
 

TATOĞLUBİLİŞİM E-TİCARET KURULUMU VE HİZMETLERİ 

E-ticaret sitelerinde müşterilerimize tavsiye ettiğimiz ve Türkiye genelinde en çok tercih 

edilen ideasoft – tsoft firmalarının alt yapılarını kullanmaktayız. Müşterimizin talebine 

göre bu iki firmadan önereceğimiz paket hizmetiyle kurulum / entegrasyon işlemlerini 

başlatıyoruz. 

Web adresiniz için Tema üzerinde yapacağımız ek hizmetler ; 

Gerekli kategori/sayfa seo uyumlu oluşturmalar sağlanır. 

Tasarım ayarları sayfalandırma,kategori,Slider,İkon yerleşimleri,mobil tema 

optimizasyonu,favicon,Sayfa üstü linkleri,sayfa altı linklendirmeleri tamamlanır.Firma 

kurumsal bilgileri ve satış ve hukuksal prosedürle firmanıza özel olarak 

oluşturulur.Keywords,XML,Sitema,Robot txt,Google Analytcs,Google re-

marketing,Meta tag,Google sipariş takip kodu,Sepet takip kodu,Ürün takip 

kodu,Anasayfa takip kodu,Üyelik takip koduve feed dosyanız oluşturulur.Sitenizin Link 

yapısı SEO ‘ya en uygun şekilde oluşturularak düzenlenir. 

 

Sitenize bayiliğimiz bulunan iPARA ( Kredi Kartları Ortak Pos ) entegrasyonu yapılarak 

tüm kredi kartlarına en uygun fiyatlarla komisyon oranı alınır ve sitenize entegre 

yapılır.Sitenizde kargolama hizmeti için Yurtiçi/Aras Kargo firmalarıyla görüşülerek en 

uygun kargo fiyatları alınır ve Sitenize bu oranlar entegre edilir.Talebiniz doğrultusunda 

BKM Express ve kapıda ödeme gibi diğer ödeme sistemleriyle de anlaşma yapılarak 

site entegrasyon işlemleri tamamlanır. 

 

Firmanızın Kargolama bilgileri müşterilere SMS ile gönderilmesi için gerekli anlaşmalar 

bayisi olduğumuz santral firmamız ile yapılarak anlık takip işlemleri müşterilere 

iletilebilir , ya da belirli tarihlerde SMS ve MAİL kampanyaları oluşturularak 

gönderilebilir.Sitenize talebiniz doğrultusunda canlı destek hizmeti kurarak 

müşterilerinizle her an iletişimde olmanızı sağlayabiliriz. İnternet siteleri üzerinden satışı 

yüksek oranda arttırdığını kesinlikle belirtmeliyiz. 

 

Anasayfanız ve mobil sayfanız demo sürümde olduğu gibi bırakılmaz , özel 

çalışmalarla daha da kullanılır bir duruma getirilir. Gerekli ön yazılımsal desteklerle 

siteniz hazırlanır. Sitenizde oluşturulması gereken EK ayarlar kısmı düzenlenerek gerekli 

kategorisel filtreleme ve sınıflandırma işlemleri tarafımızca hazırlanarak teslim 

edilir.Popup & Bar Yönetimi , Aşağı açılır menü sistemi , Blok yönetimleri ,Slider 

düzenlemeleri , Varyant Sistemleri tarafımızca hazırlanarak oluşturulur. Sepetine ürün 

ekleyerek almadan çıkan müşteriler için özel mail bildirim ayarları tarafımızca yapılır. 

 

 

https://www.ideasoft.com.tr/e-ticaret-paketleri/
http://www.tsoft.com.tr/Eticaret/EticaretPaketleri.php


 

TATOĞLUBİLİŞİM ADWORDS REKLAM HİZMETLERİ 

Adwords ; Sitenizi Türkiye genelinde bilinir ve tüm bölgelerden sipariş alabilmeniz için 

tavsiye ettiğimiz ve e-ticaret siteleri için olmazsa olmaz tüm reklam çalışmaları 

tarafımızca yapılacaktır. Firmanızın çalışma saatleri,özel kampanya hedeflemeleri , 

bölgesel müşteri hedeflemeleri, firmanızı telefonla aratıp sipariş alabilmek, sattığınız 

markalarda üst sıraları hedefleme gibi bir çok hizmette sitenizi üst sırada 

çıkartabilmeniz için Adwords reklam hizmetlerinizi en uygun tbm oranlarıyla ve uygun 

anahtar kelime çalışmalarıyla üst sıralarda çıkartıyoruz.Nihai hedefleme türlerini ve 

Linklendirme işlemleri gibi çalışmaları yaparak Kalite puanımızı yükseltiyoruz. Adwords 

reklam çalışmalarının firmanız için daha çok son kullanıcı yerine direkt olarak markayı 

aratan satın almalar ve fiyat listeleri talep eden kullanıcılar için tavsiye etmekteyiz. 

