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GİRİŞ 

Ücretsiz eğitim serimizin 3. Bölümündeyiz. 

İlk 2 bölümde e-ticaret ve doğru şekilde planlamayı öğrendik. Ticaret 

yapmanın amacı para kazanmaktır. Genelde sistemler anlatılır ve 

kazanç süreleri tam olarak bilinmez. 

Bu bölümde kazanmaya başlamakla alakalı en hızlı yöntemleri 

anlatacağız. 

Birçok kişinin yaptığı hataları da ayrıntılı yazacağız. Açık konuşayım 

bende birçok hata yaptım, kazandırmayan sistemleri denedim, zaman 

ve para kayıplarım oldu, lakin vazgeçmedim devam ettim yoluma, 

onlarca farklı deneyimden sonra, gerçekten kazandıran, maliyetsiz 

masrafsız ve kısa sürede gelire ulaşacağım metotlar ile tam zamanlı 

yoluma devam ediyorum. 

Bir cümle her zaman kılavuzum oldu; “bir işi bir kişi bir kez bile 

başarıyorsa, aynı yoldan giderek herkes başarabilir”. Doğru yolu 

bulmak, doğru sistemlere ulaşmak zaman ve emek gerektirse de 

yılmadım ve tıkır tıkır kazandıran bir sistem ile tam zamanlı olarak 

gelecek planlarımı yapmaktayım. 

Hedefim Holding olmak ve bu yolda yaptığım 5 aşamalı planın 4. 

Basamadığına ulaştım. 
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DOĞRU BİLGİYE ULAŞMA 

Malumunuz çıktığınız yolun ana amacı para kazanmaktır. İster ek iş 

isterseniz de tam zamanlı planlayın, verdiğiniz zamanın ve emeğin 

karşılığını hızlı şekilde almak istersiniz. 

Gerek e-ticaret gerekse de diğer para kazanma metotları ile ilgili 

internet üzerinde binlerce bilgi ve dokümana ulaşmanız kolaydır. 

Lakin bu sistemlerin gerçekten çalışıp çalışmadığı ise muamma olarak 

karşımıza çıkar. Bilgi aktarmak kolaydır, klavyenin başına geçen 

herkesin bilgisini yâda bilgi olduğunu düşündüğü cümleleri yazması, 

özgür internet ortamının handikabıdır. 

Bir bilgi en doğru şekilde nasıl öğrenilir? 

Meslek öğrenmek veya bir konuda uzmanlaşmanın iki adımı vardır, 

teorik bilgi, pratik bilgi. İnternet ortamında sunulan bilgilerin de çoğu 

teorik bilgiden ibarettir. Pratik bilgi ise pek nadir karşımıza çıkar. 

Peki, pratik bilgiye nasıl ulaşılır, pratik bilgi aslında uygulanmış, sonuç 

elde edilmiş yöntemdir. Yani bir kişi size herhangi konuda bilgi 

aktarıyor ise, uygulama ve sonuç alma referansları da vermek 

zorundadır. Aksi halde bu bilginin doğru olmama ihtimali büyüktür. 

En güzel pratik bilgi tecrübe ile edinilenleri aktarmadır. Meslek 

öğrenimlerinde ise bu yöntem, usta çırak ilişkisi ile karşımıza çıkar. 

Yılların tecrübesine sahip bir ustanın yanında yetişmek, uzmanlık için 

en doğru yoldur. 

O halde bize sunulan bilgi için gösterilen referanslar birinci sırada 

önemlidir. 

Özetleyecek olursak; bize bir bilgi sunulduğunda, sunan kişinin 

uygulama ve tecrübe sonucu yoksa biliyorum diyerek mi ilettiğine 

bakmalıdır. 
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EN ÇOK YAPILAN YANLIŞLAR 

E-Ticarette bende yanlışlar yaptım demiştim. Deneyimlediğim süreçte 

farkında vardığım bu durumları, zaman ve para kaybına sebep olan 

yolu anlatayım. 

1. E-Ticaret sitesi kurarak başlamak: Evet en çok yapılan 

yanlışlardan biridir. Hızlıca bir site kurulur, zaman ve para 

harcanır, ürünler eklenir ve müşteri beklenir.  

