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1. PROJE ÖZETİ 

 

1.1. Dikimall nedir? 

 

Dikimall; size özel tasarlanmış ve beden ölçülerinize göre dikilmiş kıyafetleri, hem ucuza hem 

de zahmet çekmeden ayağınıza getirtmenize olanak sağlayan web ve mobil tabanlı pazar yeri 

uygulamasıdır.  

 

Dikimall ile platformumuz üzerindeki birçok tüketiciye eşsiz bir Haute Couture deneyimi 

yaşatırken; aynı zamanda da iş bulmakta zorluk çeken moda tasarımı okuyan öğrencilerden, 

sektörleri körelmiş olan terzilere ve tasarımcılara, hatta el örgüsü yapıp satmak isteyen ev 

hanımlarına kadar birçok kişiye gelir kapısı açmış olacağız. Bu yönüyle Dikimall hem ticari 

bir iş fikri, hem de toplumdaki bireylere gelir kapısı açmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk 

projesidir. 

 

1.2. Uygulamanın İçeriği  

 

Dikimall’u ‘’online bir pazar yeri’’ adı altında kısıtlamak pek de doğru olmaz, çünkü uzun 

vadede düşündüğümüz zaman Dikimall sadece bir pazar yeri olmayıp, dijital bir moda dünyası 

olarak karşımıza çıkıyor.  

 

Projemizin kapsamı oldukça geniş olduğu için kafamızdaki yenilikçi özellikleri farklı 

zamanlarda uygulamaya dahil etmek istedik. Bu yüzden ilk yayına çıkışımızdaki özellikleri 

içeren sürümümüzü Versiyon 1, sonrasında eklenecek yeniliklerle birlikte zenginleşecek 

sürümümüzü de Versiyon 2 olarak isimlendiriyoruz. 

 

Versiyon 1’de kullanıcıların çeşitli tasarım-dikim ilanları verebildiği veya ihtiyacı 

doğrultusunda doğrudan kendisine terzi-tasarımcı araması yapabildiği; aynı zamanda da çeşitli 

medya paylaşımları aracılığıyla kendilerini sosyal bir ağın içerisinde hissedebileceği bir pazar 

yeri olarak kullanıcıların karşısına çıkıyoruz. 

 

Versiyon 2’de ise online moda yarışmalarının düzenlendiği, kişilerin kendileri için 

özelleştirilmiş 3 boyutlu sanal modeller sayesinde provaya dahi gerek kalmadan kıyafetler 

diktirip tasarlattığı, aynı zamanda da kullanıcıların kombinleri hakkında diğer kullanıcılara 

fikirlerini danıştığı online bir moda dünyası halini alıyoruz. 
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Görsel 1: Dikimall uygulamasının ekran görüntüleri 

 

 

2. PROBLEM DURUMUNUN TANIMLANMASI 

Giyim sektörünü gözlemlediğimiz zaman, hem üreticiler olarak adlandırdığımız terzilerin ve 

tasarımcıların; hem de tüketicilerin birçok problemle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Söz 

konusu problemleri tüketicilerin problemleri ve üreticilerin problemleri olmak üzere ikiye 

ayırarak inceleyelim: 

İlk olarak, tüketicilerin problemlerine bakalım:  

● Günümüzde birçok kişi kıyafetlerini internet üzerinden satın alıyor, fakat kıyafetler 

internette göründüğü gibi çıkmıyor.  

● Fiziksel bir kusuru olsun ya da olmasın, bireyler ‘’small-medium-large’’ gibi kalıplara 

sıkıştırılarak “body shaming”e maruz kalıyorlar. 

● Fahiş fiyatlara karşın indirim peşinde koşan insanlar pişti olma korkusu yaşıyor. 
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      Görsel 2: Pişti olma korkusu ve fazla kiloluların kıyafet bulamaması 

İkinci olarak, terzilerden ve tasarımcılardan oluşan üreticilerin problemlerine bakalım: 

● Manifaktür üretimin gelişmesiyle birlikte terzilik mesleği değerini yitirdi, hatta birçok 

terzi işlerini kaybetti. 

