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Hız :   Satın alma butonuna bastıktan sonra yaşanan duraksamalar 

güveni sarsan en büyük etkenlerden biridir.  Sayfa açılırken yaşanan 

beklemeler de tüketicilerin tüm satın alma sürecine karşı olan güvenini 

kötü yönde etkiliyor. 

 

Zorunlu kayıtlar : Tüketicileri siteye üye olmaya teşvik etmek her ne 

kadar güzel bir fikir olsa da , potansiyel satış kayıplarından daha önemli 

olmadığı bir gerçek.  

 

Güvenlik rahatlığı : Hangi güvenlik işaretlerini tüketiciye göstericeğimize 

iyi karar vermemiz gerekiyor. Her ne kadar iletmek istediğimiz bilgiler 

tüketiciler tarafından anlaşılsada, bu etkenlerin önemini onlara tekrar 

iletmek gerekebiliyor. 

 

Kolay form doldurumu : İnsanlar formlardan nefret ediyorlar, bu yüzden 

bu süreci mümkün olduğunca güzel bir oyuna çevirmek, size olumlu 

dönüşler gelmesine sebeb olacaktır.  Çok fazla soru sormadan,  açık 

tuzaklardan kaçınmak ve «hata mesajlarının» güzel bir dille iletmesi 

yeterli olacaktır. 

 

 

 

Süreç göstergeleri : Tüketiciler süreçte hangi noktada bulunduklarını ve 

başka hangi süreçleri tamamlamaları gerektiğini bilmek istiyorlar. Her 

açılan sayfanın üst tarafında bulunan bir gösterge(bar tablosu şeklinde), 

tüketicilerin yolunu bulmasına yeterli olacaktır.   

 

Sepet özeti : Tüketicilerin satın aldığı ürünleri ve ücretlerini gösteren bir 

tabloda onların sayfadan ayrılıp bu bilgelere bakmasını engelleyecek ve 

böylece tüketici kaybını azaltacaktır. 

 

Dikkat dağıtıcı unsurlar :  Ödeme sürecinin dışında yer alan linkleri 

süreçlere göre azaltmak ve satınalma sürecini etkilememesini sağlamak 

da  önemli bir faktör. 

Mükemmel Ödeme 
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E-ticaret ödeme sürecini en iyi gerçekleştiren 11 site 
____ 



Ödeme sürecinde, tüketiciler kayıt yaptırmadan satınalma 

sürecini tamamlayamıyorlar. 

Ebuyer 
 

Satınalma ile aslında alakasız olan kayıt bölümünü 

atlamadan satınalma gerçekleştirilemiyor.  

 

 

Bir sonraki süreçte telefon numaranız isteniliyor, fakat bu alanın zorunlu olarak doldurması gerektiğine dair herhangi bir 

bilgilendirme yok. Güvenlik unsurları , ödeme seçenekleri ve  satınalma süreci her ne kadar diğer sitelere göre daha etkili olsa 

da, zorunlu kayıt bölümü siteyi aşağıya çekiyor.  



 

Wiggle bisiklet vitesi  satan bir site ve kayıt sayfası diğer 

popüler sitelere göre oldukça güzel, size Ebuyer’dan farklı 

olarak sonrasında kayıt olmanız için seçenekler  sunuyor.   

Wiggle 

Ödeme sırasında tüketiciye sunulan «Canlı sohbet» özelliği 

de tüketicilerin satın alma sürecinden basit nedenlerle 

çıkmasına izin vermiyor ve tüketicilerin sorunlarının 

erkenden çözülmesine olanak sağlıyor. 

 

 



Tasarım konusunda oldukça etkili olan bir site. 

ASOS’un tek farklı yanı; yeni site arayüzünde üyelikten hiç 

bahsetmemesi ve bu özellilk siteyi diğer sitelerden ayıran en 

büyük özelliği oldu. 

ASOS  

Eski Versiyon  

Yeni Versiyon 



  

Satış sepetinden direk teslimat bölümüne geçebiliyorsunuz, 

kayıt derdini yine ortadan kaldıran bir site. 