 

Önceki bölümlerde de belirttiğimiz gibi bu yöntem kısa sürede 

kazanç getirmez. Yanlış bir başlangıçtır. Rekabetin yoğun olduğu 

piyasada, bilinen markaların karşısında satış yapmanız ilk etapta 

oldukça zordur. 

 

2. E-Ticaret sitesi için yüksek maliyetli reklamlar: Maddi kayıplara 

da sebep olan yanlışlardan biridir. Size ücretli yâda ücretsiz 

verilen eğitimler ile reklam vermeniz konusunda yönlendirme 

yapılır.  

 

Süreç içerisinde yüksek maliyetler ile reklam verirsiniz, insanlar 

gelir ürünleri beğenir ve gider bilinen marka olmuş sitelerden 

alım yaparlar. Aslında sisteme doğru başlangıç yapmış kişilere 

bedavadan müşteri gönderirsiniz. 

 

3. Yanlış eğitimler almak: Tamamen eğitimcinin zengin olmak 

odaklı sunduğu, fahiş fiyatlar ile satılan, kendi tecrübeleri yerine 

aslında bilinen ve çok kazandırmayan metotları, pembe tablolar 

çizerek satması sonucu yaşanan kayıplardır. 

 

Bu konuyu ilerleyen bölümlerde ayrıntılı anlatacağız.  
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İLK GÜNDEN KAZANMA PLANI 

Önceki bölümde ne dedik; “bir işi bir kişi bir kez bile başardı ise aynı 

yoldan giden herkes başarır”. Anahtar cümle budur. Yani başarılı bir 

sistemin tüm ayrıntılarını ve yolunu bilirseniz, sadece uygulayarak 

aynı başarıya ulaşırsınız. 

Hatta ve hatta kendi bilgi birikiminiz ile de katkıda bulunarak, çok 

daha yüksek noktalara ulaşabilirsiniz. 

Daha önce de bahsettiğim gibi bende çok hatalar ve yanlış 

uygulamalar yaptım. 

2012 yılında başlayan e-ticaret serüvenimde ilk olarak instagram 

butiği işleterek ek gelir kazanmaya başladım. Deneme yanılma yolu ile 

bulduğum doğru metotlar ile bir süre sonra ek gelir maaşımın üstüne 

çıktı.  

O an karar vererek, bir çok insana garantili bir iş gibi görünen 

yöneticilik mesleğimden istifa ederek, tam zamanlı olarak e-ticaret 

yapmaya başladım. 

Gelmiş olduğum noktada kazandığım tüm bilgi birikimimi ise Drop 

Gelir E-Ticaret Eğitim Seti olarak hazırladım. 

En güzel bilgi, tecrübenin aktarılması sözünden yola çıkarak, başarı 

yolunda karşılaştığım tüm durumları, uygulamalarımı, başarıya ve 

kazanca ulaştıran metotları adım adım sıfırdan anlattım. 

Eğitimimi alan birçok okuyucumun da söylediği gibi “zamanı satın 

alma” mottosu ile ve tüm bilgileri açık yüreklilikle aktardım. 

Ulaştığım noktada öğrendiklerim ve size aktaracaklarım ile birden 

fazla sistemi, daha ilk günden kazandıracak şekilde kurmanızı 

sağlayacak bir rehber hazırladım. 
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Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenirse diğerleri de yanlış olur, bu 

sebeple size tüm birikimimi doğru başlangıç ve hemen kazanmaya 

başlama mantığı ile sunmaya özen gösterdim. 

Size düşen uygulamak ve kazanmak… 

 

EĞİTİMİMİZ KİMLERE UYGUN 

Eğitimimiz kimlere uygun sorusunun en kısa cevabı; para kazanmak 

isteyen herkese uygun. 

Gerek ek gelir olarak gerekse de tam zamanlı iş çerçevesinde, 

hayallerine ve gelecek planlarına hizmet edecek kazanca ulaşmak 

isteyen herkese hizmet edecek şekilde hazırlanmıştır. 

Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setimiz ile 

- Ek gelir elde etmek isteyenler herkes 

- Para kazanmak isteyen ev hanımları 

- Emekliler, devlet memurları 

- İş bulamayıp sıfır maliyet ile kendi işini kurmak isteyenler 

- Stok maliyeti olmadan on binlerce ürünü satmak isteyenler 

- Tam zamanlı e-ticaret yapmak isteyenler 

- Boş zamanlarında para kazanmak isteyen öğrenciler 

- Fiziki mağazası olup ta işini internete taşımak isteyenler 

- İnternette sitesi olup ta müşteri artırmak isteyenler 

- Kendi ürünlerini internette satmak isteyenler 

- Markalaşma süreci ile büyümek isteyenler 

Özetle, hayalleri ve hedefleri için gerekli kazanç rakamına ulaşmak 

isteyen herkese hitap etmekteyiz. 

Dropgelir E-Ticaret Eğitim Seti gelecek yaşamınızdaki mutluluğunuz 

için hazırlandı. 
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NASIL YAPACAKSINIZ? 

En karmaşık gibi görünen ama süreçte an basit dönem uygulamadır.  

Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setini hazırlarken sıfırdan başladık 

anlatmaya, yani bilgisayarı açıp kapamayı bilen herkes rahatlıkla 

uygulayabilir. 

Tüm bilgileri adım adım ekran görüntüleri ve kendi mağazalarımızdan 

uygulama bilgileri ile anlatılmıştır. 

Eğitimimizde 8 farklı metot tüm ayrıntıları ile bulunmaktadır, tüm 

metotlar ise tarafımızdan bizzat uygulanmış, sonuç almış, kazandırmış 

sistemlerden oluşur. 

Tek yapmanız gereken Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setimize sahip 

olmak, kazanç metodunu seçmek ve adım adım uygulamak. 

Ayrıca hiçbir eğitimcinin sunmadığı avantaj ile uygulamanın her 

aşamasında, sınırsız, süre kısıtlaması olmadan ve tamamen ücretsiz 

whatsapp desteğimiz mevcuttur. 

Takıldığınız her noktada rahatlıkla destek hattımıza yazarak anında 

çözüme ulaşabilirsiniz. 

 

PİYASADAKİ EĞİTİMLERİN ANALİZİ 

Bu konuyu dikkatle okumanızı rica ediyorum. Maalesef ki girişimci 

birçok kişi yanlış eğitimler yüzünden para ve zaman kaybına 

uğramıştır. 

Biraz uzun konu olacak ama en çok kayıp yaşanan durumlar olduğu 

için lütfen sonuna kadar okuyunuz. 

Yaygın olarak iki çeşit eğitim mevcuttur. Şimdi sırasıyla inceleyelim. 
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AMAZON DROPSHİPPİNG EĞİTİMİ 

Para kazanmak isteyen insanların en çok mağdur oldukları eğitimdir.  

- Eğitim fiyatı aşırı pahalıdır: Gelire ihtiyacı olan birinden yüksek 

ödeme alarak başlatmak etik çerçevede uygun olmamaktadır. 

- Tek bir sistem anlatılır: Yüksek fiyatlar ile aldığınız eğitimde 

maalesef ki tek ve aksayan bir sistem anlatılır. Başarısız 

olduğunuzda ki büyük ihtimalle sonuç olumsuzdur, başka 

alternatifiniz kalmaz. Zaman ve para kaybedersiniz. 

- Pembe tablo ile sunulur: Yüksek kazanç hayallerinizi cezbedecek 

pembe tablo ile ana amaç eğitimi satmak olduğundan, sistemin 

eksileri ve aksaklıkları sunulmaz. 

- Sahte kazanç tabloları sunulur: Birçok eğitimcinin ana geçim 

kaynağı eğitimlerin yüksek fiyatları olduğundan, size de eğitim 

seti kazançları ile yaşadıkları lüks hayatı sunarlar. 

- Tecrübelerini sunmazlar: Genelde kendi mağazalarından ve 

kazançlarından örnekler veremezler, sadece teorik bilgiler 

sunarlar. 

- Gizli maliyetleri saklarlar: Sisteme girdikten sonra harcamanız 

gereken gizli maliyetleri sunmazlar.  

- Sınırlı destek verirler: Siz eğitimi alana kadar çok ilgili olsalar da 

sonrasında haftanın belli günü sadece birkaç mail ile ulaşma 

hakkı verirler. Tıkandığınız yerlerde yalnız kalırsınız. 

