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1. Özet 

1.1. Proje Adı 
 

Sticker For Me  

1.2. Proje Tanımı 
 

Sticker For Me , Karekod şeklindeki yapışkan Stickerlara , Mobil uygulama ve web sitemiz yardımıyla 

farklı veriler yükleyerek kullanıcıların , başka kullanıcılara hitap eden sayfalar oluşturmasını sağlayan 

yazılım projesidir . 

1.3. Proje Açıklaması 
 

Projede , 3 temel faktör bulunmaktadır . Bunlardan 1.si , bizim tarafımızdan basılacak olan farklı renk 

ve boyutlardaki stickerlar , 2.si , Projeye ait mobil uygulama ve 3.sü ise projeye ait WEB sitesidir.  

 

Yukarıdaki şekilde göründüğü gibi karekod şeklindeki stickerlar yapışkanlı olup , istenilen her yere 

yapıştırılabilecektir. Kullanıcılar , stickerları herhangi bir yere yapıştırdıktan sonra , mobil uygulamada 

açtıkları hesap ile , karekodu telefonlarına  okutmaları gerekecektir. Daha sonra , Web sitesinde 

hesap açarak , o stickera ait olan sayfayı istedikleri gibi düzenleyebileceklerdir .  Sayfaya istedikleri 

gibi , görüntü , video , ses , yazı  ve çok daha fazlasını ekleyerek , kendilerine özel stickerları istedikleri 

şekilde oluşturabilecekler .  Daha sonra  o stickerı telefonuna uygulamadan okutan herkes , 



oluşturulan sayfaya gidecektir.  Projeyi örnekler ile anlamak için öncelikle “3.Kullanım Örnekleri” , 

Bölümünü okuyunuz. 

1.4. Projenin Genel Amacı  

 
Projenin genel amacı , Yüksek fonksiyonlu ve düşük maliyetli stickerlar ile , hayatın her bölümünde 

insanlara kolay ve çabuk bilgi imkanı sunmak , işlerini daha kolay bir şekilde halletmelerini 

sağlamaktır . 

1.5. Hedef Grupları 
 

Mavi Stickerlar , Kişisel Kullanım için Sunulduğundan ,  Herkes tarafından kullanılacaktır. Yaş dağılımı 

olarak bakıldığında asıl hedef gurubu gençleri oluşturan  16-25 yaş gurubudur . 

Sarı Stickerların öncelikli hedef gurubu , İşletme sahipleri , Restoranlar , Mağazalar , Spor Salonları , 

Fuarlar , Belediyeler ve Kamu Kuruluşları , Özel veya devlete ait , şehir içi – şehirler arası taşımacılık 

şirketleridir. 

Yeşil Stickerların hedef gurubu , mavi stickerlar ve sarı stickerların hedef guruplarının kesişimidir.   

Kırmızı stickerlar satılmayacak , sadece bizim tarafımızdan ücretsiz olarak kullanılacaktır. 

Sticker renklerinin açıklaması için  “ 2.1. Sticker Çeşitleri ve Özellikleri “ bölümünü okuyabilirsiniz.  

 

2. Projenin İçeriği ve Özellikleri 

2.1. Sticker Çeşitleri ve Özellikleri 
 

Sticker For Me  projesinde , özelliklerine bağlı renklerine göre mavi , sarı , yeşil ve kırmızı olmak üzere 

4 ; boyutlarına göre , Small , Medium ve Large olmak üzere 3 çeşit Sticker sunulmaktadır . stickerların 

renklerine ait özellikleri aşağıdan görebilirsiniz 

2.1.1. Mavi Stickerlar 
 



 

 Mavi Stickerlar , İstediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz bir tasarıma sahip olan ve herkesin kullanımına 

açık olan stickerlardır.  

2.1.2. Sarı Stickerlar 
 

 

Sarı Stickerlar , sadece anlaşmalı devlet , belediye , marka , mağaza ve şirketlere toplu olarak verilen  

stickerlardır.  

