
Aynı Gün
Teslimat Süreçleri
Kitapçığı



Aynı gün kargo gönderimi, gün içerisinde belli bir saate kadar sipariş 
veren müşterilerin siparişlerini, aynı gün içerisinde kargo �rmasına 
ileterek, teslimat sürecini başlatmaktır. E-ticaret �rmaları son birkaç 
yıldır, geri dönüşümleri ve müşteri memnuniyetini artırmak için bu 
teslimat yöntemini kullanmaktadır. 

Çiçeksepeti olarak satıcılarımızın ürünlerini aynı gün teslimata açması 
durumunda üst sıralarda listelenmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bu kapsamda sizlere sunduğumuz  “Aynı Gün Teslimat” seçeğimizi aktif 
edebilirsiniz ve ürünlerinizin üst sıralarda listelenmesini sağlayabilir-
siniz.

 “Aynı Gün Teslimat” seçeneği ile ilgili bilgi almak, bölge ve son sipariş alım saati belirlemek için panelinizde yer alan Pane-
linizin sağ üst bölümünde yer alan Çiçeksepeti Destek Ekibi > Konuşma Başlat butonu üzerinden Mağaza Bilgi 
Değişikliği ve Destek İşlemleri > Mağaza Bilgilerimi Güncellemek İstiyorum başlığı üzerinden talebinizi oluşturabilir-
siniz.

Aynı Gün Teslimat Nedir?

Aynı Gün Teslimat Seçeneğinin Avantajları

Aynı Gün Teslimat Seçeneğini Panelimde Nasıl Aktif Edebilirim?
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• Operasyonel anlamda oluşabilecek şikayetleri 
yüzde 25 oranında azaltabilirsiniz.
•  Müşteri memnuniyet skorunuzu 3 kat artırabilir-
siniz.
•  Satıcı puanınızı yükseltebilirsiniz.
• Ürünlerinizin gönderimine “aynı gün teslimat” 
seçeneğini ekleyerek, müşteri memnuniyetinizi 
artırabilir ve satışlarınızı katlayabilirsiniz!
• Aynı gün teslimat seçeneği bulunan ürünler site 
içerisinde üst sıralarda listelenir.

• Site içi aramalarda ürünlerinizin öne çıkmasını 
sağlayabilirsiniz.
• Müşterilerinize ürünlerinizi 3 kat daha hızlı 
ulaştırabilirsiniz.
• Geç teslimat ve kargoda hasar gibi olası problem-
leri 3 kat azaltabilirsiniz.

Time Kurye

Carrier Ekspres
Çiçeksepeti Avantaj olarak Carrier 
Ekspres ile yaptığımız işbirliği için 
tıklayınız.

Banabi Kurye
Çiçeksepeti Avantaj olarak Banabi 
Kurye ile yaptığımız işbirliği için 
tıklayınız.

Çiçeksepeti Avantaj olarak Time Kurye 
ile yaptığımız işbirliği için tıklayınız.

PackUpp
Çiçeksepeti Avantaj olarak PackUpp ile 
yaptığımız işbirliği için tıklayınız.

http://akademi.ciceksepeti.com/time-kurye/
http://akademi.ciceksepeti.com/carrier-ekspres/
https://akademi.ciceksepeti.com/banabikurye/
https://akademi.ciceksepeti.com/packupp/


Sıkça Sorulan Sorular
Soru 1: Aynı gün sipariş teslimatı neden önemlidir?

Aynı gün gönderim yaptığınızda, müşteri memnuniyetini artırma 
şansınız da artar. Tüketiciler internetten yaptıkları alışverişlerde 
siparişin bir an önce gelmesini istedikleri için, aynı gün gönderi 
yapmanız, tüketicinin ürüne daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Aynı gün teslimat seçeneğini sunduğunuzu gösterdiğinizde geri 
dönüşümlerinizi de artırma ihtimaliniz artacaktır. Çünkü tüketiciler 
sipariş vermeleri durumunda 1-2 gün içerisinde ürüne ulaşabilece-
klerini görecekleri için satın alma kararlarını verirken bunu da göz 
önünde bulunduracaktır.

Soru 2: Aynı gün teslimat yaptığım bölgeleri nasıl yönetebilirim?

Aynı gün teslimat seçeneği panelinizde aktif edildiğinde tanımla-
nan bölgelerinizi satıcı paneliniz üzerinde yönetebilirsiniz.
Panelinizin sağ üst bölümünde yer alan Mağaza İsminizin 
yazdığı butona tıklandığında Gönderim Bölgeleri sekmesi 
üzerinden  aktif/ pasif etme son sipariş alım saati gibi güncellem-
eleri gerçekleştirebilirsiniz.

Çiçeksepeti Pazaryeri Platformu olarak,satışını yaptığınız ürünler 
için; bulunduğunuz ilde çok uç noktalar dışında - il geneline 

Soru 3: Aynı gün gönderimlerimde kurye gönderim ücreti var 
mıdır?

Aynı gün teslimat modelini kullanan satıcılarımızın servis ile 
teslimat şeneğinde 19,90 TL kurye gönderim ücretini aktif 
edebilirler. Bunun için; 
Panelinizde yer alan  Çiçeksepeti Destek Ekibi > Konuşma 
Başlat buttonu üzerinden Mağaza Bilgi Değişikliği ve 
Destek İşlemleri > Mağaza Bilgilerimi Güncellemek İstiyo-
rum Obaşlığı altından talep oluşturabilirsiniz.

Soru 4: Aynı gün teslimatta sipariş bazlı kota koyabilir miyim? 
veya gün bazlı kapatabilir miyim?
 
Evet. Siparişlerinizde adet bazlı kota koyabilirsiniz. Bununla 
birlikte aynı gün teslimat seçeneğini kapatmak istediğiniz 
tarihi bir gün öncesinden iletilmeniz durumunda  gün bazlı 
kapama işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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gönderiminiz olması tercihimizdir.




