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B�s�klet 1700’ler�n sonlarından 
ber� hayatımızda olan b�s�kletler, 
b�r ulaşım ve taşıma aracı olarak 
�nsan hayatını kolaylaştıran bas�t 
ve prat�k çözümlerden b�r�d�r. 
Günümüzde de halen b�rçok alanda, 
temel özell�kler� değ�şmeden kullanılır 
ve enerj� ve ver�ml�k kazanımları sağlar. Son yıllarda çok
çeş�tl� amaçlar �ç�n farklı tür ve özell�klerde b�s�kletler
üret�lmekte ve çevre k�rl�l�ğ� yaratmaması, ekonom�k ve prat�k
olması g�b� nedenler �le b�rçok �nsan tarafından terc�h
ed�lmekted�r.

ned�r?

B�s�kletl� kuryeler, b�s�kletle taşımaya uygun çeş�tl�
ürünler� b�s�kletler�yle ve gereken özel ek�pmanlar �le
taşıyan ve tesl�m eden k�ş�lerd�r. Traf�kte b�s�klet sürmeye
ve yön bulma kab�l�yet�ne �y� hak�m olan b�s�kletl� kuryeler
çoğunlukla şeh�rler�n merkez� �ş bölgeler�nde bulunur ve
dağıtım yapmakta görev alırlar.

Tar�hçes�ne baktığımızda, b�s�klet kuryel�k 1860 yıllarından
ber� yan� pedallı ve �nsan gücü �le g�deb�len araçların �lk
gel�ş�m�nden �t�baren kullanılan b�r yöntemd�r. Özel
ş�rketler�n bünyeler�ne b�s�klet kurye çalışanları almasıyla
ya da b�s�klet kurye ek�pler�n�n kurulmasıyla
yaygınlaşmıştır.



B�s�kletl� kuryeler günümüz kurye uygulamalarına kıyasla daha
ekonom�k, daha hızlı dağıtım ve loj�st�k ağlarının ve de
güven�l�r ve kal�f�ye çalışma ortamlarının oluşturulmasında 
katkı sağlar ve toplumsal b�r kazanım sağlarlar. 

B�s�klet kuryeler�n�n çalışma koşulları ülkeden ülkeye,
şeh�rden şeh�re ve uygulayıcılara göre çok çeş�tl�
değ�ş�kl�kler göstermekted�r. B�reysel kurye ve �şveren
arasındak� �l�şk�y� düzenleyen sözleşmeler, yerel b�r
yönetmel�k kadar yasalara ve uygulamalara da tab�d�r. Bazı
uygulamalarda b�s�kletl� kuryeler, kom�syon üzer�nden ücret
ödenen bağımsız yüklen�c�lerd�r ve sağlık s�gortası g�b�
avantajlardan yararlanamazlar veya kurye ş�rket�n�n tüm
avantajlarından yararlanan düzenl� çalışanları da
olab�l�rler. Çoğu ülkede, tüm b�s�kletç�ler �ç�n geçerl�
olanların ötes�nde yasal gerekl�l�kler yoktur. Y�ne de dünya
çapındak� bazı bölgelerdek� uygulamalar, kurye
b�s�kletler�n�n ruhsatlandırılmasını gerekt�r�r.

B�s�kletl� tesl�mat personel�, traf�ktek� araçlar �le
yaşanab�lecek olan yaralanma, b�s�klet hırsızlığı ve benzer�
tehl�keler� �le karşılaşab�l�r, ancak bu r�skler kuryeler�n
çalışma koşullarını �y� şek�lde anladığı ve uyguladığı
gruplarda ve �y� tasarlanmış ve traf�ğ� sak�nleşt�r�lm�ş
çalışma bölgeler�nde azaltılab�l�r görünmekted�r.



neden
b�s�kletl�
kurye?
düşük karbon ayak �z�
Kullanılan araç b�s�klet olduğu �ç�n ulaşım
amaçlı b�r karbon salınımı gerçekleşt�rmez.
Traf�k yoğunluğu oluşturmaz, traf�k
gürültüsüne katkıda bulunmaz. 

hızlı tesl�mat
Şeh�r traf�ğ� sıkışıklığında hızla yol almak

�ç�n ayrıcalıklı b�r ulaşım ve tesl�mat
çözümdür. B�s�kletle yapılan dağıtım ağlarında

motorlu taşıtlarda karşılaşılan, bakım
mal�yetler�, park sınırlamaları açısından b�r

avantaj sunar.