 

 

Merchant; Reklam çalışmalarımız sayesinde son kullanıcıların diğer reklam türlerine 

göre daha çok tercih ettikleri ve satın almaların en yüksek oranda gerçekleştirildiği 

reklam türüdür .Sitemizde var olan tüm ürünleri bu reklam alanlarında göstererek satış 

yapılmaktadır .E-ticaret için kullanılmasını en çok tercih ettiğimiz ve sepette alış verişi 

tamamlatan en etkili kısımdır. Firmanız için optimizasyon işlemlerini tamamlandıktan 

sonra düşük ücretlerle reklamlarımızı yüksek kişilere gösteriyoruz. Reklam 

çalışmalarımızda yalnızca TIKLAMA yani müşteri ürünü ziyaret ettiğinde para alındığını 

tekrar belirtmek isteriz. 

 

 

 

Re Marketing; Remarketing en yalın tanımı ile, sitenizi ziyaret eden kişilerin 

etiketlenerek, sitenizden ayrıldıktan sonra ziyaret ettikleri diğer sitelerde tekrar 

reklamınızı görmelerini sağlamaktır. Böylece, sitenizden ayrılan ve başka sitelerde 

reklamınızı gören kişilerin tekrar sitenize dönerek, sunduğunuz ürün veya hizmetleri 

alma ihtimali yükselir. Bizlerin daha çok haber sitelerini ziyaret ettiğimizde gördüğümüz 

reklamlar Re marketing çalışmalarıyla oluşmaktadır. Bu hizmetlerde sepetinizde ürünü 

terk eden kullanıcıların ya da sitemizi ziyaret edip çıkan kullanıcılara tekrar reklam 

göstererek sitemizi tekrar ziyaret etmelerini sağlıyoruz.Bu sayede marka bilinirliliğimizi 

yükseltip firmamızı tanıyan müşteri pörtföyü oluşturmaktayız. 

 

 

 

 



 

TATOĞLUBİLİŞİM ON PAGE & OFF PAGE SEO HİZMETLERİ 

Sitenizin üst sıralarda çıkması için yapılması gereken çalışmalara Seo hizmetleri 

denilmektedir. Sitenizde başlıca hedeflediğiniz Anahtar kelimeleri, Önemli markaları , 

Oluşturduğunuz Kategorileri ve Eklediğiniz ürünleri üst sıralarda çıkmadığı sürece 

sitenize doğal kullanıcı ( Hit ) Çekme oranınız maalesef çok düşük kalacaktır. 

Rakiplerinizin önüne firmanıza daha çok kullanıcı çekebilmeniz için yapacağımız uzun 

çalışmalar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 

 Webmaster tools kurulur 

 Google analytcs kurulur 

 Mybusiness kurulur 

 Harita eklemeleriniz yapılır 

 Firma bulma ajanslarına siteniz eklenir 

 Arama motorlarına siteniz kaydettirilir 

 Temiz Css & Optimizasyon 

 Site açılış hızınızı arttırıyoruz. 

 Sayfa boyutlarınızı ölçeklendiriyoruz. 

 Requests oranınızı düşürüyoruz. 

 Tarayıcı cache sisteminizi kuruyoruz. 

 Resimlerinizi boyutlandırıp yapılandırıyoruz. 

 Site haritanızı kurma & yapılandırma. 

 Resim haritanızı kurma & yapılandırma. 

 Mobil site haritanızı güncelliyoruz. 

 Siteniz için en uygun eklentileri kuruyoruz. 

 Mobil siteniz içinde seo yapıyoruz. 

