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Şirketinizin prestijini, özgünlüğünü internet ortamında yansıtmak bizim işimiz! 
 
Kurumsal ve tam profesyonel bir çözüm arıyorsanız, uzun soluklu ve kaliteli işleri  hayata geçirmek adına 
Egebilgi sizleri bekliyor. 
 
 
İşinizi şansa bırakmayın! 

Adımız kalite! 
Her biri sektöründe lider üstün nitelikli birçok firma kurumsal internet çözümlerinde  
Egebilgi ‘yi tercih etti. 

 

Maliyet - Kalite - Zaman üçlüsünün kesişimin de  biz varız 
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BİZ  KİMİZ? 
 
Egebilgi, 2002 yılında İzmir’ de kurulmuş, web tasarım, e-ticaret, özel yazılım ve start-
up projeleri üreten sektörün lider firmasıdır. Kuruluşumuzun ilk günlerindeki heyecanla 
girişimcilere, işini ileriye taşımak isteyen şirketlere ve hayallerindeki fikri dijital bir ürüne 
dönüştürmek isteyenlere web tabanlı çözümler sunuyoruz. İyi, doğru ve güzel bir iş 
yapabilmek için tecrübeye, bilgi birikimine ve çalışkan bir ruha sahip olunması 
gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda 2000’i aşkın projeye imza attık. 2013 yılında ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası’ nı ve ISO 27001 Veri Güvenliği Sertifikası’ nı 
aldık. 2014 yılında da TUBİTAK Bilgem KamuSM Merkezi tarafından CWA 14170, 
CWA 14171 ve ETSI TS 101733, ETSI TS 101903, ETSI TS 103 172 standartlarına 
uygunluk incelemesi başarılı olup, Sanayi ve Gümrük Bakanlığı tarafından 
yetkilendirilerek MTHS (Merkezi Veritabanı Hizmet Sağlayacı) firması olduk. Hala 
şirketlerin işlerini büyütmelerine, hayallerindeki işleri gerçekleştirmelerine müthiş bir 
keyif alarak yardım ediyoruz. Sizi de müşterilerimizin arasında görmek için 
heyecanlanıyoruz. 
 
Hizmetler 
 
  Web Tasarım ve Programlama: 

Egebilgi yapmış olduğu web tasarım projelerinde şirket bütünlüğünü ve prestijini 
kullanmış olduğu tasarım öğelerinde farklı kompozisyonlar içinde hazırlar. 
 
Web tasarım da yeni arama kayıt teknolojileri ( PageRank™, AdWords™ ) ile 
sitenizin tanınmasını sağlar. W3C standartlarına, UX/UI uygun tasarım yapar 
özetle, bu temaları değişik süzgeçlerden geçirir ve firmaya proje teslimini yapar. 
Egebilgi web tasarım fiyatları şirketinizin bu proje için ayırdığı bütçeden çok 
daha azdır.  

 
 

B2C ( Business to Consumer ): 
 

  
 Detaylı Bilgi : www.estorepark.com.tr 

 
Firmaların müşterilerine ve buna bağlı ağlara(network) ürün ve hizmet satışını 
gerçekleştirdikleri, gerçek ticaret modelinin bire bir yansıtılması sonucunda 
ortaya çıkan iş sürecidir. Rekabetin ve tüketimin çok hızlı olması, günümüzdeki 



 
 
 

Ege Bilgi Yazılım San.Tic.Ltd.Şti. 
Martı Tower k:7 d:701 Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Bayraklı – İzmir Tel:+90 232 369 92 20 (pbx) 

15. Yıl 
www.egebilgi.com.tr 

www.estorepark.com.tr 

 
 
 
 
 

 

iş modellerinin ağ üzerine aktarılarak, rekabet hızıyla doğru orantılı bir şekilde 
B2C sürecini ortaya çıkarmıştır. Temel anlamda, B2B ile kısmen farklılık 
göstermektedir. B2B ile arasındaki yapısal en büyük farklılık,B2C de mal ve 
hizmet alımına tüm kullanıcıların aday ve potansiyel olmasıdır. 

 
 Mobil Uygulamalar: 

     
 
 Şirketinizin ihtiyaçlarına göre mobil uygulama çözümleri ve danışmanlığı 
 verilmektedir. 
 