● Türkiye’de her yıl binlerce moda-tasarım öğrencisi okullarını bitirdikten sonra işsiz 

kalıyor.  

● Evlerinde dikiş makineleri bulunup kıyafetler dikebilen veya el örgüsü kıyafetler 

örebilen kadınlar kendilerine bir gelir kapısı arıyorlar. 

 

Görsel 3: Türkiye’de birçok moda tasarım mezunu işsiz var ve terzilik mesleği ölmekte 

Biz ise Dikimall ekibi olarak, işlerini kaybetmiş yılların terzilerini ve tasarımcılarını, yeni 

mezun olmuş işsiz gençleri ve hatta evlerinde örgü yaparak para kazanmak isteyen onbinlerce 

potansiyel yeteneği, aktif işgücüne dönüşerek hem kendi bütçelerine hem de ülke ekonomisine 

katkıda bulunmaya çağırıyoruz. 

 

3. ÇÖZÜM 

Pandeminin gelişiyle birlikte online giyim alışveriş hacminde daha önceki yıllarda hiç 

görülmediği kadar bir artış oluşmuşken, bu sektörde bulunan gerek üreticilerin gerekse 

tüketicilerin piyasada karşılaştıkları ve bizim çözüm ürettiğimiz sorunları inceleyelim.  
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3.1. Tüketicilerin Problemlerine Getirdiğimiz Çözümler 

 

Fiziksel engelleri olanlara, kilo problemleri yaşayanlara, alışverişe zamanı olmayanlara veya 

zevkine uygun kıyafeti bir türlü bulamayanlara, kendileri için özel tasarlanmış ve tam da beden 

ölçülerine göre dikilmiş kıyafetleri giyebilme olanağı sunuyoruz. 

 

Dikimall uygulaması üzerinde kullanıcılarımızın hayal ettikleri kıyafeti giyebilmeleri için, 

onları profesyonel tasarımcılarla ve terzilerle buluşturuyoruz. Hatta Dikimall’un yenilikçi 

araçları ve  bünyesinde bulundurduğu işinin ehli tasarımcılar ve terziler sayesinde, müşteriler 

tüm bu üretim süreçlerini uzaktan, prova dahi yapmadan gerçekleştiriyorlar. 

 

3.2. Üreticilerin Problemlerine Getirdiğimiz Çözümler 

 

Dikimall uygulamamız ile, sektördeki işsiz terzileri, moda tasarım öğrencilerini ve ev 

hanımlarını sektöre kazandırıyoruz. Üstelik bunu, şu an hiçbir pazaryeri uygulamasında 

bulunmayan ve üreticilerimizin işlerini fazlasıyla kolaylaştıracak olan yenilikçi araçlarımız ile 

destekleyerek yapıyoruz. 

 

 

4. YÖNTEM 

 

Hem bir sosyal medya platformu hem de bir pazaryeri olarak nitelendirdiğimiz Dikimall’u 

geniş kitlelere ulaştırabilmek adına; IOS, Android ve Web üzerinde faaliyet gösterecek bir 

platform olarak kurguladık. Projemizde kullanacağımız yöntemleri ve bu yöntemler 

doğrultusunda hayata geçireceğimiz araçları farklı zaman dilimlerinde projemize dahil etme 

kararı aldığımızı belirtmiştik. 

 

4.1. Dikimall’un İlk Yayına Geçişi Olan Versiyon 1’de Kullanacağımız Yöntemler 

 

● Kullanıcıların prova yapmaya gerek duymadan üretim süreçlerini yönetebilmeleri için 

onlara 2 boyutlu sanal modellerle zenginleştirilmiş ölçü mekanizmalarımızı sunuyoruz. 

