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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 Gıda israfı, birçok kaynağın gereksiz bir şekilde tükenmesine yol açan önemli 

sorunlardan biridir. Her yıl üretilen tüketilebilir gıdanın yaklaşık üçte biri çöpe 

gitmektedir. Tüm bu gıda israfının yanında yaklaşık 811 milyon insan yeterince gıdaya 

ulaşamamaktadır [1]. İsraf edilen gıdaların yalnızca dörtte birinin ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılması açlık sorununu çözmek için yeterli olacaktır [2]. 

 Türkiye İsraf Raporuna göre, ülkemizde her yıl 26 milyon ton gıda israf 

olmaktadır. Bu miktar milli gelirin %15’ine denk gelmekte ve maddi karşılığı 555 

milyar TL’yi bulmaktadır[3]. 

 Gıda israfının önemli bir kısmı, marketlerdeki son kullanım tarihi geçmiş gıdalar 

ile otel ve restoran gibi işletmelerdeki tüketim fazlası gıdalardan oluşmaktadır. 

Gıda israfını azaltmak için yeni teknolojik çözümler bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gıda israfının engellenmesi için teknolojiden 

faydalanılması gerektiğini raporlarında belirtmektedir[4]. Bu konuda Dünya genelinde 

yapılan çalışmalardan olumlu sonuç alınmaktadır. Türkiye’de ise gıda israfının 

önlenmesinde benzer uygulamalar pek yaygın değildir. Bu konuda yapılan literatür 

taramasında ülkemizde bu konuda faaliyet gösteren yalnızca birkaç organizasyon 

bulunduğu görülmüştür [4]. 

 Projemizde, market ve restoran gibi işletmelerde artan gıdaların çöpe atılmaması 

ve ihtiyaç sahiplerine daha düşük maliyetle ulaştırılması için bir web sitesi ve mobil 

uygulama geliştirdik. Market sahipleri, son kullanma tarihinin geçmesine az kalan veya 

tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ancak hala tüketilebilir durumda olan ürünlerini; 

restoran sahipleri ise artık satamayacakları ancak hala tüketilebilir durumda olan 

yemeklerini bu web sitesine yükleyerek düşük fiyatla veya ücretsiz olarak ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılmalarını sağlayabileceklerdir. 

 Gıdaya ihtiyaç duyan kişiler ise bilgisayar, telefon veya otobüs durağı gibi ortak 

kullanım alanlarına yerleştirilecek ekranlar yardımıyla sistemdeki ürünleri inceleyip 

istedikleri ürünü seçeceklerdir. Kendilerine tanımlanan kartla birlikte, ilgili işletmenin 

bulunduğu yere giderek daha önceden seçtikleri ürünü ücretini ödeyerek teslim 

alabileceklerdir. 

 Yazılım aşamasında mobil uygulamanın tüm mobil platformlarda erişilebilir 

olması için Cross-Platform Javascript kütüphanesi olan React Native 6, veri tabanı 

olarak MongoDB 7 ve arayüz ile veritabanı arasında iletişimi sağlamak için NodeJS 8 

kütüphaneleri kullanılacaktır. Web sitesi için Javascript kütüphanesi olan React 

kullanılacaktır.  

 Kullanıcıların kendilerine tanımlanan kart ile işlem yapabilmelerini sağlamak 

için Arduino Leonardo ve RFID kart okuyucu kullanılacaktır. 

 Projenin yapım aşaması tamamlandıktan sonra hataları belirlemek ve kullanım 

kolaylığı sağlandığından emin olmak için proje test edilerek hatalar düzeltilecektir. 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

  Birleşmiş Milletler(BM) tarafından her yıl yapılan bir araştırmaya göre dünyada 

her geçen gün daha fazla sayıda insan açlık çekmektedir. Son beş yıl içerisinde on 

milyonlarca kişi kronik olarak yetersiz beslenme sınırına dayanmış bulunmaktadır. 

Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalara göre; 2020 yılında yayınlanan Dünyada 

Gıda Güvenliği ve Beslenmenin Durumu adlı raporda belirtildiği üzere, 2019 yılında 

açlık çeken kişi sayısı 690 milyona ulaşmıştır. Belirtilen bu rakamın, 2018 yılıyla 

kıyaslandığında açlık çeken kişi sayısının 10 milyon, önceki 5 yıla oranla ise 60 milyon 

arttığını göstermektedir.[5]. 

  İnsanoğlunun doğadaki yanlış uygulama ve aktiviteleri sosyal, ekonomik ve 

çevre üzerinde birçok olumsuz sonuçlar doğmasına sebep olmaktadır. Gıda israfı bu 

olumsuz aktivitelerin en önemlileri arasında yer almaktadır. Gıda israfı son otuz yıldır 

tüm dünya tarafından titizlikle üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. 

 FAO’nun Gıda Atık Endeksi Raporuna göre; 2019 yılında küresel düzeyde 

üretilen gıdaların %17’si israf edilmiştir [12].  Bu, tüketicilerin yaklaşık 931 milyon 

ton gıdayı israf ettiği anlamına gelmektedir. Bunun yanında 2021 BM Gıda İsrafı 

Endeksi Raporu'na göre ise, Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe 

atılmaktadır. [6]. 

  FAO, 54 ülkede 152 farklı bölgeden alınan verilere göre yapılan israfın %61 ev 

mutfaklarında, %26 yiyecek içecek işletmelerinde ve %13’nün perakendeciler 

tarafından yapıldığı rapor edilmiştir. 