2.1.3. Yeşil Stickerlar 
 

 

Yeşil Stickerlar , Elektronik ve mekanik aletler için birer kumanda görevi gören , bu aletleri kontrol 

edebileceğiniz , herkesin kullanımına açık olan  stickerlardır.  

2.1.4. Kırmızı Stickerlar 
 

 

Kırmızı stickerlar , sadece bizim tarafımızdan ücretsiz olarak üretilerek  kullanılan , doğruluğu kesin 

olan stickerlardır .  



3. Kullanım Örnekleri  
 

Restoranlarda Kullanım  

Bir Restoranda , Masalara yapıştırılan ve Sticker sayfası Menü şeklinde hazırlanan Sarı stickerları 

telefonuna okutan müşteriler , o restoranın menüsünü telefonlarından inceleyebilecekler. Aynı 

şekilde masalarda bulunan ve garsona bildirim göndermesi için hazırlanan yeşil stickerı okutan 

müşteriler , garsonu çok daha kolay bir şekilde çağırmış olacaklardır.  

Müzelerde ve Tarihi Alanlarda Kullanım  

Müzelerde , herhangi bir tarihi eserin üzerinde bulunan stickerı okutan müşteriler , o heykelin 

resimlerinin , tarihinin ve o heykelle ilgili her türlü bilginin bulunduğu bir sayfa şeklinde düzenlenen 

Sticker sayfasına giderek ,  Tarihi eserlerle ilgili birçok bilgiye çok kolay bir şekilde ulaşabileceklerdir.  

Spor Salonlarında Kullanım  

Spor salonlarında , herhangi bir spor aletinin üzerinde bulunan stickerı okutan müşteriler , o aletin 

nasıl yapıldığının gösterildiği bir video , hangi periyotlar ile haftada kaç gün yapılması gerektiği ile ilgili 

bilgiler ve hangi kasları geliştirdiğini gösteren bir resim olan bir sticker sayfasına ulaşabilirler , spor 

salonu sahibi , bu stickerları istediği gibi düzenleyecek , ve makinelerin üstüne yapıştıracaktır.  

Kartvizit Olarak Kullanım  

Cüzdanına yapıştırdığı bir mavi stickerı , WEB sitesinden kartviziti olarak düzenleyen bir kişinin 

arkadaşları tarafından bu kartvizit okutulduğunda , o kişinin isim-soyisim , telefon numarası , e-posta 

adresi , adresi gibi kartvizit bilgileri stickerı okutan kişinin telefonunda gözükebilir veya telefonuna 

kayıt olabilir.  

Mağazalarda Kullanım 

Herhangi bir mağaza sahibi , vitrine yapıştırdığı sticker’ın sayfasını indirimdeki ürünleri , öne çıkan 

ürünleri ve yeni ürünleri göstermesi için düzenleyebilir . o sticker’ı okutan müşteriler , bu ürünleri 

telefonundan görerek , o ürünler ile ilgili her türlü bilgiye ulaşabilirler. 

Taşıtlarda Kullanım  

Metro , Otobüs gibi toplu taşıma araçlarında , kullanılması planlanan stickerlar , müşteriler tarafından 

okutulduğunda , rota-varış bilgisi , taşıtın , nerelere ne zaman gideceği gibi bilgileri gösterecektir. 

Fuarlarda Kullanım  

Fuarda tanıtılan ürünlerin üstüne yapıştırılacak olan stickerlar ,okutulduğunda  misafirlere , o ürün 

hakkındaki her türlü bilgiyi verecektir , bir proje fuarında, projelerin raporlarını, resimlerini , bilgilerini 

gösterecek , yemek fuarında , yemeklerin tariflerini , nelerden ve nasıl yapıldığını, botanik fuarında , 

bitkilerle ilgili bilgileri gösterecektir.  

Şehirlerde Kullanım 



Şehirlerin belirli bölgelerine yerleştirilecek olan stickerlar , şehrin insanları veya gelen turistler 

tarafından okutulduğunda , yakındaki restoranlar , kafeler , oteller , alış-veriş merkezleri ve çok daha 

fazlasını gösterebilecektir. 

