde ikamet eden kişiler için bir e-ticaret sitesi web 

uygulaması oluşturmuşlardır. Uygulama kullanıcı ve yönetici sayfası olmak üzere iki 

ayrı kısımdan oluşmaktadır. Kullanıcı sayfasında, kullanıcılar mağazada bulunan 

ürünleri görüntüleyebilmekte ve sipariş oluşturabilmektedir. Ayrıca kullanıcılar kendi 

profillerini de güncelleyebilme yetkisine sahiptir. Yönetici sayfasında ise mağaza 

yöneticisi kullanıcılardan gelen siparişleri görüntüleyebilmektedir. Sistemde yapılan 

satışları yönetip takip edebilmektedir. Ayrıca oluşturdukları sistemde toplam harcama 

ve toplam satış miktarlarının da kaydı tutulmaktadır [3]. 

Kandhari ve ark, görme engelli kullanıcıların erişilebilirliği artırmak için konuşma 

tanıma sistemi tabanlı bir e-ticaret web uygulaması geliştirmiştir. Bu uygulamada, 

kullanıcıların web sitesini sesli komut aracılığıyla kullanmalarına yardımcı olan bir 

sistem tasarlanmıştır [4]. 

Naidu ve ark tarafından MongoDB, Express.JS, React.JS ve Node.JS teknolojileri 

kullanılarak MERN stack bir e-ticaret web uygulaması geliştirilmiştir. Uygulamada 

kullanıcılar ve yöneticiler için farklı platformlar oluşturulmuştur. Oluşturulan web 

sitesinde tişört satışı yapılmaktadır. Yönetici panelinde ürün ekleme, silme, kategori 

oluşturma, kategorileri yönetme gibi yönetimsel işlevler geliştirilmiştir. Müşteriler 

sepete ürün ekleyebilmektedir. Ödeme yöntemi olarak uygulamaya Stripe ödeme ağı 

entegre edilmiştir [5]. 

Khan ve ark, insanların COVID-19 salgın hastalığından korunabilmeleri için markette 

geçirilen sürenin azalmasını sağlamak amacıyla bir web uygulaması geliştirmişlerdir. 

Uygulamada kullanıcı ve yönetici için iki farklı panel bulunmaktadır. Uygulamada 
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kullanıcıların alışveriş yapabilmeleri için sistemde hesap oluşturmalarını ve web 

sitesine giriş yapmaları zorunlu tutulmuştur [6]. 

Reza ve ark, e-ticaret uygulamalarının web arayüzlerinin kullanıcılar tarafından kolay 

kullanılabilir şekilde tasarlanması için bir çalışma yapmışlardır. Yaptıkları çalışmada 

dergilerden ve müfredat verilerinden yararlanmışlardır. Çalışma sonunda yaptıkları 

tasarım konforlu kullanım ve uygulanabilirlik temel gereksinimini karşılamıştır [7]. 

Sharma, HTML, CSS, JavaScript, NodeJS, ExpressJS, MongoDB, Stripe, Cors, 

Helmet, Morgan, Mailer, bcrypt gibi web geliştirme teknolojileri ve kütüphanelerini 

kullanarak MERN stack bir e-ticaret sitesi oluşturmuştur. Oluşturulan web sitesinde 

anasayfa, kategori, blog ve iletişim sekmeleri bulunmaktadır. Kullanıcılar web sitesi 

üzerinde gezinebilmekte ve ürünleri sepetine ekleyebilmektedir. Ödeme kısmı için 

Stripe uygulamasından yararlanılmıştır. Sistem mobil için de uyumlu olarak 

tasarlanmıştır. Tasarımda kullanıcı dostu bir arayüz kullanılmıştır [8]. 

Shukla ve ark, MongoDB, ExpressJS, ReactJS ve NodeJS teknolojilerini kullanarak 

MERN stack bir e-ticaret web sitesi geliştirmişlerdir. Geliştirdikleri web sitesinde 

oturum açma, ürün satın alma ve ödeme gibi işlemler yapılabilmektedir [9]. 

