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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Projemizin amacı kargo dağıtımı esnasında evde bulunmayan kargo alıcılarının kargolarını 

güvenli bir şekilde kendilerine ulaştırmaktadır. Kargo dağıtıcısı eve geldiğinde evde 

bulunmayan kargo alıcısıyla iletişime geçecek, evin kapısı, girişi vs. gibi alana monte edilen 

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinden yola çıkılarak hazırlanan akıllı kargo kutusunu kargo 

alıcısı cep telefonundaki uygulamayla açacak ve kargo dağıtıcısı tarafından akıllı kargo 

kutusuna kargoyu yerleştirildikten sonra akıllı kargo kutusu tekrar kapatılacak. Tinkercad ile 

tasarlanan 3 boyutlu kilit sistemi, AppInventor programıyla oluşturulan cep telefonu 

uygulamasıyla kargo alıcısı tarafından kontrol edilebilecektir. Evin dışına yerleştirilen akıllı 

kargo kutusu kargo alıcısının cep telefondaki uygulama dışında açılmayacak böylece kargo 

dışardaki tehlikelerden korunmuş, güvenli bir alanda kargo alıcısı onu alana kadar bekletilmiş 

olacak. Kargo siparişi veren kişilerin evde olmadığı zaman teslim alamadığı kargo için ayrıca 

tekrar kargo şirketine gitmesine ve fazladan emek harcanmasına gerek kalmayacak. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

 

Projenin çıkış noktası kargonun tesliminde yaşanan problemlerdir. Bu problemler kargo 

dağıtıcısı için oluşan problem durumları ve kargo alıcısı problem durumları olarak ikiye başlık 

altında toplanmıştır. 

Kargo firması için kargo alıcılarının evde bulunmaması durumu boşa harcanan emek ve zaman 

demektir. Ayrıca evde bulamadıkları kargo alıcılarının evlerine ulaşmak için harcadıkları 

ulaşım masrafı (benzin) boşa giden ulaşım bedeli olacaktır. 

Kargo alıcısının evde olmadığı için alamadığı kargosunu şubeden almak için harcadığı emek 

ve zaman da boşa harcanmıştır. Ayrıca tekrar şubeye gidip kargosunu almak için harcayacağı 

ulaşım bedeli de olacaktır. Başka bir mağduriyet durumu ise kargo alıcısının kargosunu teslim 

alabilmek için evde bekleme durumudur.  

Evde olmayan kişilerin kargolarının güvenli ve pratik bir yöntemle onlara ulaştırılmasının 

sağlanması hedeflenmektedir. Böylelikle boşa harcanan emek, zaman ve paranın önüne 

geçilmiş olunacaktır.           

 

3. Çözüm  

Projenin problem durumuna çözüm önerisi olarak evlerin önüne yerleştirilen wi-fi ağına bağlı 

ve ev sahibinin kullandığı uygulama ile açılabilen güvenli bir akıllı kargo kutusu tasarlanmıştır. 

Böylelikle kargo dağıtımı sırasında yaşanan sorunların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 

Projenin problem durumuna yönelik çözüm alternatifleri belirlenip bu alternatifler arasından 

çözüme en uygun alternatifin seçilmesi ve uygulanması aşamasında Nesnelerin İnterneti (IoT) 

teknolojisinden yararlanılmıştır. IoT Teknolojisi ile daha az insana ihtiyaç duyulan, daha hızlı 

ve akıllı, daha az maliyetli sistemler tasarlanabilmektedir. 
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IoT (Internet of Things) teknolojisi yani Nesnelerin İnterneti kavramı akıllı cihazların birbiriyle 

iletişime geçmesi, haberleşmesidir. Nesnelerin interneti, internete erişebilen ve ağa bağlı olan 

nesneler sayesinde, nesneler ile nesnelerin, insanlar ile nesnelerin birbirleri ile iletişim 

kurabileceği sistemler olarak da tanımlanabilir. Akıllı nesneler ve bunların kullanıcıları 

arasındaki iletişim sanal ortamda gerçekleşmektedir (ÖZAHİ, 2019). 

IoT (Nesnelerin İnterneti)  Wi-fi, Bluetooth, Gprs teknolojilerini kullanır. Bu noktada Akıllı 

Kargo Kutusunda wi-fi teknolojisinden yararlanılmıştır.  