● Tüketicilerin moda fikirlerini, kombinlerini, aldıkları ürünlerini; terzilerin ve 

tasarımcıların da yaptıkları işlerini paylaşarak isimlerini sektörde duyurabilmelerine 

olanak sağlamak için Dikimall üzerinde çeşitli fotoğrafların videoların 

paylaşılabileceği bir sosyal medya alanı yaratıyoruz. 

● Müşterilerin kendilerine en uygun terziyi veya tasarımcıyı bulabilmeleri için, onlara iki 

yol sunuyoruz.  

1) Tüketiciler kendilerine uygun üreticileri manuel olarak aratabilmeleri ve kendi 

süzgeçlerinden geçirebilmeleri için onlara bir arama motoru sunuyoruz. 

2) Eğer tüketiciler isterlerse kafalarındaki yaptırmak istedikleri ürünü bir ilan olarak 

paylaşabilsinler ve uygun üreticiler kendileriyle iletişime geçsinler diye, tüketicilere 

ilanlarını yayınlayabilecekleri bir alan sunuyoruz. 
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● ‘’Kendi tasarımını kendin yap’’ isimli özelliğimizi kullanan tüketiciler, hem kendi 

tasarımlarını temel düzeyde de olsa kendileri yapabilecekler, hem de kafalarındaki 

ürünleri tasarımcılara veya terzilere bu araç sayesinde daha kolay anlatabilecekler. 

● Dikimall ekibi olarak, uygulama üzerinde birden fazla resmi profil hesabı oluşturup 

kullanıcılarımızı ilgi çekici çeşitli içeriklerle sosyal medya alanında besleyeceğiz, bu 

sayede uygulama içerisinde sürekli bir hareket yaratıp kullanıcıların sosyal alanda daha 

sık zaman geçirmelerini sağlayacağız. 

● Üreticiler ile tüketiciler arasında çıkabilecek olası bir yanlış anlaşılmayı önlemek için; 

siparişin verildiği andan itibaren her iki tarafa da sorular sorarak, hem üreticiden hem 

de tüketiciden çeşitli onaylar aldıktan sonra siparişin adımlarını ilerletiyoruz.  

(Onay mekanizmalarında, ‘’Diktirmek istediğiniz üründe bu kumaş ve aksesuarlar 

kullanılacak onaylıyor musunuz?’’  gibi sorular yer alıyor. ) 

 

4.2. Dikimall’un Kapsamını Genişleten Versiyon 2’de Kullanacağımız Yöntemler 

 

● Hem uygulama üzerindeki etkileşimi artırmak, hem de yetenekli tasarımcıların sektörde 

isimlerini duyurmalarını hızlandırmak için Dikimall üzerinde çeşitli online tasarım 

yarışmaları düzenleyeceğiz. Hatta yarışmacıları bizzat Dikimall kullanıcıları oylayıp 

derecelendirecek ve başarı yakalayan yarışmacılar da ödüllendirilecekler. 

● Tüketicilerin siparişlerini oluştururken beden ölçülerini karşı tarafa daha kolay 

aktarabilmeleri için, birebir onların beden ölçülerini yansıtan interaktif 3 boyutlu sanal 

prova mankenlerini platforma dahil edeceğiz. 

● Tüketicilerin kombinlerini diğer kullanıcılara danışabilmelerine olanak sağlamak için 

soru-cevap şeklinde ilerleyen hikaye paylaşımlarını platforma dahil edeceğiz. 

● Tüketicilerin ve üreticilerin uygulama üzerinde sesli veya görüntülü görüşme 

yapmalarına olanak sağlayarak, iletişimlerini doğrudan gerçekleştirme imkanı 

vereceğiz. 

 

 

5. İNOVATİF YÖNÜ 

 

Son yıllarda globalde haute couture piyasasına olan talep her geçen gün hızla artarken, 

Türkiye’de ise bu piyasada penetrasyon neredeyse yok denecek kadar az. Biz ise Dikimall 

projemiz ile Türkiye’de geri planda kalan bu sektörü canlandırmayı amaçlıyoruz.  