- Geri olanda oluşacak aksaklıkları sunmazlar: Reklam 

aşamasında, amazondada satış için gerekli olan, USA 

ikametgahı, USA da şirket sahibi olmak, gümrük brokeri gibi 

gereklilikleri sunmazlar.  
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- Ek maliyetlerle sürekli ödeme yaparsınız: İş eğitimi almakla 

bitmez, dropshipping için ekstra program almanız gerekiyor 

diyerek ortalama 2500 TL olan maliyeti de yüklerler. 

- Risklerden bahsetmezler: Maalesef ki USA vatandaşı değilseniz 

Amazon firması mağazanızı kapatacaktır. Bunun için bir sebep 

bulmaları zor olmayacaktır. İnternet ortamı kapanan 

mağazaların nasıl açılacağını soranlar ile doludur. 

- Eğitimin yarısı kapanan mağaza ile ilgilidir: İncelediğimiz 

eğitimlerin % 50 konusu kapanan mağaza nasıl açılır şeklindedir. 

Yani aslında mağazanız kapanacak ve biz açtırmak için elimizden 

geleni yapacağız. Genelde mağaza geri açılmaz ve maddi 

kayıplar yaşarsınız. 

 

İşleyiş şu şekildedir; 

Eğitim için ortalama 4.000 tl ödersiniz. Ayrıca dropshipping programı 

için de 2500 tl gibi bir rakam ödersiniz.  

İlk 2 ay mağazanızı biz yöneteceğiz diyerek, kendi şirketleri üzerinden 

mağazanızı açarlar. İlk aylarda ürün az olmalı diyerek risksiz şekilde 

50-60 ürün yüklerler. Tabi 2 aylık sürede satış vs olmaz. 

Sonrasında size teslim ederler. Program Kanada Amazondan 10.000 

ürün seçer sizin için. USA Amazona ise ortalama 6-7 saatte eklersiniz. 

Ayrıca her güncelleme için yine 6-7 saatinizi ayırmanız gerekir. 

Buraya kadar tamam. Şimdi artık riskli zamanlar başlar. Satış oldu 

diyelim Kanada Amazondan sipariş geçerek müşteri bilgilerini 

girersiniz ama üzerine hediye diye not düşülmesi için görüşmeler 

yaparsınız. 

Bir süre sonra denetlemeler başlar, 10 bin üründe marka ihlali 

barındıran ürün var ise mağaza kapanır. 
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Ayrıca amazon ayda 1-2 kez alış faturası sorar, iletemezseniz mağaza 

kapanır. Bazen bir şekilde bulup iletseniz bile mağaza kapanır. 

Satılan ürün Kanada amazondan kalmamış ise ya yüksek fiyata alarak 

gönderirsiniz yâda ürünü göndermediğiniz için şikâyet yersiniz 

mağaza kapanır. 

Her işlem normal sonuçlandı diyelim, kendi şirketinizi kullanmadığınız 

için aracı şirket yani eğitimcinin şirketi için komisyon ödersiniz. 

Ödemeyi kendi hesabınıza çekerken komisyon ödersiniz. 

Eğitimi veren şirket 5-6 ay sonra kendi şirketinizi kurmalısınız artık biz 

destek veremiyoruz derler sistem durur… 

Yukarıdaki sebeplerden herhangi birinden dolayı mağaza kapanınca 

içeride bekleyen tüm müşteri ödemeleri de bloke olur. 

Eğitim seti fiyatları dâhil ortalama 50 bin TL lik bir kayıp oluşur. 

Önemli not: Amazon dropshipping ile kazanılmaz demiyoruz, tabii ki 

kazanılır ama şartlara uygun bir sistem ile. Yani USA da ikamet 

ediyorsanız ve toptancılarınız da USA da ise kazanırsınız. 

Söylemek istediğimiz konu şudur; çok daha az zaman harcayarak, sıfır 

risk ile, sıfır stok maliyeti ile Türkiye’de dropshipping yaparak ta 

kazanabilirsiniz. Risksiz ve hemen kazandırmaya başlayan bir sistem 

var ilen Amerika’yı yeniden keşfetmeye ne gerek var… 

 

DROPSIPPING EĞİTİMLERİ 

Amazon eğitimlerinin yanında Türkiye’de de dropshipping yapmakla 

alakalı eğitimler mevcuttur. Bunlarda da yine dikkat edilmez ise 

zararlar ile sonuçlanacak durumlar mevcuttur. 