doğrudan �let�ş�m
Yerel ekonom�n�n gel�şmes�ne, esnaf �le halk

arasında daha yakın etk�leş�mler�n gel�şmes�ne
olanak tanır. Yerel ağların ve üret�m�n

gel�şmes�ne ve mahalle kültürü ve b�l�nc�n
gel�şmes�ne de katkı sağlar. 

yerel ekonom�ye destek
toplumu spora teşv�k eder ve çoğunlukla yarı-
zamanlı ve ek �ş �mkanı �le çok k�ş�ye kazanç
sağlama fırsatı sunulur. Üret�len ürünler�n en
az mal�yetle son kullanıcıya ulaşmasını
sağlar.



zorlukları
uzun mesafe

paket hac�m ve ağırlığı

hava koşulları

güvenl�k

B�s�klet kuryel�k dünya genel�nde kent �ç� paket tesl�matında b�r
kargo alternat�f� sunmaktadır. Bu alternat�f�n kent �çer�s�nde
sınırlı kalmasının temel sebeb� �se uzun mesafen�n b�s�kletl�ye olan
efor mal�yet� ve şeh�rlerarası b�s�klet yollarının kontrol
ed�lemezl�ğ�d�r. Buna b�r alternat�f olarak, b�s�klet kurye ağları
şeh�rlerarası ulaşım s�stemler� �le entegre çalışab�l�r ve yol
durumundan em�n olunmayan bölgelerde toplu ulaşım araçlarını kullanma
hakkı ver�leb�l�r.

Hava koşulları b�s�kletl� �ç�n doğrudan etk�l� b�r faktördür. B�s�klet
kuryeler �ç�n taşıdıkları paketler�n güvenl�ğ� sebeb�yle daha da

d�kkat ed�lmes� gereken b�r konu olarak ele alınab�l�r. Önlem olarak,
gerekl� b�s�klet ek�pmanları, kıyafet ve paketler �ç�n �se korumalı

çantalar kullanılab�l�r. Bu önlemlere rağmen b�s�klet kuryeler�n
akt�f çalışamayacağı hava koşullarıyla karşılaşılab�l�r ve bu

durumlarda güvenl�k r�ske atılmamalıdır. 

B�s�klet kuyeler�n tesl�m etmek �ç�n aldıkları paketler�n hac�m
ağırlıkları zorlaştırıcı olab�l�r. Buna ek olarak tesl�m ed�lecek
paketler�n b�s�kletl� kuryen�n taşıma ek�pmanlarına uygun b�r şek�lde
paketlenm�ş olması gerekl�d�r. Paket hac�m ya da ağırlığının fazla
olduğu durumlarda, üret�c� ve b�s�kletl� kurye �let�ş�me geçerek yolu
kısaltacak b�r noktada buluşab�l�r ya da paketler farklı parçalara
bölünerek tesl�m ed�leb�l�r. 

Güvenl�k b�s�klet kuryeler �ç�n b�r çok açıdan tehd�t oluşturab�l�r.
Güvenl�k sorunları motorlu araçlardan, yayalardan, düzens�z ve bakımsız

b�s�klet yollarından ya da b�s�kletl�n�n kend�s�nden kaynaklı ortaya
çıkab�l�r. Güvenl�k sorunları ne yazık k� çoğunlukla dışa bağlı faktörler

olduğu �ç�n gel�şmes� zaman alacak konulardır. B�s�klet kullanımı
etrafındak� d�ğer etmenlerle b�rl�kte değerlend�r�lerek eğ�t�m� ve

kullanımının arttırılması güvenl�k sorunlarının b�rb�r�ne bağlı b�r
şek�lde çözülmes�ne katkıda bulunacaktır. 

 



Güvenl�k projen�n sahada etk�n ek�b� olan b�s�kletl� kuryeler
�ç�n öncel�kl� tutulmalı ve h�ç b�r paket�n sağlamlığı 
ya da hızlı ulaştırılması bu kaygının önüne 
geçmemel�d�r. B�s�klet Kurye Ağı oluştururken 
alınan ger� dönüşler doğrultusunda güvenl�k 
her adımda gel�şt�r�lecek b�r konu olarak ele 
alınmalıdır. Uzun dönemde b�s�kletl� �ç�n 
sağlanan güvenl�k, yol düzenlemeler� ve toplumun 
farkındalığı �le yaya ve araç kullanıcılarına da yansıyacaktır.

nelere 
d�kkat etmel�?