 

Piyasada bizim yaptığım işi yapan, sadece moda-tekstil dikeyinde ilerleyen bir pazaryeri şu an 

mevcut değil, fakat dolaylı yollardan rakibimiz sayılabilecek bazı pazaryerleri var. Dikimall’un 

gençlere, işsizlere ve ev hanımlarına iş olanağı sağlama ilkesi etrafında genişleyen bir sosyal 

sorumluluk projesi oluşu ve de sadece moda-tekstil dikeyinde ilerleyen ticari bir pazar yeri 

olması sebebiyle dolaylı rakiplerimizden oldukça ayrışıyoruz. 

 

Buna ek olarak, tüketicilerin şu ana kadar diğer pazar yeri uygulamalarında karşılaşmayıp ilk 

kez Dikimall uygulamasında karşılaşacakları inovatif çözümlerimizi şöyle sıralayabiliriz: 
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● Kullanıcılar için özelleştirilebilen 3D sanal prova mankenleri, 

● Kendi tasarımını kendin yap aracı, 

● Çeşitli sosyal medya paylaşımları ve ilgi çekici blog yazılarıyla desteklenecek bir pazar 

yeri oluşu, 

● Üretici ve tüketici arasındaki olası anlaşmazlıkları neredeyse sıfıra indiren onay 

mekanizmaları, 

● Televizyonda yıllardır yayınlanan moda yarışmaların online’a taşıyacak olup, yarışma 

kazananlarını bizzat uygulama kullanıcılarının belirlemesi. 

 

Piyasadaki potansiyel rakiplerimizden hangi yönlerden ayrıştığımıza bakalım: 

 

 

Görsel 4: Rakip Analizi Tablosu 

 

6. UYGULANABİLİRLİK 

6.1. Teknik Açıdan Uygulanabilirlik 

 

Projemiz henüz fikir aşamasındayken, fikrimizin moda-tekstil piyasasında uygulanabilir olup 

olmadığını anlamak için Türkiye’nin önde gelen tasarımcılarıyla (Uğurkan Erez, Raşit 

Bağzıbağlı ve Erol Albayrak), terzileriyle ve moda dünyası içerisinde bulunan çeşitli 

kurumlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirip onlara projemizden bahsettik ve projemizin 

teknik olarak uygulanabilirliğinin onayını işin ustalarından aldık. 

 

6.2. Arz-Talep Açısından Uygulanabilirlik 

 

Projemize piyasada ne tür bir talebin olabileceğini ölçmek adına, çeşitli sosyal medya 

platformları üzerinden reklamlar yayınladık ve iş fikrimizi duyurup ön kayıtlar aldık. 3 gün 

gibi kısa bir sürede alanında uzman haute couture işler yapan terzilerden tutun da el örgüsü 

yapıp satmak isteyen ev hanımlarına kadar bir çok kişiyi içerisinde barındıran yüzlerce ön kayıt 



9 
 

aldık. Bu durum, piyasada Dikimall platformunda rol almak isteyen çok fazla üretici ve 

tüketicinin yer aldığını bizlere gösterdi.  

 

Ön kayıt listelerimizden birine şu linkten ulaşabilirsiniz:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IuFxCZilgraNNySwEF_BNWrNURj2pM1Mtus4yT

Jssx4/edit?usp=sharing  

 

6.3. Ticari Faaliyet Açısından Uygulanabilirlik 

 

İş geliştirme aşamasında İTÜ Çekirdek, BTM, E-Tohum, Endeavor ve Winglobal gibi birçok 

kuluçka merkezinden eğitimler ve danışmanlıklar aldık. Bu sayede projenin reklamının nasıl 

yapılması gerektiğinden tutun da hukuksal boyutuna kadar her alanda, uzman kişilerin 

süzgecinden geçerek projemizi olgunlaştırdık.  

 

Ek olarak, kuluçka merkezlerindeki elde ettiğimiz başarılar ve Galatasaray Üniversitesi 

tarafından Yılın En İyi Projesi Ödülü’nü almış olmamız, projemizin ticari faaliyet anlamında 

da sağlam temellerinin olduğunu bizlere bir kez daha kanıtlamış oldu. 