Bu çalışmada ise Mongo DB, Express JS, React JS ve Node JS teknolojileri 

kullanılarak evcil hayvan ürünleri satılan MERN stack bir e-ticaret web uygulaması 

geliştirilmiştir. Web uygulaması kullanıcı ve yönetici için iki ayrı arayüzden 

oluşmaktadır. Kullanıcılar sisteme giriş yapma, kayıt olma, sepete ürün ekleme, sipariş 

oluşturma, ürün hakkında yorum yapma, ürünü favorilere ekleme yetkilerine sahiptir. 

Yöneticinin ise sisteme yeni ürün ekleme, ürün silme, ürün bilgilerini güncelleme, 

siparişleri görüntüleme ve güncelleme, yapılan yorumları silme, sisteme kayıtlı 

kullanıcıları görüntüleme gibi yetkileri bulunmaktadır. Yapılan çalışmada ürün 

satışının yapıldığı hedef müşteri kitlesi evcil hayvan sahipleri olarak belirlenmiştir. 
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Bölüm 3 

Yöntem ve Metot 

MERN stack, JavaScript programlama dili ile baştan sona bir uygulama geliştirmek 

için kullanılan teknoloji yığınıdır. MERN kelimesi Mongo DB, Express JS, React JS 

ve Node JS kelimelerinin baş harflerinden türetilmiştir. 

Bu çalışmada MERN stack teknolojileri kullanılarak evcil hayvan ürünleri satılan bir 

e-ticaret web sitesi geliştirilmiştir. Geliştirilen uygulamada hem web hem de mobil 

web için duyarlı bir tasarım kullanılmıştır. Yapılan geliştirme sırasında izlenen adımlar 

Şekil 3.1’de gösterilmektedir.  

 

Şekil 3.1: Geliştirme sırasında izlenen adımlar 



8 

 

Planlama adımında, geliştirme sırasında izlenecek olan adımlar ve yapılacak işler 

analiz edilmiştir. Gereksinimlerin belirlenmesi aşamasında, kullanılacak olan 

teknolojiler, yazılım mimarisi ve sunucu gereksinimleri belirlenmiştir. Tasarım 

modelinin belirlenmesi aşamasında veritabanı tasarımı ve arayüz tasarımı yapılmıştır. 

Projenin ana hatları çizildikten sonra geliştirme adımına geçilmiştir. 

Bu çalışma kapsamında MVC mimarisi kullanılmıştır. MVC tasarım deseni Model, 

View ve Controller olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır. Model kısmında veri 

tabanı için bir tasarım yapılarak kullanıcı, ürün ve sipariş modelleri oluşturulmuştur. 

View kısmı projenin arayüzünü oluşturmaktadır. Burada React JS ve SCSS 

teknolojileri kullanılarak bir arayüz geliştirilmiştir. Controller kısmında 

kullanıcılardan gelen istekler ve bu isteklere karşılık hangi yanıtın döneceği kontrol 

edilmektedir. Model ve View arasındaki bağlantıların kurulduğu bölümdür. Projenin 

bu bölümünde kullanıcı, ürün, ödeme ve sipariş işlemleri için ayrı Controller’lar 

oluşturulmuştur. 

3.1 Kullanılan Teknolojiler 

3.1.1 Node JS 

Javascript programlama dilinin sunucu tarafında çalıştırılmasını sağlayan açık 

kaynaklı bir çalıştırma ortamıdır. Google Chrome web tarayıcılarının V8 motoru 

üzerinde çalışmaktadır. 

