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Özet ve Giriş (Abstract and Introduction)

Yapılan çalışma kahve tüketmeyi seven müşterileri ve kahve 

satışını yaparak para kazanmak isteyen işletmeleri 

kapsamaktadır. 

Kahve içmek isteyen insanlar, işletmelerde pahalı olarak kahve 

satın almaktalar. Kahvesini sevdikleri işletmelere sık sık 

gidebilmeleri için daha ekonomik satış yaparak müşterileri 

işletmelere yönlendirebilme doğrultusunda tasarlanmıştır.

Web site üzerinden kullanıcılar(müşteri) daha ekonomik fiyatlar 

ile oluşturulan paketleri alarak her zaman gitmeyi sevdikleri 

kafelere rahatça gidebilecekler ve kahvelerini daha ucuza 

yudumlayabilecekler.

İşletmeler, herhangi bir ücret ödemeden kendi reklamlarını web 

site üzerinden yapmış olacaklar. Müşteriler örneğin x 

işletmesinde aldıkları kahve hakları (CFC ile adlandırılmakta 

web site üzerinde) sayesinde kahvelerini uygun içerken, 

işletme de komisyon ile ayrıca para kazanmış olacak ve sabit 

bir müşteri kitlesini oluşturmuş olacaktır. 

Yöntem (Method)

Kaynaklar(Referances)

• https://tr.wikipedia.org/wiki/HTML5

•https://tr.wikipedia.org/wiki/CSS

•https://www.javascript.com/

•https://www.adobe.com/tr/products/illustrator.html

•https://www.mysql.com

•https://www.php.net/

•https://laravel.com/

•https://getbootstrap.com/

Ekran Görüntüleri (Screen shots)

Sonuç (Conclusion)

Kullanıcı (müşteriler) daha uygun kahve içebilecek, işletmeler 

daha fazla müşteriye ulaşabilecekler. COFFREE olarak bu iki 

ana olgu arasındaki köprü görevini görerek kar amacı 

doğrultusunda hareket edecektir.

Verilebilecek öneri ise Backend yeni nesil olarak Node.js 

kullanımı daha verimli ve doğru olacaktır. Front End tasarımı 

React ve ay Angular ile tasarlanabilmelidir. Next JS kullanılırsa 

hem SEO olarak ön plana çıkacaktır. Hemde site erişim hızı 

artacaktır.
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- Veri tabanı için MySQL

- Web site iskeleti için HTML5

- Web sitenin makyajı için CSS

- Bootstrap

- Web sitedeki akış için JavaScript

- Dinamik bir yapı için PHP - Laravel

- Illustrator
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