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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Bu uygulama sayesinde kargoların güvenilir ve sorunsuz bir şekilde daha hızlı insanlara ulaşımı 

sağlanacaktır. Bu uygulamayı kullanacak kişiler kargo şirketlerinin ihtiyaçlarına göre 

geliştirdiğimiz web veya mobil uygulama sayesinde kargo şirketleriyle online olarak iletişime 

geçebilecektir.  

 

Bu uygulamada bir kargo şirketinin günlük kargo dağıtım kapasitesine erişebileceğiz. Kargo 

çalışanları dağıtım esansında yetersiz kaldığında bizim uygulamamızdan kullanıcılar bu açığı 

görebilecekler. Daha sonra her bir bireyin yük taşıyabilecek kapasitesine göre arta kalan kargoları 

dağıtıma çıkarabilecekler. Kargo şirketleri tarafından kargo sahiplerine gönderilecek kod ile 

güvenli teslimat sağlanmış olacaktır.  

 

 

2. Problem/Sorun: 

 Kargo paketlerinin insanlara günler sonra ulaşması ve pandeminin de başlamasıyla birlikte 

insanların en büyük problemi haline gelen kargoların gecikmesi, teslim edilememesi veya 

iade sürecinde yaşanan sorunların ortadan kalkması. 

 İnsanların istediği veya ihtiyacı olan ürünlerin zamanından daha geç ellerine ulaşması  

 Bir kargo firmasında ortalama taşınan paket adetlerine göre araç, araçları kullanan ve 

paketleri yükleyen personel sayısının yeterli olmaması. 

 Yılbaşı önceleri, tatil ve özel günlerden önceki zamanlarda online alışverişler daha çok 

artmaktadır. Bundan dolayı kargoları taşıyan personel sayısı yetersizdir. 

 Online alışverişlerin arttığı dönemlerde siparişler rağbet görmekte bunun getirisi olarak da 

sevkiyat bir hayli artmaktadır. Eldeki imkanlarla bu ek talebin karşılanma çabası 

organizasyonun kapasitesini aşacağı için kalite düşmekte, servis süresi uzamakta ve hatalar 

olmaktadır. 

 

 

3. Çözüm  

Kolay ve net anlaşılabilir olması için çözüm algoritması şeklinde açıklanabilir. 

Kargoların geç gelme sorunları uygulamamızla çözüme kavuşturulacaktır. Yaşanılan müşteri 

mağduriyeti en az seviyeye indirmeyi ve iş aksamalarını önlemeyi planlıyoruz.  

 

Ücretli sivil çalışanlar sayesinde kargo dağıtımı çok daha hızlanacaktır. Başvuruda bulunacak sivil 

çalışanlar TC kimlik, ad-soyad, e-mail, telefon numarası gibi kişisel bilgilerini barındıran alanı 

doldurarak güvenilirlik sağlayacaktır. Sivil çalışanlara online kargo dağıtımı, görevleri ve 

sorumlulukları anlatılarak bilgi verilecektir. Gerekli onay verildikten sonra kişi başvuru yaptığı 

firmanın sayfasında verilen takvimden uygun olduğu günleri belirleyecek, uygun olan zamanlarda 

dağıtım yapabilecek. İnsanlar bu sayede gelir elde edebilecek ve gelişen teknolojiye ayak 

uydurarak insanlar para kazanabileceklerdir. 
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4. Yöntem 

Çözüm olarak kargoların dağıtım hızını arttırmak için bahsettiğimiz yöntemimiz ise kargo 

firmalarının dağıtıma çıkması gereken kargoların sayısını ve nereye gideceğini görebileceğimiz 

entegreli bir sistem ile uygulama tasarlanacaktır. Bu uygulamada dağıtımı yapacak olan kişiler 

yalnızca seçtikleri adreslere dağıtım yapabileceklerdir.  

 

Projemizde kullanılacak yöntem ve teknikler aşağıdaki gibi sırayla uygulanıp yapılacaktır. İlk 

olarak proje geliştirme sürecinde projenin gereksinimleri belirlenecektir.  

Projenin yapım aşamasında kullanılacak web tabanlı tasarlama ve içeriğini belirleyip 

oluşturmamız gerekecektir. 

 

Oluşturduğumuz projenin web tabanlı otonom sistemine giriş kısmında isim,  soyisim,  e-posta, 

şifre, adres bilgisi ve doğum tarihi bilgileriyle kişiye özel hesap oluşturulacaktır.  

 

 
Görsel 1.1: Web Arayüzü Giriş Sayfası 

 

 

Giriş ekranından sonra kullanıcı en yakın kargo firmasındaki dağıtıma çıkması gereken kapasiteyi 

aşan kargoların nereye, hangi alıcıya gönderileceğine dair bir ekran belirecektir. Daha sonra 

kullanıcı seçeceği adresi ve kargoyu tercih ettiği firmadan alacak gerekli adrese teslim edecektir. 