Genel işleyiş şu şekildedir; 
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Öncelikle yine ve maalesef eğitimin fiyatı en az 2.000 TL’dir.  

Bunu ödedikten sonra size sitenizi kuracağız diyerek 2.500 TL daha 

ödetirler. Sadece kendi ürünlerinin olduğu ve maliyeti en fazla 500 tl 

olacak bir siteye başlangıçta eğitimle beraber 5.000 tl ödemiş 

olursunuz. 

Siteyi teslim ederler ve reklam yapmanız gerek derler. Bu rakam da 

ortalama 3000-10.000 TL arasındadır. Önceki konularda e-ticaret 

sitesinin durumunu ve reklamın nerelere yaradığını anlamıştık. 

Başlangıçta 15.000 tl gibi bir masraf ile sınırlı ürün kategorisinden 

satış almaya çalışırsınız. Satış az olduğunda sürekli reklam ver gibi 

telkinler ile keseden yemeye devam edersiniz. 

Marka olmamanız ve rakiplerinizin güçlü olması sebebiyle bir süre 

sonra dükkânı kapatırsınız.  

 

DİĞER EĞİTİMLERDEN FARKIMIZ 

Eğitimi yazmamızın ana amacı, önceki konuda bahsettiğimiz ve 

inşaları aldatıcı eğitimlerin yaygınlaşmasıdır. 

Gerçekten faydalı, kazandıran sistemleri içeren, tecrübelerimiz ve 

birikimimizin sunumu bir set hazırladık. 

- Pembe tablo ile aldatmıyoruz: Anlattığımız tüm sistemlerin artı 

eksi yönlerini, yaşanacak problemleri anlatıyoruz. Yani sadece 

artıları anlatarak aldatmıyoruz. 

- Hayal satmıyoruz gerçekleri sunuyoruz: Eğitimimiz 5 yıllık bilgi 

ve tecrübemizin sonucunda yazılmıştır. Anlatılan tüm bilgiler 

tarafımızdan uygulanmış ve kazandıran sistemlerdir. Tüm 

örnekler bizzat kendi mağazalarımızdan verilmektedir. 



13 |  S a y f a
 

- Birden fazla alternatif sistem: Para kazanmak isteyen herkese 

hitap etmek anlamında, bir sistemi değil 8 farklı çalışan, 

kazandıran sistemi anlatıyoruz. İster tam zamanlı isterseniz de 

ek iş olarak yapabileceğiniz sistemler ile hızlıca kazanmaya 

başlayacaksınız. 

- Sadece sistem değil kaynakları da sunuyoruz: Eğitim setini 

aldığınızda bize bağımlı olmadan kendiniz tüm yapıyı 

kurabilecek bilgiye sahip oluyorsunuz. Ayrıca 375 adet ürün 

kaynağının yanında yeni kaynaklar bulmanız içinde taktikler 

sunuyoruz. 

- Sınırsız canlı destek: Eğitimi aldıktan sonra takıldığınız her 

noktada anında destek alabileceğiniz whatsapp hattımız ile 

hizmet veriyoruz. 

- Ekstra maliyetler çıkarmıyoruz: Tüm sistemleri kurup 

kazanabilmeniz için gerekli tek argüman eğitim setimizdir. 

Eğitimi aldıktan sonra program, destek vs adı altında ek 

maliyetler kesinlikle çıkmamaktadır. 

Özetle hayallerinize giden yolda sizi gerekli tüm bilgileri eksiksiz 

olarak sunuyoruz. 

 

EĞİTİM SONRASINDA NELER YAPABİLİRSİNİZ? 

E-Ticaret ile ilgili tüm dallarda sıfırdan başlayarak en yüksek noktaya 

kadar ulaşmanız mümkün. 

- N11, Gittigiyor, Hepsiburada, Amazon Türkiye, Trendyol, 

Epttavm de mağaza açabilirsiniz. 