 

Projemizin uygulanabilir olmasının yanı sıra, kullanıcısına sunduğu yeniliklerin ve hizmetlerin 

fazla olması sebebiyle bazı küçük riskler elbette mevcuttur. Detaylı risk analizimize ‘’Riskler’’ 

başlığından ulaşabilirsiniz. 

 

7. TAHMİNİ MALİYET VE PROJE ZAMAN PLANLAMASI 

Şu ana kadar yapmış olduğumuz ve gelecekte yapılacağını öngördüğümüz harcamalarımız: 

 

Görsel 5: Maliyet Tablosu 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IuFxCZilgraNNySwEF_BNWrNURj2pM1Mtus4yTJssx4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IuFxCZilgraNNySwEF_BNWrNURj2pM1Mtus4yTJssx4/edit?usp=sharing
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Şu ana kadar aldığımız yol ve gelecek zaman planlamamız: 

 

Görsel 4: Zaman Planlaması Tablosu 

 

 

8. PROJE FİKRİNİN HEDEF KİTLESİ 

 

8.1. Projemizin Tüketici Hedef Kitlesi 

 

● Lüks giyim tarzını seven veya marjinal tarza sahip kişiler 

● Fiziksel özellikleri sebebiyle kendilerine uygun kıyafet bulmakta zorluk yaşayanlar 

● Moda dünyasında geri planda kalan tesettürlü kadınlar 

● Stil danışmanlarına ihtiyaç duyan veya moda bloglarını takip eden kişiler 

 

8.2. Projemizin Üretici Hedef Kitlesi 

 

● Hazır giyimin yükselişi ile işini kaybeden veya yeterince kazanamayan yetenekli 

terziler ve tasarımcılar 

● Moda tasarımı eğitimi alıp işsiz kalma korkusu yaşayan veya işsiz kalan gençler 

● İsimlerini sektörde yeterince duyurma fırsatı bulamayan, kendini ispatlamak isteyen 

yetenekler 

● El örgüsü ürünler üretip satmak isteyen, bütçesine katkı sağlamak isteyen ev hanımları 
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9. RİSKLER 

 

Risklerimizi iyi analiz edebilmek adına; bu bölümü ‘’Terzilerle ve Tasarımcılarla Alakalı 

Riskler’’, ‘’Tüketicilerle Alakalı Riskler’’ ve ‘’Diğer Riskler’’ olmak üzere üçe ayıralım: 

9.1. Terzilerle ve Tasarımcılarla Alakalı Riskler 

9.1.1 Terzilerin provasız diktiği kıyafetlerin müşterinin bedenine olmaması riski: 

İlk olarak Dikimall’a her terzinin üretici olarak kayıt olamayacağını, sadece alanında başarılı 

olduğunu kanıtlamış kişilerin sistemimizde üretici olarak yer alabileceğini belirtmeliyiz. Şu an 

ülkemizde, birçok profesyonel terzi prova yapmadan yurtdışındaki müşterilerine çeşitli ürünler 

dikip gönderiyor. Bizim de ön kayıt ile sistemimize dahil ettiğimiz terzilerin arasında bulunan 

birçok kişi zaten prova yapmadan kıyafet dikme işini yıllardır başarıyla sürdüren kişiler. 

Dikimall olarak öncelikle bünyemize prova yapmaya ihtiyaç duymadan uzaktan sorunsuz dikiş 

yapabilen terzileri katıyoruz. Hatta görüşmelerimiz sırasında; terziler, Dikimall üzerinde 

bulunan 3 boyutlu modeli şu ana kadar hiçbir platformda görmediklerini, ve platform 

üzerindeki buna benzer özelliklerin kendilerinin işlerini fazlasıyla kolaylaştıracağını, herhangi 

bir sorunla karşılaşacaklarını düşünmediklerini belirttiler. 