Not Stickerı Olarak Kullanım 

Herhangi birine not bırakmak için kullanılacak stickerlar , okutulduğunda , not şeklinde hazırlanan 

sticker sayfasını gösterecektir 

Ürün Stickerı Olarak Kullanım  

Ürünlerin üzerlerine yapıştırılan stickerlar , okutulduğunda , ürün bilgilerini ve içeriğini gösterebilir , 

kullanım kılavuzunu taşıyabilir , makine ise nasıl çalıştığını anlatabilir , başka ürünlerle 

karşılaştırmamızı sağlayabilir. 

Sticker Kartları Olarak Kullanım  

Kredi Kartı şeklinde , cüzdana konulabilecek stickerlar oluşturulabilir , bu stickerlar , okutulduğunda 

farklı işlevler gerçekleştirebilir . 

CV Kart-Stickerı 

Okutulduğunda , CV yi gösterebilir  

Kartvizit Kart-Stickerı 

Okutulduğunda , Kart vizit bilgilerini gösterebilir  

Veri Kart-Stickerı  

Bir USB bellek gibi , veri depolanmasını ve okutulduğunda depolananverilerin gösterilmesini 

sağlayabilir . 

Özel Şirketlerde Kullanım 

Özel Şirketlerde , Okutulduğunda , odaların kapısındakiler odalar hakkında bilgi verebilir , alet ve 

makinelerin üzerindekiler , nasıl kullanılacaklarını gösterebilir , evrakların üzerinde , yapılması 

gerekenleri not etmek için kullanılabilir. 

Devlet Kurum ve Kuruluşlarında Kullanım  

Devlet kurumlarında , sıra alma , talimatları ve yapılması gerekenleri öğrenme gibi işlerde 

kullanılabilir , örneğin , bir yerde getirimesi gereken belgeleri not almak yerine , stickerı okutarak 

telefona kaydolması sağlanabilir . 

Siterlerde Kullanım 

Site içerisinde hayatın yönetilmesine yardımcı olabilir , apartman girişlerinde , zillerde bulunan 

stickerlar , okutulduğunda ev sahibinin telefonuna numarayı göstermeden arama yapabilir , site 

içerisindeki , spor salonu , avm , havuz , yaşam merkezi gibi alanlarda kullanılabilir.  

Akıllı Evlerde Kullanım  



Akıllı evlerde , evin içerisindeki tüm akıllı aletlerin kontrol edilmesine yardımcı olabilir . perdelerin 

Işıkların açılmasını , klimaların çalışmasını , elektronik aletlerin düzenlenmesini sağlayabilir . Ayrıca , 

bunları nsadece ev sahibi tarafından değil , misafirler tarafından da yapılabilmesine yardımcı olabilir . 

Ödeme Sistemi Olarak Kullanım  

Telefona kayıtlı bir kredi kartından , karekot okutulduğunda karekoda bağlı olan hesaba girilen 

miktarda para transfer edilir , Sticker ile Ödeme sistemi , Nakit para ve kredi kartı kullanılarak ödeme 

yapılan her yerde kullanılabilir . 

Turnikelerde Kullanım 

 Metrolarda , okutulduğunda metro bileti yerine geçebilir , hem yüklemek hem ödemek için Sticker 

okutulabilir , yurt giriş-çıkışlarında , giriş ve çıkış saatlerinin belirlenmesi için kullanılabilir. 

Otoparklarda Kullanım  

Park ettikten sonra okutulur , Süre başlar , Arabayı alırken okutulur  , Ödeme otomatik olarak 

telefondan gerçekleşir . 

Afiş ve Broşürlerde Kullanım 

Bir afiş üzerindeki sticker okutularak , bağış yapılabilir  , o afiş/broşür hakkında bilgi alınabilir , veya 

yetkili kişilere okutan kişiye ulaşması için bilgi gidebilir .  