- Sunduğumuz toptancılar sayesinde, on binlerce ürünü sıfır stok 

maliyeti ile satışa sunabilirsiniz. 
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- Instagram butiği açarak yine sıfır stok maliyeti ile satış yapmaya 

başlayabilirsiniz. 

- Sıfır sermaye ile kazanmaya başlayabilirsiniz 

- Kendi markanızı oluşturabilirsiniz 

- Kendi ürününüzü bulabilirsiniz 

- Kendi E-Ticaret sitenizi kurabilirsiniz 

- Google sıralamasında ilk sıralara yükselebilirsiniz 

- Başarılı mağaza olarak yüksek satışlar elde edebilirsiniz 

- Kendi ürününüz var ise istediğiniz mecrada satabilirsiniz 

- Fiziki mağazanızı internete taşıyabilirsiniz 

 

EĞİTİMİMİZ NEDEN UCUZ? 

Gerek eğitimimi alan girişimcilerden gerekse de almak isteyenlerden 

en çok gelen sorulardan biri neden bu kadar ucuz? 

İkinci soru ise bu kadar bilgiyi çok ucuza paylaşın neden kendinize 

rakip oluşturuyorsunuz? 

Bu sorulara cevap vereyim; 

- Amacı para kazanmak olan birinden, e-ticaret eğitimi için yüksek 

ücret talep etmenin etik olmadığını düşünüyorum 

- Ben zaten e-ticaretten güzel kazançlar elde ediyorum. Eğitim 

setimden gelen kazanç, ana gelir kaynağım değil. Belirlediğim 

fiyat ise 5 yıllık tecrübe ve bilgi birikimini aktarmanın küçük bir 

karşılığı 

- Özel taktikler dâhil birçok ticari sırrı paylaşmamın ana sebebi; 

“kazanmanın en güzel yolu paylaşmaktır” ilkesidir. Eğitimimi 

alanlar sayesinde bir bilgi havuzu oluşuyor, bende sizlerden her 

gün yeni bilgiler edinmeye devam ediyorum. Yani herkes 

kazanıyor. 
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- Bilgileri paylaşarak rakip oluşturma konusunu anlatayım. 

Özellikle N11, Hepsiburada gibi mecralarda mağazaların çok 

olması, müşteri sayısını da etkiler, bu sebeple rakip aslında sana 

gelecek müşteriyi de artırır. 

- Piyasaya inat: İnsanlardan yüksek paralar alarak çalışmayan 

sistemlerinin eğitimlerine de tepki olarak uygun fiyatla 

veriyorum. 

- Para amaç değil araçtır benim için, bazı kazançların karşılığı para 

ile ölçülmez. Eğitimimi alan bir girişimci arkadaşın başarılı olması 

da benim için kazançtır. 

 

EĞİTİMİMİZ NEDEN E-KİTAP 

Daha çok eğitimi almak niyetinde olan girişimci dostlardan gelen 

sorulardan biri neden e-kitap, video olarak sunmayacak mısın? 

Dropgelir E-Ticaret Eğitim Setimizi e-kitap olarak yayınlamamızın iki 

sebebi var; 

1. “Söz uçar yazı kalır” kılavuzluğunda, yazılı dokümanın uygulama 

aşamasında daha pratik olduğunu gördük. Konuyu anlamak için 

belki videolu eğitim avantajlı görülse de uygulamaya geçince, 

yazılı bilginin daha faydalı olduğu eğitimimi alan kişiler 

tarafından da onaylandı. Hatta birçok okuyucum çıktısını alarak 

adım adım uygulama yapmıştır. 

Video da ise sürekli ileri geri sararak uygulama yapmak yorucu 

ve zaman alıcı bir durum oluşturmaktadır. 

2. Eğitim setimiz sürekli güncellenmektedir. Tüm güncellemeler de 

ücretsiz olarak ulaştırmaktadır. Güncellemelerin rahat 

ulaştırılması konusunda yine e-kitap daha avantajlıdır. 
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SONUÇ 

Ücretsiz eğitimimizin 3. Bölümünü bitirdik. Ek gelir yâda tam zamanlı 

e-ticaret için ilk günden kazanmak nasıl olacak ayrıntıları ile anlattık. 

4. Bölümde görüşmek üzere. 

 

 

www.dropgelir.com 

info@dropgelir.com 

Whasapp 0505 386 29 95 
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