Güvenl�k1.

B�s�klet kurye projes� hem uygulamasında hem de �k�nc�l faydaların
etk�ler�n�n görüleceğ� uzun dönemde farklı k�tleler� bünyes�ne

almaktadır. Bu yüzden projen�n her aşamasında katılımcılığı 
ön planda tutarak herkes�n eş�t söz hakkı olab�leceğ� 
b�r ortam yaratmak ve kenttek� farklı kullanıcıların 

öner�ler�n� ş�kayetler�n� d�nleyerek gel�şme 
sağlamak projen�n sürdürüleb�l�rl�ğ� açısından 
öneml� rol oynamaktadır. Farklı kullanıcıların 

ses�n� duymak yalnızca tek b�r açıdan değ�l, b�r 
uygulamanın farklı noktalardan da nasıl etk�s� 

olab�leceğ�n� b�zlere göstermekted�r. Katılımcı �let�ş�m� 
sağlamak adına, düzenl� olarak görüşmeler düzenlene�l�r ve  konuyla

�l�şk�l� çalıştaylar yapılab�l�r.

2. İlet�ş�m & Katılımcılık



Projen�n organ�zasyonu k�mler�n nasıl fayda sağlayab�leceğ� ve hang�
rolde rahat ett�kler� doğrultusunda bel�rlenmel�d�r. Projede 
farklı ek�pler�n oluşturulması ve adım adım projeye 
dah�l ed�lmes� kend� �çer�s�nde b�r kontrol 
mekan�zması oluşturmasını sağlayacaktır. Farklı 
ek�plerde yer alan k�mseler kend� �çler�nde zaman 
uygunluklarına ve �lg� alanlarına göre görev dağılımı 
yapab�l�rler. Projen�n tek b�r yerden değ�l, b�r çok 
k�ş�n�n akt�f katılımı ve f�kr� �le yürütülmes� 
aşamaların şeffaflıkla ve ad�l olarak yürütülmes� �ç�n öneml�d�r.

B�s�klet Kuryel�ğ�n b�zlere düşük karbon em�syonlu, hızlı ve güvenl�
paket tesl�mat seçeneğ�n� sunmasının yanında uzun dönem faydaları da

bulunmaktadır. Bunlar, kent �çer�s�nde b�s�klet kullanımının
artmasının ve çevre odaklı çalışmaların �lerlet�lmes�n�n zaman

�çer�s�nde sosyal yapı üzer�ndek� etk�ler�d�r. 
Kent �çer�s�nde b�s�klet kullanımının artması, 

b�s�klet yollarının d�ğer kent kullanıcıları 
tarafından �şgal ed�lmemes�; güvenl�k 

önlemler�n�n kullanıma bağlı olarak 
arttırılması; b�s�kletl�ye saygının 

artması ve benzer farkındalık yoluyla 
kazanılacak faydalar olarak sıralanab�l�r. 
B�s�klet�n mümkün olan mesafelerde ulaşım/

taşıma amaçlı kullanılması �se kent �çer�s�nde 
hava k�rl�l�ğ� ve gürültünün azalmasına sebep 

olacağı �ç�n bu süreçte �nsan-çevre �l�şk�s� gel�şecek 
ve dolayısıyla kentte yaşama kal�tes� de artacaktır.

Bu veya benzer� �k�nc�l faydaların proje süres�nce göz ardı 
ed�lmemes�, projen�n amacının korunması ve bu amaç doğrultusunda

gel�şt�r�leb�lmes� �ç�n faydalı olacaktır.

4. İk�nc�l Faydalar

3. Organ�zasyon



Aşamalarıyla 
''İzm�t Çarşısı 
B�s�klet Kurye Ağı''

F�kr�n Gel�şt�r�lmes�1.

2. Araştırma 

İzm�t Çarşısı B�s�klet Kurye Ağı projes�n�n tohumları
öncel�kl� olarak kent �çer�s�nde paket tesl�matının
neden daha çevrec� yapılamayacağı sorusuyla ortaya
çıktı. Bu sorunun peş�ne düşünce aslında b�r çok açıdan
daha kentlerdek� yaşamı güzelleşt�reb�lecek b�s�klet�
de dah�l ederek b�r uygulama gerçekleşt�reb�leceğ�m�z�
düşündük.