Kargo kutusunun, servo-motora bağlı kilit sistemi NodeMcu Wifi Geliştirme Modülü ile uzaktan 

kontrolü sağlanabilecektir. Kullanıcı cep telefonundaki uygulama yardımıyla isteğe bağlı olarak Akıllı 

Kargo Kutusunu açma ve kapama işlemlerini yapılabilecektir. 

 

4. Yöntem  

 

Projenin kilit sistemi 3b çizim programı Tinkercadde tasarlanmıştır. Tasarımda kilit sisteminin 

açma ve kapama işlemleri uzaktan bağlantıyla hareket eden servo motoru ile sağlanacaktır.  

Projede NodeMcu Ch-340 Wifi Geliştirme Modülü ve Servo Motoru kullanılmıştır. Uzaktan 

bağlantı ise cep telefonuna indirilen AppInventor ile hazırlanan uygulama ile sağlanacaktır.  

 

 

4.1. Tasarım  

 

Servo-motoru Tinkerdde tasarımı geliştirilen dişli çarkı hareket ettirmesiyle, kilit sistemi 

açma ve kapama işlemlerini gerçekleştirecektir. 

 

Tinkercadde Hazırlanan 3B Kilit Çizimi 
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3B Kilit Sisteminin Prototipi 

 

 

4.2. Kodlama  

 

Projenin kodlaması yaygın kullanım özelliği ve pratik olması nedeniyle “arduino.ide” ile 

yapılmıştır. Aşağıdaki arduino kodlarında wi-fi kullanıcı adı ve şifre kısmı vardır. Bu kısım 

evin wi-fi ağına bağlanmasını sağlamaktadır. Gerekli yapılandırma yapıldıktan sonra NodeMcu 

Wi-fi Geliştirme Modülüne yüklenir. Daha sonra kullanıcı için tasarımı basit olan cep telefonu 

uygulaması ile “Akıllı Kargo Kutusunun” kullanımı sağlanır. 

 



6 

 

 

Devre Şemamız 

 

Mobil kodlamada, tasarım kolaylığı ve block kodlama özelliklerini birlikte taşıyor olmasından 

dolayı Appinventor ile yapılmıştır. Hazırlanan cep telefonu uygulaması ev sahinin cep 

telefonuna yüklenip uygulamanın arayüz kotrolü sağlanmaktadır. 

Cep telefonu uygulamasında bağlantı kontrolünü yapan bir buton bulunmaktadır. Bağlantı var 

ise altında “Bağlantı Var” yok ise “Bağlantı Yok” yazmaktadır.  Bağlantı kontrolü sağlandıktan 

sonra kapağını “Kutuyu Aç” ve “Kutuyu Kapat” butonları ile Akıllı Kargo Kutusunun kontrolü 

sağlanmaktadır.  

AppInventor Kodları 
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AppInventor ile Yapılan Cep Telefonu Uygulamasının Ara yüz Görüntüsü 

 

4.3. Prototip 

 

Oluşturulan prototipte kilit siteminin ana gövdesi kutunun kapağına monte edilmiştir. Kilit 

sistemi kapalı konumdayken geçmesi gereken parçası ise kapağı karşılayan yan duvarındadır. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Şu an kargo şirketleri kargonun tesliminde farklı uygulamalarla sorunlarına çözüm bulmaya 

çalışmaktadırlar. Örneğin İstanbul ilinde Yurtiçi kargo firması şehrin belirli bölgelerine “akıllı kargo 

dolapları” yerleştirmiştir. Kargo alıcıları bu alanlardan kargolarını teslim almaları beklenmektedir. Bu 

sistem de “Akıllı Kargo Kutusuna” oranla kargo alıcısına gene fazladan iş yükü getirmiştir. 