Alıcı olan kişiye gelen kodu uygulama kullanıcısı teyit edecek ve güvenli bir şekilde teslim 

sağlanacaktır.  
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Sivas’ta yaşayan ve kargo şirketlerinden hizmet alan kişilerin, kargo şirketi seçimini etkileyen 

faktörlere yönelik bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre ise X firması üzerinde yapılan 

çalışmada hizmet düzeyi kalitesinin arttırılması için öneriler sunulup müşteri için önemine 

değinilmiştir. X firmasında hizmet kalitesi ve kısa süren teslimat etkenlerinden dolayı müşterilerin 

bu firmaya bağlılığı tespit edilmiştir. İstek, ihtiyaç ve sorunlara müşterilerin gözünden bakılarak 

müşteri beklentisini %80 karşıladığı görülmüştür. Kargoculuk sektöründe hızlı teslimat müşteri 

memnuniyetini belirleyen etken bir kriterdir. Uygulamamız sayesinde kargo şirketlerinde bir 

yığılma, yoğunluk söz konusu olmayacaktır. En hızlı şekilde kargo firmasıyla entegreli çalışanlar 

sayesinde hızlı teslimat gerçekleşerek müşteri memnuniyetinin optimum seviyeye yükselmesi 

gerçekleşecektir. 

 

 

6. Uygulanabilirlik 

Pandeminin başlamasıyla birlikte insanlarda internet alışverişi kavramı yaygınlaştı. 

İnternet alışverişinde daha çok satış yaptığı için şubelerini kapatan mağazalar var. Dolayısıyla artık 

imkan olsa da internet daha cazip geliyor ve bu fırsat değerlendirilirken, uygulanabilirliği ve 

güveni arttırmak gereklidir. Kargolardaki sıkıntıyı azaltıp istihdamı arttırmamız hem firmaların 

hem de uygulamamızın yolunu açar. Geliştirilecek olan uygulama birçok insana ek gelir sağlama 

fırsatı yaratacaktır. Uygulama üzerindeki kullanıcılar haricinde alıcı kişilerin de memnuniyeti 

sağlanacak ve uygulamayla entegreli olan kargo şirketleri birçok avantaj sahibi olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

      Proje tahmini maliyeti 10.000 ile 15.000 arasındadır. 

 

 şubat mart nisan mayıs haziran temmuz ağustos eylül 

Literatür taraması         

Tasarım oluşturma         

Yazılım geliştirmesi         

Prototip hazırlama         

Ön değerlendirme 

raporu hazırlama 

        

Yazılım hata ayıklama         

Proje detay raporu         

Proje detay 

iyileştirmesi   

        

2021 Teknofest’e  

hazırlanma 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 

2020” verilerine göre Türkiye’de internet kullanım oranı, geçen seneye göre %3,7’lik artışla 

%79’a ulaştı. İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı %36,5’e ulaştı. Kullanım artarken, 

güvenlik ve gizlilik konusunda tüketici bilinci de yaygınlaşıyor. Güvenli ve kaliteli hizmet satıcı 

tarafında da önemli avantajlar ve satış artışı sağlıyor.  

Erkekler alışveriş hacmini en çok Karadeniz ve Ege (%120) Bölgelerinde artırırken, kadınlar İç 

Anadolu (%112) ve Akdeniz (%108) bölgelerinde sepetleri daha fazla doldurdu. 2020’de ortalama 

sepet tutarını en fazla artıran bölge %48 ile Ege olurken, %19 ile Karadeniz ikinci sırada yer aldı. 

Artık küçüklerin dahi öğrendiği internet alışverişinde hedef kitle olarak yaş sınırı koymamız bile 

mümkün olmayacaktır fakat nihai faydacıları şöyle belirtebiliriz:  

Kargo ulaşmadığında takibini yapamayacak kadar yoğun olan bireyler ve part – time dahi olsa bir 

iş imkanı bekleyenler açısından çok faydalı olacaktır. 

                           

9. Riskler 

 Proje aşaması:  

• Projenin oluşumundaki en önemli risk güvenilir ve etkili, yazılımın ve donanımın 

kullanılmasıdır. Bu doğrultuda çalışacağımız kişi/kişiler veya kurumların güvenirlilik ve 

istenilen yazılımı oluşturma becerisi göz önünde bulundurulacak ve seçilecektir. 

  

Proje sonrası: 

• Projemiz için en önemli riski güven duygusudur. Bu güveni vermek için çalışanlarımız 

öncelikle şahsi ve doğrulanmış belgeleri ile sisteme kaydolacaktır. 

• Bir diğer riskimiz ise yazılım açıklarıdır. Bu açıklara maruz kalmamak için ek güvenlik 

yazılımları kullanılacaktır. Yazılımımızda sorun olması dahilinde de bu ek güvenlik 

yazılımı devreye girecektir. 

• Müşteri ile gönderici arasında bir para havuzu bulunacak ve karşılıklı onay verildiği 

taktirde ücret karşı tarafa geçecektir. Doğrudan bir geçiş olmayacaktır. 
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