Projen�n f�kr�, amacı ve genel çerçeves�
bel�rlend�kten sonra dünyadak� ve Türk�ye'dek� benzer

uygulamaları araştırdık. İlet�ş�me geçt�ğ�m�z bu
alanda çalışmış ek�plerden ve k�ş�lerden deney�mler�

ve uygulamalarını d�nled�k. 
3. Ön-duyuru ve Onl�ne-Çalıştay

Projen�n ön duyuruları �lg�l� hesaplar üzer�nden
paylaşıldı. Devamında �se İzm�t kent� kuallanıcılarına,
İzm�t ve d�ğer bölgelerdek� b�s�kletl�lere ve b�s�klet
ek�pler�ne proje �le �lg�l� ön f�k�rler�n�
alab�leceğ�m�z �r form yaygınlaştırıldı. Bu formda
k�ş�ler�n beklent�ler�n�, ne katab�lecekler�n� ve ne
düşündükler�n� öğrenm�ş olduk. Formun ardından herkese
açık onl�ne-çalıştay düzenleyerek projen�n detaylarını
paylaştık ve soruları yanıtladık.



8. Duyuru ve Paylaşımlar

4. Uygulamanın Planlanması
Uygulama sürec�n�n planlanmasında yapılan
araştırmalar ve mevcut uygulamalar baz alındı.
Güvenl�k önlemler�, kullanılan ek�pmanlar,
ücretlend�rme, uygulama g�b� konularda '�y� örnek'
olarak bel�rled�ğ�m�z uygulamalardan zaman �çer�s�nde
gel�şt�receğ�m�z hedefler koyduk. Bu hedefler�n zamana
yayılması, uygulamadan gelen ger� dönüşler �le
ortaklaşa değerlend�r�lmes� 

6. Uygulama Sürec�
Uygulama sürec� projede yer almak �steyenler�n ve
üret�c�ler�n b�r arada bulunduğu b�r �let�ş�m ağı
kurmak �le başladı. Bu �let�ş�m ağı, paket tesl�matı
�ç�n üret�c� ve b�s�klet kuryeler�n �let�ş�m
kurab�lmes� amacıyla kuruldu. 

7. Onl�ne Çalıştay ve Etk�nl�kler 
Uygulama adımının başlamasının ardından, bel�rl�

aralıklarla yapılması planlanan onl�ne çalıştayların
�lk� gerçekleşt�r�ld�. Bu çalıştayda uygulama

sürec�nde yaşanılan zorluklar konuşuldu ve
gel�şt�r�lmes� gerek�len noktalar yen�den

değerlend�r�ld�. Uygulama sürec�n�n herkes adına daha
ver�ml� �lerleyeb�lmes� �ç�n planlama yapılldı.

Proje sürec�nde yaşanılan deney�m�n paylaşılması ve
projen�n yen� katılımcılarına ulaşab�lmek adına sosyal
medya üzer�nden duyurular yapıldı. Projen�n seç�len
p�lot bölges� 'İzm�t' dışında farklı bölgelerde de
uygulanab�lmes� adına b�r rehber k�tapçık hazırlandı. 

5. Tanışma Toplantısı ve Eğ�t�m 
İzm�t'te gerçekleşt�rd�ğ�m�z �lk yüz yüze etk�nl�k

olan 'tanışma toplantısı ve eğ�t�m'de projen�n
planlanan uygulamasına da�r detaylı b�lg� ver�ld�,

katılımcılarla f�k�r paylaşıldı. İk�nc� bölümünde �se
genel b�s�klet eğ�t�m� ve b�s�klet kuryel�k deney�m

paylaşımı gerçekleşt�. 



Projen�n �k�nc�l faydalarında da yer aldığı g�b�, proje uzun
süreçte kent �ç� ulaşımda ve  k�ş�ler�n gündel�k 

hayatlarında farkındalık yaratmayı öngörmekted�r. 
Bunu desteklemek  adına b�s�klet �le �l�şk�l�, 

hayatımızı etk�leyen konularda  sosyal farkındalığı 
arttırma ve b�lg� paylaşımı amaçlı çalıştaylar 

yapılması planlanmaktadır. Bu çalıştayların konuları 
ve �çer�kler�  projeye farklı deney�mlere sah�p farklı 

kes�mlerden ek�p yada b�reyler�n katılımıyla  şek�llend�r�leb�l�r. 

Gelecek 
Aşamalar

Eğ�t�mler 1.