Yapılan araştırmalar neticesinde IoT teknoloji kullanan “Akıllı Kargo Kutusuna” benzer başka 

bir örneğe rastlanılmamıştır. Piyasada bulunan IoT teknolojili kilit sistemleri daha çok kapı 

kilidi olarak kullanılmış ve kilit ücretlerinin güncel fiyatı 4500tl civarındadır. Bu ücret bizim 

projemizin maliyetinin yaklaşık 10 katıdır. “Akıllı Kargo Kutusu” projesinde kullanılan kilit 

sistemi piyasada satışa sunulun bütün akıllı kilit sistemlerinden daha ucuzdur. Seri üretime 

geçmesi durumunda maliyetin daha da düşeceği düşünülmektedir. Maliyeti düşük ve pratik 

olduğu için yaygınlaşmasının da daha kolay olacağı öngörülmektedir. 

 
6. Uygulanabilirlik  

 
IoT Teknolojisinin sağladığı avantajlar ile daha az insana ihtiyaç duyulan, daha hızlı ve akıllı, 

daha az maliyetli sistemler tasarlanabilmektedir. Artık IoT Teknolojisi ile daha çok ürün akıllı 

sistemlere dönüşmektedir. Bu gelişim her alanda olduğu gibi kargoculukta da etkili olması 

gerekmektedir. Geleceğin teknolojisi olan bu teknoloji hayatımızın her alanında yaygınlaşması 

muhtemeldir. 



9 

 

“Akıllı Kargo Kutusu”  kullanıcıların evlerinin önlerine yerleştirilecek içinde akıllı kilit sisteminin 

bulunduğu evin wifi ağına bağlı bir sistem olacak. Kullanıcının isteğine bağlı açma- kapama işlemi 

yapılabilecek. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Projenin aşamaları  Son tarih 

Proje fikrinin oluşması. 11.11.2021 

Projenin detaylandırılması. 20.02.2022 

Projenin devre şeması ve kodların 

yazılması. 

10.03.2022 

Proje için 3b posta kutusu tasarıları. 13.03.2022 

Tasarlanmış posta kutusunun prototipinin 

oluşturulması 

22.03.2022 

Posta kutusuna diğer devre elemanlarının 

yerleştirilmesi. 

11.06.2022 

Projenin denenmesi denemesi, bu 

aşamada gerekli değişiklerin yapılması. 

15.06.2022 

Denemeler sonunda gerekli 

değişikliklerin yapılması ve projeye son 

şeklinin verilmesi. 

25.06.2022 

 

Tahmini Maliyet 

Sabit Kargo Kutusu 200 tl. 

NodeMcu Wifi Geliştirme Modülü 100tl 

Servo- motor 50tl 

3B kilit sistemi  100tl 

Toplam Maliyet 450tl 

 

Piyasada bulunan IoT teknolojili kilit sistemleri daha çok kapı kilidi olarak kullanılmış ve akıllı 

kilit ücretlerinin güncel fiyatı 4500tl civarındadır. Bu ücret bizim projemizin maliyetinin 

yaklaşık 10 katıdır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

 
Kargo kullanan herkes isterlerse evlerinin önlerine yerleştirecekleri “Akıllı Kargo Kutusu” ile 

bu sistemi rahatlıkla kullanabilecek. Yaygınlaşma aşamasında posta kutularının yerini “Akıllı 

Kargo Kutusunun” alacağı düşünülmektedir. 
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9. Riskler 

 
İki riskin varlığından söz edilebilir. Biri bilgi güvenliği diğeri kargocunun kargoyu teslim etmemesi 

durumudur. Kargocunun kargoyu teslim etmeme olasılığı için kutuya ağırlık sensoru yerleştirilebilir. 

Böylece içine kargo konduğu bilgisi kullanıcıya iletilir.  

Bilgi güvenliğinin sağlanmasında belirli bir risk her zaman olacaktır. Her dijital verinin taşınmasında 

düşükte olsa risk vardır. Veri iletiminde sisteme sızıntılar (hackerler) olabilir. Bilgi güvenliği kullanıcıda 

gizlilik endişesi yaratabilir. Ama riskler avantajları karşısında sorun teşkil etmemelidir. Her dijital bilgi 

aynı güvenlik riskleriyle karşı kayadır. Bu teknolojik gelişimin önüne engel olmamalıdır. Siber güvenlik 

konusundaki gelişmeler bilgi güvenliğinin sağlanmasında destekçi olacaktır. Bilgi güvenliğinin 

yasalarla korunması siber suçlarla mücadelede önemli adımlar atılmış olması ülkemizin bu konudaki 

hassasiyetini göstermektir.  
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