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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizin amacı; yardıma muhtaç insanların ve sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını 

karşılamak üzerine olacaktır. Mobil Uygulamamız içerisinde yemek, gıda üzerine iş yapan 

kayıtlı şirket ve kuruluşlar yer alacak, bu kayıtlı 

yerlerde günlük ve taze olarak yapılan yemekler 

bizim asıl hedefimiz olacaktır. Söz konusu 

işletme ve kuruluşlarda sık sık artan yemekler 

biliyoruz ki çöpe atılıyor. Bizim amacımız tam 

olarak burada devreye giriyor. Yenilenebilir 

durumda olan yemeklerimiz bu kuruluşlardan 

bizim uygulamamız vasıtası ile alınıp ihtiyaca 

gerek duyan insanlarımıza ulaştırılacaktır. Diğer 

yandan çöpe atılması düşünülen yemekler ise 

sokakta yaşayan hayvan dostlarımıza ulaştırılmak 

için değerlendirilecektir. Yine uygulamamız 

içerisinde bize destek olan şirketlerimiz ve kuruluşlarımız için bir rekabet sistemi olacak, bu 

sisteme göre aylık liste yapılacak, listede ilk 10 ' a giren kuruluşlarımıza kazanç sağlaması 

açısından, bizim aracımız ile reklam sağlanacak ve müşteri potansiyelinin artması yönünde 

çalışılacaktır. Böylelikle insanlarımız, yardımlaşmayı ve hayvanlarımıza olan ilgilerinden 

ötürü buralara daha çok rağbet gösterecek, kuruluşun kazancı da bu doğrultuda artacaktır. 

Uygulamamız eğer değerlendirmeden geçer ise çeşitli geliştirmeler yapılarak gerçekten 

kullanılabilir ve uzun vadeli bir proje olacağını düşünüyoruz. Mobil Uygulamamız hakkında 

tüm bilgilere http://www.payidar.dotalone.com web adresinden ulaşabilirsiniz 

 

2. Problem/Sorun: 

Günümüzde restoranların büyük çoğunluğu günlük taze yemekler üretmekte ve bu yemekler 

sonraki gün müşteriye sunulmayacağı için gün sonunda artan yiyecekler çöpe atılmaktadır. 

Bunun yanında beslenme ihtiyacını tam olarak karşılayamayan yardıma muhtaç insanlarımız 

ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımız 

bulunmaktadır. Bir fikirle yola çıktığımız bu 

projemizde üreteceğimiz çözümün bir ihtiyaç 

oluğunu daha da önemlisi bir ihtiyaçtan 

doğduğunu belirtmek istiyoruz.  

 

3. Çözüm  

Yiyeceklerin ve gıdaların geliştirmiş olduğumuz 

mobil uygulama ile, gönüllü kişiler veya kayıtlı 

kuryelerimiz tarafından yardıma muhtaç 

insanlarımıza ve sokakta yaşamakta olan hayvan 

dostlarımıza ulaştırılması projenin ana amacıdır. 

Sadece insan odaklı olmayan bu projede hayvan dostlarımızın da uygulama içerisinde 

düşünülerek desteklenmesi fikrimizin farklı bir yönünü vurgulamaktadır. 

 

 

 

http://www.payidar.dotalone.com/
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4. Yöntem 

Uygulama içerisinde; şirket, restoran, otel gibi sıcak ve günlük yemek üretimi yapan 

kuruluşlar bizim birincil kaynaklarımız olacaktır. 

Ayrıca bireysel kullanıcılarımızın evde artan yemekleri 

de uygulamamızda kullanılacaktır. 

 

Uygulama için gerekli kaynaklar ise proje yapısına 

uygun olarak geliştirilecek yazılım, görsel anlamda 

dikkat çeken tasarım, projenin kullanıcılara tanıtılması 

(reklam), diğer maddi gereksinimler ihtiyaç duyulan 

başlıca kaynaklarımızdır.  