 

Sepet özeti ve sağ köşede bulunan güvenlik logoları ödeme 

sürecinde tüketiciye güven sağlıyor. 

Sodastream 

Adres giriş bölümünde diğer sitelerden farklı bir durum var. 

Site, ev numarsı ve postakodunu girme alışkanlığına son 

veriyor ve siz yazdıkça adresleri google aramalarında olduğu 

gibi önünüze sunuyor. Ama ne yazık ki bazı adresler henüz 

girilmediği için size öneri olarak çıkmıyor ve bu da bazı 

durumlarda ayrı bir sıkıntıyı ortaya çıkarabiliyor. 

  



AO.com ödeme sürecini tek sayfada sunuyor ; böylece 

tüketiciler doğrudan alışverişi tamamlama fırsatını 

yakalıyorlar. Alşveriş sepeti ve ödeme sayfası aynı anda 

kullanılıyor. Ödeme yapmak için üyelik veya herhangi bir 

bariyer bulunmuyor.  

AO.com 

Form mümkün olduğunca basit ve anlaşılabilir bir formatta 

hazırlanmış. Kısayollara mümkün olan her noktada yer 

verilmiş. Örneğin, bazı tüketicilerin anlamını bilmediği bir 

konu olan CV2 kodunun, nerede bulunduğu anlaşılır bir 

görselle nerede gösteriliyor. 



Amazon.com üyesi olan tüketiciler için ödeme süreci belki de 

en kolay  olanı. Kaydedilmiş kart ve adres bilgisi ile bir tıkla 

istediğiniz ürüne sahip olabiliyorsunuz.  Yeni üye olacaklar 

için diğer örnekler de gösterdiğimiz siteler Amazon’a göre 

çok daha kolay  kullanılabilir düzeyde. Amazon ayrıca yeni 

üye olan insanlara küçük bir oyun oynarak şifreyi sonradan 

girme opsiyonu sunuyor, sonrasında tüketiciyi direk olarak 

üye sayfasına yönlendiriyor. 

Amazon 

Site oldukça yeterli , ayrıca tüketiciye ödemeyi 

tamamlamadan önce sepetini ve ürünü tekrar görme şansını 

sunuyor.  

 



Temiz içerik ve dizaynı, kullanıcı zorunluluğunu 

kaldırararak bütün bölümlerde tüketici tatminini 

son noktaya taşıyan bir site.  

Tablet versiyonunu etkili kullanarak, Fallen Hero 

satışlarını  sadece tablet sayesinde %143 artırdı.  

 

Fallen Hero 

Site,  tüketici hizmetlerini arayabileceğinizi hatırlatan üst 

tarafta bulunan mesajı  kullanarak farklı bir yöntem 

kullanıyor.  

Sıkça sorulan sorular veya canlı chat gibi seçeneklerin de 

kullanılabileceği unutulmamalı. 

Hunter  



Crate and Barrel ödeme sürecini en iyi  yöneten siteleren biri 

olarak gösterilebilir. tüketiciye sağ üstte sağladığı « Geri 

bildirim» butonu da site kullanımına iyi bir örnek. 

Kargo bölümünde bulunan gönderme seçeneklerinin yanına  

tahmini varış süreleri ekleyerek , butonu tüketicilerin 

hoşlanabileceği bir konuma getirilmiş. 

 

  

Crate and Barrel 

Site bütün bilgileri tek bir sayfada birleştiren bir seçenek 

sunuyor, fakat fontların küçük olması bazı tüketiciler için 

sıkıntı oluşturabilir.  

Symantec programlarını sattıkları Norton Antivirus logosunu 

kullanarak güveni iyice artırmayı başarıyor.   

Symantec 



Site adresinizi girdiğinizde problemli olan alanları kendi 

düzelterek, size doğru olan adresi sunuyor. Bu da 

oluşabilecek teslimat sorununun baştan çözülmesine sebeb 

oluyor. 

AutoZone 

Daha rahat okunabilecek boyutlarda ve türde seçilecek font 

kullanımı, sitenin ödeme sürecinin hızlanmasını sağlayabilir. 



   
Teşekkürler 