3.1.2 Express JS 

Express JS, Node JS üzerine oluşturulmuş bir  web sunucu çatısıdır (framework). Web 

ve mobil geliştirme için çeşitli gelişmiş özellikler sağlamaktadır. Express JS, HTTP'yi 

destekleyerek API'yi son derece güçlü, güvenilir ve kullanımı kolay hale 

getirmektedir. 
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3.1.3 Mongo DB 

Mongo DB, açık kaynaklı NoSQL bir veritabanıdır. Genellikle hızın önemli olduğu 

uygulamalarda kullanılmaktadır. 

3.1.4 React JS 

React kullanıcı arayüzü oluşturmak için kullanılan bir Javascript kütüphanesidir. 

Facebook tarafından geliştirilmiştir. Bileşenler (component) etrafında inşa edilmiştir. 

3.1.5 Diğer Teknoloji ve Paketler 

SCSS, bcryptjs, body-parser, cookie-parser, dotenv, jsonwebtoken, mongoose, 

nodemailer, stripe, axios, formik, react-icons, react-reating-stars-component, react-

router-dom. 

3.2 Web Uygulama Yapısı 

Geliştirilen evcil hayvan ürünleri e-ticaret mağazası web sitesi uygulamasında 

kullanıcı ve yönetici olmak üzere iki farklı rol bulunmaktadır. Uygulama kullanıcı 

arayüzü ve yönetici paneli olmak üzere iki farklı bölümden oluşmaktadır. Şekil 3.2’de 

web sitesinin akış diyagramı bulunmaktadır. 
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Şekil 3.2: Web sitesi akış diyagramı 

Geliştirilen e-ticaret web sitesi uygulamasında kullanıcılar sisteme kayıt olup giriş 

yapmadan gezinebilmektedir. Ancak kullanıcıların sepete ürün ekleme, ürünleri 

favorileme, ürünler hakkında yorum yapabilme yetkinliğinin olması için sisteme kayıt 

olup giriş yapması zorunlu tutulmuştur. Sisteme kayıt olup giriş yapan kullanıcılar 

sepete ürün ekleyip satın almak istediklerinde, ürünü teslim alacağı adres bilgilerini 

girdikten sonra ödeme sayfasına yönlendirilmektedir. Ödeme sayfasında kredi kartı 
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bilgilerini doğru ve eksiksiz girmeleri durumunda sipariş onaylanmaktadır. Ödeme 

işleminin gerçekleşebilmesi için uygulamaya Stripe ödeme ağı entegre edilmiştir. 

Uygulamada kullanıcılar verdikleri sipariş durumlarını da takip edebilmektedir. 

Yapılan geliştirmede “Siparişiniz alındı”, “Kargoya verildi” ve “Teslim edildi” olmak 

üzere üç farklı sipariş durumu bulunmaktadır. 

Kullanıcılar e-ticaret web uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparken oluşturdukları 

kullanıcı bilgilerini de görüntüleyip değiştirme yetkisine sahiptir. Aynı zamanda 

kullanıcıların şifrelerini değiştirme ve sistemden çıkış yapma yetkileri de 

bulunmaktadır.  

Uygulamanın yönetici panelinde, sistem üzerinde bulunan ürünlerin stok miktarı ve 

toplam kazanç tutarı görüntülenebilmektedir. Yönetici, web uygulamasında bulunan 

tüm ürünleri görüntüleyip düzenleme ve ürünü silme yetkisine sahiptir. Ayrıca 

yönetici panelinde kullanıcıların verdiği tüm siparişler görüntülenebilmektedir. 

Yönetici sipariş durumunu güncelleyip silebilmektedir. Yöneticinin, sisteme kayıt 

olan kullanıcıları ve ürün yorumlarını görüntüleme, düzenleme ve silme yetkisi 

bulunmaktadır. 

3.2.1 Kullanıcı Arayüzü  

3.2.1.1 Kayıt Olma Sayfası 

 

 Şekil 3.3: Kayıt olma sayfası 
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Kayıt olma sayfasında kullanıcı, ad soyad, mail adresi ve şifre alanlarını doldurarak 

sisteme kayıt olabilmektedir. Bu alanların her biri zorunlu alan olarak belirlenmiştir. 