 

 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Günlük olarak artan ve çöpe giden yemekler, beslenme ihtiyacını karşılayamayan yardıma 

muhtaç insanlarımız ve sokakta yemek bulmakta zorlanan hayvan dostlarımız bizim için 

sorun teşkil etmektedir. Artan yemeklerin çöpe atılmasını engellemek, ihtiyaç sahiplerine 

direkt veya aracılar yoluyla yemeklerin ulaştırılması bahsi geçen sorunun çözümü olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Buna ek olarak sokakta yaşayan vatandaşlarımızın beslenme 

ihtiyacını karşılarken aynı zamanda iş imkanı sağlayarak onları topluma geri kazandırmayı 

amaçlıyoruz. Mobil Uygulamamız hakkında tüm bilgilere http://www.payidar.dotalone.com 

web adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 Mobil uygulama olarak kullanılacak, bahsi 

geçen konularda duyarlı, gönüllü çalışmak 

isteyen şirketler ve kişiler tarafından tanıtımı 

yapılarak kullanımı yaygınlaşacaktır. Bununla 

birlikte pandemi sürecinde yapılan yardımlar ve 

dağıtımlar göz önüne alındığında 

uygulanabilirlik açısından yüksek bir yüzdeye 

sahip olmamız yaygınlaşmamızda etkili 

olacaktır. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Tablo 1 Tahmini Maliyet Tablosu 

Ürün Adı Adet Fiyat 

Domain(Alan Adı) 1 100 Tl 

Hosting(Sunucu) 1 250 Tl 

Play Store Barınma 1 25 Dolar 

App Store Barınma 1 99 Dolar 

Moto-Kurye Maliyeti 100 282.500 Tl 

http://www.payidar.dotalone.com/
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Tablo 2 Proje Zaman Planlaması 

İş Paketleri Süre

(Ay) 

Ocak-

Şubat 

Mart-

Nisan 

Mayıs-

Haziran 

Temmuz-

Ağustos 

Eylül-

Ekim 

Kasım-

Aralık 

Hedef Kitle(araştırma) 2       

Tasarım 2       

Geliştirme 4       

Test Süreci 2       

Son Kullanıcı 

Yorumları 

2       

Market Onay Süreci        

İş Ortakları Bulma 4       

İş Gücü Alımı 4       

Barınaklarla Anlaşma 4       

Hayata Geçiş        

 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

• Uygulamayı kullanacak olan kitle; şirketler, restoranlar, gönüllüler, vakıf ve dernekler. 

• Uygulamadan yararlanarak fayda sağlayacak kitle; yardıma muhtaç insanlar ve sokak 

hayvanları. 

• Uygulamayı kullanarak dağıtım yapacak olan kuryelerimiz. 

 

Uygulamanın ve fikrin yaratacağı etki; insanların birbirleri arasındaki yardımlaşma ve 

dayanışmayı arttırması, yemek israfının engellemesi, ihtiyaç sahiplerine iş imkanı 

sağlaması… 

Dünya üzerinde 800 milyondan fazla insan açlık sınırının altında ve buna ek olarak sokak 

hayvanları yaşam şartlarından dolayı yemek bulmakta zorlanmaktadır. Bu da uygulamamızın 

üretilerek, kullanıma sunulduğu takdirde nasıl büyük bir etkiye sahip olabileceğini 

göstermektedir. 

 

9. Riskler 

Uygulamamız hedef olarak kazanç sağlamayı düşünmemektedir. Yapmayı düşündüğümüz 

uygulama yardımlaşmayı ön planda tutmaktadır. Böylece çöpe atılan yemeklerin azalmasını 

sağlayarak hem yardıma muhtaç insanlara günlük yemeklerini temin etmeyi hem de sokakta 

yaşayan hayvanların da aç kalmasını önleyerek gıda tasarrufunun sağlanması 

hedeflenmektedir. Şirketim devamlılığı için en büyük problem bu olabilir. Domain, Hosting, 

Play Store ve App Store barındırma ücretlerinin yanın da kurye maliyetimiz de oluşacaktır. 

Bu sorunu çözebileceğimiz B planımız ise uygulama içerisinde kendi market sayfamızı 

yapmak olacaktır. Market, içerisinde hayvanlar için mama, araç gereç bağış sistemini aktif 

ederek kullanıcı tarafından seçilen hayvan barınaklarına bu ürünlerin teslimini yapabiliriz. 

Buradan elde edeceğimiz gelirle bir kazanç sağlayabiliriz. Ayrıca hayvan barınaklarının 

yükünü az da olsa hafife indirmiş olacaktır. 
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10. Kaynaklar  

Payidar Ekibi 
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