2. Çalıştaylar 

Uygulamanın bel�rl� b�r yoğunluğa ve düzene
ulaşmasının ardından projede yer alan b�s�klet
kuryelere öncel�k veren eğ�t�mler düzenlenmes�
planlanmaktadır. Bu eğ�t�mler bel�rl� aralıklarla ve
farklı konulara odaklanarak sürdürüleb�l�r. 

3. Kent �ç� Buluşma Noktaları
B�s�klet kuryel�ğ�n terc�h ed�lememe sebepler�nden b�r� de uzun mesafe
ve yol koşulları. Bu engel� b�r m�ktar aşmak adına kent �çer�s�nde
buluşma ve tesl�mat noktaları bel�rleneb�l�r. 
Bu noktalar, güvenl�ğ� sağlanmış ve bu amaçla 
kullanıldığı b�l�nen noktalar olmalıdır. 
Tesl�mat noktaları üret�c�, b�s�klet kurye ve 
tesl�m alan k�ş�n�n �let�ş�m� doğrultusunda 
kullanılab�l�r. Bu noktalar b�s�kletl�ler�n yolun b�r 
kısmı yüzünden tesl�matı rreddetmes�n�n önüne geçerb�l�r ya da zaman
tasarrufu sağlayab�l�r. 



Atölyeler, katılımcılığı arttırmak ve projey� yaygınlaştırmak 
adına yapılacak etk�nl�klerd�r. Kentte yaşayan farklı kes�mlere
h�tap edecek ve çeş�tl� faal�yetlerle f�k�rler�n� 
paylaşab�lecekler� özgür b�r ortam oluşturmayı 
hedeflemekted�r. D�ğer çalıştaylardak� çıktıların 
yazılı rapor olarak toplanmasının yanında atölyeler 
sonucunda farklı duyular ve perspekt�fler �le 
hazırlanmış çıktılar elde ed�lmes� planlanmaktadır. 
Atölye �çer�kler� katılımcı k�tles�ne göre bel�rlenm�ş 
oyunlar ve etk�nl�kler �le açık ya da kapalı alanlarda
düzenleneb�l�r. 

B�s�klet kurye ağı projes�n�n �k�nc�l faydaları olan güvenl�ğ�n
gel�şt�r�lmes� ve kent �ç� sürdürüleb�l�r ulaşım planlaması uzun 

dönem kent planlaması �le b�rl�kte 
yürütülmel�d�r. Güvenl�ğ�n gel�şmes� sosyal 

farkındalığın artması �le �l�şk�l� olduğu 
kadar kent �ç� düzenleme �le de doğrudan 
�l�şk�l�d�r. Uzun dönemde bu planlamaya 

katkı sunacak atölyeler�n planlanması 
katılımcılığı destekleyecekt�r. Planlamanın bu 

katkılar doğrultusunda yapılması farklı k�tleler�n faydasına h�tap
edecek sonuçlar elde etmek �ç�n öneml�d�r. 

5. Duyuru Etk�nl�kler�

4. Atölyeler

4. Güvenl�k Önlemler� ve Düzenlemeler

B�s�klet Kurye Ağı projes�n�n her aşamada planlanan etk�nl�kler�n�n
herkes�n katılımına açık olması, katılımcılığı sağlamanın 
yanında duyuru n�tel�ğ� de taşımaktadır. Proje 
kapsamında yapılan etk�nl�kler�n önces� ve 
sonrasında �let�ş�m ağları üzer�nden duyurulması 
proje �lerlemeye devam ederken katılımın devam 
etmes� açısından öneml�d�r. Etk�nl�kler�n ardından 
yapılacak duyurular katılımcıların gel�şmelerden güncel 
olarak haberdar olmasını sağlayacaktır.



Entegre sürdürüleb�l�r ulaşım

Sağlıklı toplum

Yerel ekonom�ye destek

Sosyal yapının güçlenmes�

Toplumsal kazanım

Kent �ç� ulaşım ve paket tesl�matlarında motorlu araçlar yer�ne b�s�klet kullanılması
traf�ğ� rahatlatarak farklı ulaşım araçlarının �rb�r�ne entegre kullanımını ve
planlamasını destekleyecekt�r.

 B�s�klet kullanımı toplumu spora teşv�k ederek gündel�k yaşamdak� hareketl�l�ğ�
arttırır. Ayrıca motorlu araçlar yer�ne b�sekletler�n terc�h ed�lmes� hava ve gürültü
k�rl�l�ğ�n� azaltarak kenttek� yaşam kal�tes�n� arttıracaktır. 