Bu yüzden müşteriler kendi beden ölçülerini doğru verdikleri taktirde Dikimall bünyesindeki 

terzilerin hatasız ürünler dikeceklerini, terzilerin hata yapmaları halinde de müşterilerine çeşitli 

revize olanakları sunacaklarını belirtelim.  

Zaten müşteriler siparişlerini oluşturmadan önce, terzilerin ve tasarımcıların profillerini ziyaret 

edip, aldıklarını yorumları, puanları ve portfölyelerini görüntüledikleri için, kendilerinde en 

çok güven oluşturan üreticiyi seçecekler. Olur da müşteriler illa prova yapmak isterlerse de, 

onlara yakın olup prova yapma olanağı sağlayan terzileri tüketicilerin karşısına getiriyor 

olacağız. 

9.1.2. Tasarımcıların yaptığı tasarımların çalınma riski: 

Öncelikle piyasadaki diğer online pazaryerinin herhangi birinde bu süreç nasıl işliyor diye 

bakalım: Örneğin armut.com. Siz armut.com'da bir tasarımcı bulup kendinize bir tasarım 

yaptırmak istediğiniz zaman, mesajlaşma alanında henüz hiçbir sipariş başlatmadan 

tasarımcıdan sizin için tasarladığı işleri doğrudan görüyor oluyorsunuz ve ''ben bu tasarımı 

beğenmedim'' diyerek tasarımcı ile irtibatı orada kesebiliyorsunuz. Bu durum tasarımları 

çalabilmenize potansiyel olarak olanak sağlıyor.  

Fakat siz Dikimall üzerinde bir tasarım yaptırmak isterseniz, henüz tasarımları teslim almadan 

siparişinizi oluşturup paranızı ödemeniz gerekiyor. Süreç şöyle işliyor: Karşınıza çıkan 

tasarımcıların portfölyelerindeki çalışmalara göz attıktan sonra, tasarımcıların kalifikasyonu 

hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz ve kendiniz için en uygun olan tasarımcıyı bulup irtibata 

geçiyorsunuz. Tasarımcı henüz sizin için bir tasarım yapmadan paranızı ödeyerek siparişinizi 

oluşturuyorsunuz. Tüketici tarafından ödenen para Dikimall havuzunda beklerken, tasarımcı 

tasarımlarını yapıp size gönderiyor. Dolayısıyla bu alanda yapılan tasarımın çalınması söz 
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konusu olmuyor. Zaten tasarımcıların tüketicilere yaptıkları tasarımı göndermelerinden hemen 

önce, tüketicilere tasarımın saklı kalması gerektiğini ve bunun sorumluluğunu üstlendiklerini 

belirten sözleşmeler imzalatmış oluyoruz.  

Bu durum günümüzde çeşitli mücevher markalarında da karşımıza çıkmakta: Siz ünlü bir 

mücevherciden özel tasarım ürünleri içeren kataloğu alıyorsanız ve ürünlerin tasarımlarını 

yasal olmamasına rağmen çalıyorsanız orada üreticinin kendisi olan mücevher markası sizi 

mahkemeye verme hakkına sahip oluyor. Dikimall’da da süreç tıpkı böyle işliyor. Biz platform 

olarak doğrudan hukuki sürece dahil olmuyoruz fakat üreticilerin güvende olmaları için 

elimizden geleni yapıyoruz. Eğer bir telif ihlali/tasarımın çalınması söz konusu olursa hukuki 

süreçte üreticilerimizi destekliyor ve onlara kendilerini savunabilmeleri için her türlü 

destekleyici argümanı vermiş oluyoruz. 