Kullanıcı kayıt olma sırasında bu alanlardan herhangi birini boş bırakırsa uyarı mesajı 

almaktadır. 

 

Şekil 3.4: Sistemde bulunan bir mail adresi ile kayıt olma 

Kullanıcının daha önce sisteme kayıtlı bir mail adresi ile kayıt olmayı denemesi 

durumunda “Bu mail adresi ile daha önce kayıt olundu” şeklinde bir uyarı mesajı 

gösterilmektedir. Kayıt olma sırasında belirlenen şifrenin en az sekiz karakterden 

oluşma zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt işlemini başarıyla gerçekleştiren 

kullanıcılar sisteme giriş yaparak anasayfaya yönlendirilmektedir. 

3.2.1.2 Giriş Yapma Sayfası 

 

Şekil 3.5: Giriş yapma sayfası 
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Giriş yapma sayfasında kullanıcılar kayıt olma sırasında kullandıkları mail adresi ve 

oluşturdukları şifre ile sisteme giriş yapabilmektedir. Kulanıcılar, şifrelerini unutma 

durumunda “Giriş Yap” butonunun altında yer alan “Parolamı unuttum” alanına 

tıklayarak şifre yenileme işlemi yapabilmektedir. 

 

Şekil 3.6: Şifremi unuttum sayfası 

Şifremi unuttum sayfasında girilen mail adresine şifre yenileme işlemi için bir onay 

mesajı gönderilmektedir. 

 

Şekil 3.7: Şifre yenileme onay mesajı 

Kullanıcılar mail adresine gelen şifre yenileme onay mesajında bulunan linke 

tıkladıklarında şifre güncelleme sayfasına yönlendirilmektedir. 
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Şekil 3.8: Şifre güncelleme sayfası 

Kullanıcılar şifre güncelleme sayfasında, belirledikleri yeni şifreyi girerek şifre 

güncelleme işlemini tamamlamaktadır.   

3.2.1.3 Anasayfa 

 

Şekil 3.9: Anasayfa 

Evcil hayvan ürünleri e-ticaret mağazası anasayfasında bulunan navigasyon 

menüsünde anasayfa, hakkımızda sayfası, ürünler sayfası ve iletişim sayfası için 

yönlendirme alanları bulunmaktadır. Arama bölümünde girilen kelimeye göre eşleşen 

ürünler listelenmektedir. Navigasyon menüsünde kullanıcıların favorilere veya 

sepetine ekledikleri ürünleri görebilecekleri yönlendirme alanları mevcuttur.  
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Şekil 3.10: Hesabım sekmesi 

Kullanıcılar “Hesabım” sekmesine giderek kullanıcı bilgilerini görüntüleme, şifre 

değiştirme, siparişi takip etme ve sistemden çıkış yapma işlemlerini 

gerçekleştirebilmektedir. 

 

Şekil 3.11: Ürün gruplarımız 

Anasayfada bulunan “Ürün Gruplarımız” alanında sistemde satışı yapılan ürün 

grupları listelenmektedir. Kullanıcılar bu alanlara tıkladıklarında ilgili gruba ait 

ürünler sayfasına yönlendirilmektedir. 
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Şekil 3.12: Alt bilgi 

Anasayfada bulunan alt bilgi (footer) kısmında e-ticaret mağazasının adres ve iletişim 

bilgileri, hızlı navigasyon menüsü ve sosyal medya hesap bilgileri yer almaktadır. 

3.2.1.4 Ürünler Sayfası 

 

Şekil 3.13: Ürünler sayfası 

Ürünler sayfasında farklı ürün grupları arasında geçiş yapabilmek için bir menü ve 

ürünlerin olduğu ürün kartları bulunmaktadır. Ürün kartlarında ürün fiyatı, ismi, ürün 

puanını belirten yıldız değerlendirmesi,  yorum sayısı ve ürün fotoğrafı bulunmaktadır. 
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Bir ürünün stoklarının tükenmesi durumunda ürün kartında “Tükendi” yazısı 

görünmektedir. Bir ürün favorilere eklendiğinde o ürünün ürün kartında kalp ikonu yer 

almaktadır. 