B�s�klet kuryel�k yapacak k�ş�ler kend� bölgeler�ndek� t�car� hareketl�l�ğe destek
verecekt�r. Ayrıca kent �ç� tesl�matlar �ç�n b�s�klet kuryeler�n terc�h ed�lmes�,
dışarıdan �sten�leb�lecek b�r ürünün aynı bölgeden talep ed�lme oranını arttıracaktır. 

B�s�klet kurye ağı sayes�nde üret�c�, kurye ve türet�c�ler�n doğrudan �let�ş�m
kurab�lmes� yerel ekonom�dek� �let�ş�m�n güçlenmes�n� sağlayacaktır. 

B�s�klet kullanımı kentl�ler� spora teşv�k etmekle b�rl�kte, yaşadıkları bölgey� daha �y�
tanımalarını sağlayacaktır. B�s�kletl�ler�n artması ve kent �ç� s�stemlerde çevresel
değerler�n göz önünde bulundurulması �le toplumdak� farkındalığın artması
öngörülmekted�r.

Neden 
Uygulamalı?
Yerel Yönet�mler �ç�n;

B�reyler �ç�n;
Ek gel�r �mkanı

Sağlıklı yaşam

Kent �ç� sürdürüleb�l�r çalışmalara katkı

Kentte yaşayan b�reyler �ç�n b�s�klet kuryel�k k�ş�ler�n kend� zaman uygunluklarına göre
terc�h edeb�leceğ�, d�led�ğ�nde çalışab�leceğ� b�r ek gel�r �mkanı sunmaktadır. 

B�reyler�n b�s�klet kullanarak ek gel�r sağlayab�lmeler� gündel�k hayatlarında sağlıklı
akt�v�teler yapma �mkanı tanır. 

Kentte yaşayanların kent�n gel�şmes�ne ve değ�şmes�nde etk�l� olan çalışmalarda akt�f
olarak yer alması kend� talepler�n� doğrudan �leteb�lmeler� �ç�n olanak sağlar. B�s�klet
kurye ağının farklı roller�nde yer alan katılımcıların çevrec� ve ekonom�k seçeneklere
ulaşması kolaylaşır. 



B�s�klet kuryel�ğ� �ç�n en gerekl� ek�pman b�r b�s�klett�r. Ayrıca
hırsızlıkları önlemek �ç�n b�r b�s�klet k�l�d�, her hava şartında b�s�klet
süreb�lmek �ç�n havaya uygun dayanıklı g�ys�ler, basılı veya çevr�m�ç�
er�ş�leb�len b�r bölge har�tası gerekmekted�r. 

Çoğu b�s�klet kuryes� ayrıca b�r b�s�klet kaskı, görünürlüğü ve reklamı daha
fazla yapmak �ç�n de projen�n �sm�n� taşıyan çeş�tl� baskılı g�ys� ve/veya
materyaller kullanır. Kuryeler�n çoğu, tesl�matları ve k�ş�sel eşyaları
taşımak �ç�n b�r b�s�klet heybes� veya sırt çantası �le dağılımlarını
gerçekleşt�r�r. Daha gen�ş hac�ml� yükler� taşımak �ç�nse b�s�klete monte
ed�lm�ş sepetler veya kutular ya da kargo b�s�kletler kullanılır. Ayrıca
b�s�klet �ç�n gereken güvenl�k ek�pmanlarını da (ışıklar, çamurluklar vb.)
görünürlüğü arttıran ve olası yaralanmaları daha aza �nd�rgeyen etk�ler
sunar.

Kuryeler, d�kkatl� ve özenle çalışan k�ş�ler olmalı, telefonla �let�len
güncellemeler� tak�p edeb�lmel�, taşıdığı eşyanın güvenl�ğ�nden sorumlu
olmalı, f�ş, fatura, makbuzlar ve ödemeler g�b� son alıcıya ulaştırab�lmel�,
gereken ödemey� doğru şek�lde alab�lmel� ve gönderene tekrar bu çıktıları
doğru şek�lde �leteb�lmek g�b� sorumlulukları da alab�lmel�d�r. Ayrıca
kuryeler yerel halk ve esnaf �le b�reb�r etk�leş�m hal�nde olacağından,
kuryeler�n bel�rl� kr�terler� karşılayab�len k�ş�lerden seç�lmeler� de �ş
kal�tes�n� arttıracak b�r etk� sağlayab�l�r.

Uygulamada
Temel 
Gerekl�l�kler



notlar