 Sektörel Tanıtım Yazıları Marka Analizi 

 Sektörel Rekabet Analizi 

 Anahtar Kelime Analizi 

 Hedef Kitle Ölçümü 

 İçerik ve Görsel Analiz 

 İç/Dış SEO Analizi 

 Meta Optimizasyonu 

 Seo Webmaster Kontrolü 

 Kategorize Tanıtım Yazıları 

 Firma Rehberi Entegrasyonu 

 Dinamik Forum Entegrasyonu 

 Güçlü Backlink Entegrasyonu 

 

 

 

 



 

 Sosyal Medya Entegrasyonu 

 Dijital Medya Tanıtımları 

 Google-P Tanıtımları 

 Sosyal Medya Tanıtımlar 

 Özel Dizin Çalışması 

 Yabancı Kaynak İmleme 

 Yerel Kaynak İmleme 

 Pro Blog Tabanlı SEO 

 Pro Ürün Tabanlı SEO 

 WikiMedia Entegrasyonu 

 Pr7/Pr10 Link Çıkışı 

 Google News Tanıtımlar 

 Google Analytics Veri Kontrolü 

 Algoritma Uyum Kontrolü 

 Anti-SEO Denetimi 

 Zararlı Link Denetimi 

 Üst Düzey Teknik Destek 

 İçerik Takip ve Denetimi 

 Kategori bazlı seo ayarları 

 Sayfa bazlı seo ayarları 

 Makale H Taglamaları 

 Footer link çalışmaları 

Gibi bir çok seo işlemleri yapılarak sitenize ürün eklerken nelere dikkat edeceğinize 

dahi bilgiler tarafımca eğitilerek bilgiler verilir. Sitenizde oluşacak olan tüm 

güncelleme işlemleri tarafımca ücretsiz olarak kontrol edilerek gerekli revizyon 

işlemleri yapılacaktır. Ürün fotoğraf / video çekim işlemleri hakkında destek almak 

istediğinizde gerekli stüdyo ekipmanları tarafımca tavsiye edilerek gerekli çekim 

bilgileri verilecektir. 

 

 

 

 

 

 

TATOĞLUBİLİŞİM 3.PART HİZMETLERİ 



 

Sitenizden en kazançlar sağlayabilmeniz ve marka bilinirliliğinizi daha yüksek oranlara 

çıkartabilmeniz için firmanızı sosyal medya hesaplarında da aktif ediyoruz. 

 

Sosyal medya hesaplarında firmanız için özel mağaza kurulumları sağlayarak size özel 

URL sistemiyle sayfalarınız oluşturulmaktadır. Kalıcı müşteri pörtföyü oluşturulabilmeniz 

için en çok tavsiye ettiğimiz sistemlerden bir tanesidir. Firmanızdan alış veriş yaptığı 

aşamada mail ve cep numarasını paylaşan kullanıcıların dataları saklanmaktadır. 

Email ve Sms pazarlama hizmetleri sayesinde bu müşterileri kampanya dönemlerinde 

haberdar edebiliyoruz. 

 

n11 , Gittigidiyor ve Hepsiburada firmalarına kayıt etme işlemleri tarafımızca yapılarak 

mağazamızın ürünlerini bu kanallar üzerinden de satışa sunabiliyoruz. Bu sayede ek 

satış sistemleri oluşturularak firmamızı bu tür 3.part hizmetlerde de tanıtma şansı 

yakalamış olmaktayız. 

 

Yazdığımız bu açıklama dosyasında emin olunuz ki unuttuğumuz ve yapacağımız 

daha bir çok ek özelliğin olduğudur.Web adresiniz kurulum aşamasından satış 

aşamasına tüm işlemler tarafımdan yapılarak satışa hazır bir şekilde teslim edilecektir. 

Sitenizle alakalı Tüm panel teknik hizmetler ve bilgilendirmeler için özel eğitimler 

tarafımca verilecektir. 

 

 

Talep edilen hizmet tutarı ; 8.000 TL 

Ek size önerdiğimiz ideasoft paket hizmeti : ENTEGRE PAKET 2.150 TL  

Çalışmaya başlamadan önce Sizden 5.000 TL + yazılım ücreti ( 2.150 TL ) ‘’ 7.150 TL 

nakit geri kalan 3 bin TL ücreti de 3 aylık taksitler 1.000 TL halinde alabilirim. 

 

 

Not : yazılım hizmeti sadece tavsiye edilmektedir , siz kendi kararınıza göre farklı bir 

firmadan da hizmet alabilirsiniz. 

 

Teslimat süremiz maksimum 2 ay olmaktadır.  

 

 