3.2.1.5 Ürün Detay Sayfası 

 

Şekil 3.14: Ürün detay sayfası 

Ürün detay sayfasında ürünün tüm fotoğrafları, ürün değerlendirmeleri ve ürün 

açıklaması bulunmaktadır. Bir üründen stokta beş adet ve daha az kaldıysa ürün detay 

sayfasında stokta kaç adet ürün kaldığı gösterilmektedir. Kullanıcılar stokta kalan ürün 

miktarından daha fazla ürünü sepetine ekleyememektedir.  
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Şekil 3.15: Ürün değerlendirmeleri 

Ürün detay sayfasında bulunan ürün değerlendirmeleri kısmında kullanıcıların ürün 

hakkında yaptığı yorumlar ve ürüne verdiği puanlar görüntülenebilmektedir. 

Kullanıcılar bu bölümde ürün hakkında yorum yapıp ürüne puan verebilmektedir. 
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3.2.1.6 Favoriler Sayfası 

 

Şekil 3.16: Favoriler sayfası 

Favoriler sayfasında favorilere eklenen ürünler listelenmektedir. Bu sayfada herhangi 

bir ürünü favorilerden çıkarma veya sepete ekleme işlemleri yapılabilmektedir. 
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3.2.1.7 Sepet Sayfası 

 

Şekil 3.17: Sepet sayfası 

Sepet sayfasında sepete eklenen ürünler listelenmektedir. Bu sayfada herhangi bir ürün 

için sepetten çıkarma işlemi yapılabilmektedir. Kullanıcı “Sepeti Onayla” butonuna 

tıkladığında otomatik olarak teslimat adresi sayfasına yönlendirilmektedir. 

3.2.1.8 Teslimat Adresi Sayfası 

 

Şekil 3.18: Teslimat adresi sayfası 



21 

 

Teslimat adresi sayfasında, kullanıcılar ürünleri satın alacakları teslimat adresi 

bilgilerini sisteme girebilmektedir. 

3.2.1.9 Sipariş Onayı Sayfası 

 

Şekil 3.19: Sipariş onayı sayfası 

Sipariş onayı sayfasında sipariş özeti ve sepete eklenen ürün bilgileri 

görüntülenmektedir. Geliştirilen e-ticaret web sitesinde 100 TL ve üzeri alışverişler 

için kargo ücreti alınmamaktadır. 100 TL’nin altındaki siparişlerde kargo ücreti 50 TL 

olarak belirlenmiştir. 
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3.2.1.10 Ödeme Sayfası 

 

Şekil 3.20: Ödeme sayfası 

Kullanıcılar ödeme sayfasında gerekli alanlara kart bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak 

girdiğinde sipariş onaylanmaktadır. 

3.2.1.11 Sipariş ve Sipariş Detayı Sayfaları 

 

Şekil 3.21: Siparişler sayfası 
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Şekil 3.22: Sipariş detayı sayfası 

Sipariş sayfasında kullanılar sipariş detaylarını görüntüleyip sipariş detayı sayfasında 

sipariş durumlarını takip edebilmektedir.  

3.2.1.12 Kullanıcı Bilgileri Sayfası 

  

Şekil 3.23: Kullanıcı bilgileri sayfası 

Kullanıcı bilgileri sayfasında kullanıcılar kayıt olma sırasında sisteme girdikleri 

bilgileri ve mail adreslerini güncelleyebilmektedir. 



24 

 

3.2.1.13 Şifre Değiştirme Sayfası 

 

Şekil 3.24: Şifre değiştirme sayfası 

Kullanıcılar şifre değiştirme işlemini şifre değiştirme sayfasına giderek 

yapabilmektedir. 