 
 Özel Yazılım Hizmetleri: 

1. Şirketinizin ihtiyaç duyduğu özel programı Egebilgi projelendirir, kodlar, 
sisteminizde yer alan alt yapıya entegresini yapar ve sürekli olarak desteğini 
ve danışmanlığını sağlar. 
 
2. 5070 sayılı elektronik imza (e-imza ) kanununa göre özel yazılım çözümleri 
sunmaktayız. 

 
 
 C2C (Consumer to Consumer ): 

Kullanıcıların farklı kullanıcılara ürün ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri bir 
alışveriş platformudur.  
Kullanıcılar satışa sundukları ürünlerin teklif alma süresini, rezerve fiyatını, 
fiyat arttırma miktarını belirleyerek satışı başlatırlar. Ürünü almak isteyenler de 
tekliflerini minimum arttırma miktarına göre veya istedikleri miktarda artırarak 
satışa katılabilirler. Ayrıca kullanıcılar, satış yapanlar hakkında yorumlara 
ulaşabilir, yorum ekleyebilirler.  
Kullanıcılara, ilan verme ve takas yapma olanakları da mevcuttur. 

 
 B2B (Business to Business): 

Kurumların farklı kurumlara ürün ve hizmet satışını gerçekleştirdikleri, gerçek 
ticaret modelinin ağ üzerine bire bir yansıtılması sonucunda ortaya çıkan iş 
sürecidir.  
B2B modeli zaman içinde değişik aşamalardan geçmiş ve günümüzde sadece mal ve 
hizmet satış ortamı değil, kurumların kendi bayi ağlarını oluşturduğu ve izlediği, 
bayilerin de almış oldukları mal ve hizmetlerin fatura, sevk durumu, sipariş detayları 
gibi detay bilgilerini, kendilerine ait şifreli alanda rahatlıkla görebildiği ve 
raporlayabildiği dijital ortam boyutuna gelmiştir. 
Ülkemizde işlevselliği son yıl içerisinde fark edilmeye başlayan B2B uygulamaları, 
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görünmeyen satış maliyetlerini en aza indirgemesi ve işletmenize zaman 
kazandırması nedeniyle ciddi bir iş modeli haline gelmiştir 

 Özellikleri 
 1. Şirket içi çalışan muhasebe ve ERP uygulamalarına entegre sağlanır 
 Böylece bayilere web tabanlı bu uygulama üzerinden sipariş verebilmesi, cari 
 hareketlerini görüntülenmesi, stok takibi, ürün teslimat takipleri yapılavbilir. 

 2. Standart dışı üretim veya hizmet sunan firmalara operasyonda esneklik 
 Web tabanlı bayilik sisteminin en çarpıcı özelliği özel imalat veya özel hizmet üreten f
 irmalara özgün kodlama yapılarak e-iş süreçlerine göre esnek yapıda çalışabilmesidir, 
 böylece bayi çalışmalarında sadece o firmaya özgü oluşmuş kurallar aynen web 
 tabanlı sistemde kullanabilir. 

 3. Hızlı adaptasyon ve uygulamada rakiplere göre fark yaratan çözümler 
 işletmelerin rakipleri karşısında yapacakları her türlü stratejik uygulamada web tabanlı 
 bayilik sistemi destek sağlamaktadır. Farklı fiyat politikaları, iskonto, vade çözümleri, 
 kampanya değişkenleri sisteme entegresi web dışında olan uygulamalara göre çok d
 aha hızlıdır. 

 4. Rekabete tam destek verir 
 web tabanlı bayilik entegrasyonları diğer sistemlere göre çok daha hesaplı çözümdür, 
 işletmenin bu operasyon için ayırdığı bütçeden çok daha azı ile hayata 
 geçebilmektedir. 

 Diğer servisler: 
 Günün ihtiyaçlarına yanıt veren modüller hazılıyoruz bunlardan bazıları  Merkezi 
 Veritabanı Hizmet Sağlayıcı alt yapısı için  www.belgemodul.com e-şirket portalı. 
 Veya Kişisel Verilerin Koruma Kanunu alt yapısı için www.kvkk.info.tr 
 sıralayabiliriz. 
 
 İnternet reklamcılığı kapsamında şu an için bilinen ekosistemler üzerinde 
 tanıtım işleri (facebook, twitter vb.). Semantik yapı Google organik sonuçlara 
 uygun seo hizmetleri de yine diğer hizmet verdiğimiz servisler içinde. 
 