9.2. Müşterilerle Alakalı Riskler 

9.2.1. Müşterilerin beden ölçülerini doğru verememe riski 

Uygulama üzerindeki terzilerimiz ne kadar profesyonel olsalar da, tüketicilerin kendi beden 

ölçülerini yanlış ölüp karşı tarafa hatalı ölçüler gönderme ihtimalleri de mevcut. Günümüzde 

kişiye özel üretim yapılan işlerde bu tip tüketici kaynaklı üretim hataları için genelde bir çözüm 

sunulmasa da, biz müşterilerimizin bu sorunu yaşamamaları adına onların işini kolaylaştırıcı 

yöntemler geliştirdik: 

Müşterilerimiz beden ölçülerini almadan önce onları hem görsellerle desteklenmiş çeşitli 

metinlerle hem de ölçülerini nasıl alacaklarını gösteren kısa videolarla fazlasıyla bilgilendirmiş 

olacağız. Örneğin, müşterilerimiz 3D modellerini çeşitli yönlendirmeler doğrultusunda 

oluşturacaklar: Hangi ölçünün nereden başlayıp nerede bittiğini ve nasıl ölçünün alındığını en 

ince detayına kadar uygulama üzerinden öğrenebilecekler.  

9.2.2. İletişimde hata olması sebebiyle tüketicinin kafasındaki ürünün ortaya çıkmaması 

riski 

Üretici-Tüketici arasındaki iletişim kusurlarından kaynaklanabilecek yanlış anlaşılmaların yol 

açabileceği hatalı tasarım veya dikimleri önlemek için uygulamamızda birçok onay 

mekanizması kullanmaktayız.  

Çeşitli sorular sorarak süreci ilerlettiğimiz onay mekanizmalarımız sayesinde üretici-tüketici 

arasında köprüler kurmuş oluyoruz. Örneğin, tüketici taraf kendisine uygun terziyi seçip 

siparişini başlattıktan sonra şu tip sorularla karşı karşıya oluyor:  “Elbisen bu kumaşla dikilecek 

onaylıyor musun?”, “Kıyafetin belirttiğin bu modelden dikilecek onaylıyor musun?” “Ortaya 

çıkan ürün bu, istediğin gibi mi yoksa revize talebinde bulunacak mısın?”. Bu adımlar eksiksiz 

tamamlandığında da herhangi bir yanlış anlaşılmanın önüne çoktan geçmiş oluyoruz. 
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9.3. Diğer Riskler  

9.3.1. Üreticinin ve tüketicinin Dikimall platformunu aradan çıkarıp, kendi başlarına 

farklı bir yoldan ticareti gerçekleştirmeleri riski 

Bu risk şu an piyasadaki neredeyse tüm pazaryeri platformlarında mevcut. Burada önemli olan 

şey: Üreticiye ve tüketiciye güvenli bir alışveriş ortamı oluşturmak ve onların uygulamada 

bulunan yenilikçi araçları (3D sanal modeller veya onay mekanizmaları gibi) kullanmaktan 

vazgeçmek istememelerini sağlamak. 

Örneğin eğer üretici ve tüketici arasında olası bir anlaşmazlık yaşanırsa, hangi tarafın haklı 

olduğuna karar verebilmek için bir hakeme ihtiyaç duyacaklar. Biz Dikimall olarak gerek 

sipariş öncesinde imzalattığımız sözleşmelerimizle, gerekse sipariş sırasındaki onay 

mekanizmalarımız ile hem üreticiye hem de tüketiciye güvenli ve adil bir ticaret yapma fırsatı 

sunuyoruz.  

Buna ek olarak, piyasadaki diğer pazaryerlerinin bu risk için aldıkları tedbiri biz de uyguluyor 

olacağız: Uygulama üzerindeki iletişime geçtiğiniz kişi ile kişisel mail adresi, telefon numarası 

vb harici iletişim kanalı paylaşmak yasak olacak, bu tür bilgilerin paylaşılması halinde de 

paylaşan kişiler uygulamadan bir süreliğine uzaklaştırılacaklar. 

Yukarıda analiz edilen risklerin hangi olasılıkla karşımıza çıkacağına ve ne oranda etkileri 

olacağına bakalım: 

 

Görsel 6: Risk Matrisi Tablosu 
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10. EKİP ÜYELERİ 
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