3.2.2 Yönetici Paneli Arayüzü  

 

Şekil 3.25: Toplam kazanç grafiği 
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Şekil 3.26: Stok miktarı grafiği 

Yönetici panelinde toplam kazanç miktarı, toplam kazanç miktarının gösterildiği bir 

grafik, sistemdeki toplam ürün miktarı, toplam sipariş miktarı, toplam kullanıcı sayısı, 

stoğu biten ve stokta bulunan ürün miktarını gösteren bir daire grafiği bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.27: Yönetici paneli ürünler sayfası 
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Şekil 3.28: Ürün düzenleme sayfası 

Yönetici panelinde, sistemde bulunan tüm ürünler görüntülenebilmektedir. 

Yöneticinin herhangi bir ürünü silme ve düzenleme yetkisi bulunmaktadır. 

 

Şekil 3.29: Yeni ürün ekleme sayfası 

Yönetici yeni ürün ekleme sayfasında ürün adı, ürün açıklaması, ürün fiyatı, ürün 

kategorisi ve stok miktarı bilgilerini doldurup ürün fotoğraflarını yükleyerek sisteme 

yeni ürün ekleyebilmektedir. 
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Şekil 3.30: Yönetici paneli siparişler sayfası 

 

Şekil 3.31: Sipariş durumunu güncelleme sayfası 

Yönetici panelinde, sistemde bulunan tüm siparişler görüntülenebilmektedir. 

Yöneticinin herhangi bir siparişi silme ve sipariş durumunu güncelleme yetkisi 

bulunmaktadır. 
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Şekil 3.32: Yöetici paneli kayıtlı kullanıcılar sayfası 

 

Şekil 3.33: Kullanıcı bilgilerini güncelleme sayfası 

Yönetici panelinde, sistemde kayıtlı olan tüm kullanıcılar görüntülenebilmektedir. 

Yöneticinin herhangi bir kullanıcıyı silme ve kullanıcı bilgilerini güncelleme yetkisi 

bulunmaktadır. 
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Şekil 3.34: Yönetici paneli kullanıcı yorumları sayfası 

Yönetici sistemde bulunan ürünler hakkında yapılan yorumları ürüne ait id bilgisini 

girerek görüntüleyebilmektedir. Yöneticinin ürün hakkında yapılan herhangi bir 

yorumu silme yetkisi bulunmaktadır. 
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Bölüm 4 

Sonuç 

E-ticaret siteleri ürün grubu açısından zengin içeriği, farklı fiyat ve marka 

seçeneklerine sahip olması nedeniyle çevrimiçi alışveriş için en popüler kaynaklardır. 

Günümüzde insanların çoğu hem zamandan tasarruf sağlamak hem de farklı ürün 

seçenekleri sunması sebebiyle giysi, yiyecek, elektronik eşya gibi ürünleri satın almak 

için e-ticaret sitelerini tercih etmektedir. Piyasada kullanıcıların ihtiyalarını karşılamak 

için birçok e-ticaret firması bulunmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında MERN stack teknolojiler kullanılarak evcil hayvan ürünleri 

satılan bir e-ticaret web sitesi geliştirilmiştir. Sistemin hedef kitlesi evcil hayvan 

sahipleridir. Sistem kullanıcı ve yönetici alt sistemlerini içermektedir. Yapılan 

geliştirmede satıcının çevrimiçi satış sistemi sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere 

ulaştırması amaçlanmaktadır. Kullanıcıların da bir mağazayı ziyaret etmek zorunda 

kalmadan çevrimiçi alışveriş yapması sağlanmaktadır. Geliştirilen uygulama 

sayesinde kullanıcılara çeşitli kullanıcı yorum ve deneyimlerini karşılaştırabilecekleri 

bir platform sunulmaktadır. 
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