Sinemalarda Kullanım 

Sinemalarda , Bilet alma , Filmler hakkında bilgi alma , filmlerin fragmanlarına ulaşma , mısır ve içecek 

ödemelerini gerçekleştirme  gibi birçok farklı şekilde kullanılabilir. 

4. Proje Planı 
 

4.1. Proje - Zaman Planı 
 

Proje-zaman planı , ilk tur yatırımının alındığı tarihe göre planlanmıştır.  

1-6. Aylar Arası Proje Zaman Planı  

• Proje yazılımını tamamlamak 

• WEB sitesini tamamlamak 

• Mobil uygulamayı tamamlamak  

• Stickerları basmak için makineleri temin etmek  

• Stickerları basmak 

• Proje takımını toplamak 

 



 

6.Ay Proje Zaman Planı 

• Reklam hazırlıklarını tamamlamak 

• Tanıtım afiş ve broşürlerini hazırlamak / Basmak 

• Tanıtım Videolarını – Reklam Filmlerini Hazırlamak 

• Reklam yazılarını yazmak 

• Reklam resimlerini hazırlamak  

• Reklam verilecek frimalar ve kanalları belirlemek 

• Reklam verilecek frimalar ve kanallar ile görüşmeleri tamamlamak 

• Stickerların satılacağı mağazalar ile anlaşmak 

• Proje takımına 7-12. Aylar arasında yapılacaklar hakkında eğitim vermek 

7-12.Aylar Proje Zaman Planı 

• Projeyi piyasaya sürmek  

• Mobil uygulamayı yayınlamak  

• WEB sitesini yayınlamak 

• Tüm kanallardan reklamları yayınlamak 

• Stickerları Satışa Sürmek 

• Proje takımı ile stickerların kullanılacağı yerler tek tek gezilerek  anlaşmaları yapmak 

 

4.2. Proje – Bütçe Planı 
 

Proje bütçesi henüz belirlenmediğinden bu bölüm boş bırakılmıştır . 

5. Reklam ve Pazarlama 
 

5.1. Planlanan Reklam Yolları 
 

• İnsatgram Reklamları 

• Diğer Sosyal Ağ Reklamları  

• Ücretsiz Kullanılan ve verilen Stickerlar 

• Sticker Verilen Restoran Kafe vb yerlere asılan  afişler  

• Afiş ve Broşürler 

• Reklam Yazıları 

• Web Tekno vb. teknoloji siteleri reklamları 

• Popüler Bloggler ve Youtuberlardan reklamlar 



• Youtube Reklamları 

• Google Reklamları 

 

5.2. Kazanç Yolları 

 
• Sticker Satışları 

• Stickerlar üzerinde yerleştirilen reklamların gelirleri 

• İlerliyen aşamalarda piyasaya sürülen  

6. Sıkça Sorulan Sorular 
 

Karekodlar zaten var , Bu projenin karekodlardan farkı ne ? 

Bu projenin temelinde , karekod teknolojisi yatsada , amacı karekod tasarlamak değil , insanların , 

kendilerine özgü olarak çok kolay bir şekilde düzenleyerek pratik olarak kullanabileceği Stickerlar 

oluşturmaktır .  

Bu proje daha önce herhangi bir yerde yapıldı mı ? 

Şuana kadar yapılan araştırmalarda , bu projenin benzer bir örneğine rastlanılmamıştır . 

Bu projenin tutabileceğinden nasıl emin olabiliriz ? 

Girişmcilik sektöründe , hiçbir projenin tutacağından emin olamayız. En iyi projede bile mutlaka risk 

vardır . Fakat bu projeyi , insanlar ne ister , insanlar ne kullanır , ne satın almak ister , insanların 

hayatını nasıl kolaylaştırırız , insanlar neden bizi tercih etsin gibi sorular üzerinde düşünerek 

oluşturduğumuz için , projenin evrensel olarak tutulabilmesi yüksek ihtimallidir. 

 