Bir tarafta insanlar aç uyurken diğer tarafın beslenmesi fazlasıyla sağlanırken üstüne 

birçok israf eklenmektedir.   Bu iki sorunun çözümünün ana fikri birbirinde içinde 

olması çözüm odaklı projelerin işini kolaylaştırmaktadır. Bu soruna çözüm amaçlı Luse 

Yemek,  Fazla Gıda gibi yerli ve To Good To Go, Transfernation isimli yabancı 

firmalar ortaya çıkmıştır. Türkiye’de gıda israfını önlemede teknolojiden yeteri kadar 

faydalanıldığı söylenemez. Gelişmiş ülkelerde onlarca uygulama ve bu uygulamaların 

milyonlarca kullanıcı bulması yanında, Türkiye’de maalesef yok denecek seviyededir 

[4]. 

 

3. Çözüm  

 “Fazla Gıda Ulaştırma Sistemi”(FAGUS), telefon veya bilgisayar gibi 

cihazlarda rahatlıkla kullanılabilecek web sitesi ve mobil uygulama platformlarından 

oluşmaktadır. Bu web sitesi, iki temel arayüzden oluşacaktır. Bunlardan ilki, ürün 

yükleyecek olan market ve restoran gibi işletmelerin kullanımı için tasarlanan arayüz, 

ikincisi ise bu ürünlerin ulaştırılacağı ihtiyaç sahiplerinin, yani kullanıcıların, ürünleri 

inceleyebilecekleri arayüzdür. Kullanıcılar burada seçtikleri ürünleri kendileri için 

ayırabilir ve daha sonra ürünün bulunduğu işletmeye giderek ürünü teslim alabilir. Bu 

süreçte ürünü başka birinin teslim almaması için her kullanıcının hesabına özel 

tanımlanmış birer kartı bulunacaktır. Kullanıcı ürünü teslim alırken bu kartı göstererek 

web sitesinden işlem yapan kişinin kendisi olduğunu belgelemiş olacaktır.  
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 Yeni kullanıcı oluşturma aşamasında kullanıcıdan fakirlik belgesi istenecektir, 

çünkü sistemin asıl amacı gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır. İstenen belgeleri 

tamamlayan yeni kullanıcı, hesabına tanımlanan kartı “FAGUS” merkezlerinden 

alabilecektir. 

 Ürünün işletmeler tarafından sisteme yüklenmesi aşamasında işletmeci ürünün 

fotoğrafını, üretim tarihini, varsa son kullanım veya tavsiye edilen tüketim tarihini ve 

ürün için belirlediği fiyatı girerek yeni ürün ekleyecektir. Fiyat belirlenmesi aşamasında, 

üreticinin ürünün fiyatında en az %80 indirim yapması gerekmektedir. Ürünün 

durumuna göre, ürün ücretsiz olarak da yüklenebilir. Eklenen yeni ürün sistem 

yöneticileri tarafından onaylanma aşamasına geçecektir. Onaylanma aşamasında 

ürünün piyasa fiyatı kontrol edilerek veri tabanında güncellenecek ve fiyatının en az 

%80 indirimli olup olmadığı, ürünün tüketilebilir durumda olup olmadığı kontrol 

edilecektir. Yalnızca onaylanan ürünler web sitesinde görünecektir. Yüklenen ürünün 

tavsiye edilen tüketim tarihi geçmişse ürün hâlâ tüketilebilir durumda olabileceğinden 

ürün ayrı bir kategoride gösterilecektir. Bu ürünler özellikle evcil hayvanları veya çiftlik 

hayvanları beslemek için kullanılabilecektir. Ürün yükleme işlemi web sitesinden veya 

mobil uygulamadan yapılabilir. 

Projenin olabildiğince çok insana ulaşabilmesi için her kullanıcının aylık alışveriş üst 

sınırı olacaktır. Böylece projenin kötüye kullanımı önlenebilecek ve herkes ihtiyacı 

kadar ürün alabilecektir. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının yaklaşık 6 bin TL olduğu ve 

sistemdeki her ürünün en az %80 indirimli olduğu göz önüne alınarak her kullanıcı için 

aylık harcama sınırı 1200 TL olarak belirlenmiştir[7].  Seçilen ürünün fiyatı ne olursa 

olsun bu harcama hakkı ürünün orijinal fiyatının %20’si kadar azalacaktır. 

Her kullanıcının web sitesine ulaşabileceği akıllı telefon veya bilgisayarı 

olmayabileceğinden, toplu kullanıma açık olan parklar, otobüs durakları gibi belirli 

yerlere kullanıcıların işlem yapabileceği ekranlar yerleştirilmesi planlanmaktadır. Bu 

ekranların yerleştirilmesinde öncelik, sosyoekonomik düzeyi düşük olan ve kullanıcı 

sayısının çok olması beklenen bölgeler ile üye olan işletme sayısının fazla olduğu 

bölgelere verilecektir. Bu bölgelerde ekranların yerleştirileceği yerler, halkın kolay 

ulaşımı göz önünde bulundurularak belediyeler tarafından belirlenebilir. Ekranların 

yerleştirilme sıklığı, başlangıçta bir mahallede her 5000 kişi için bir ekran olacak şekilde 

ayarlanabilir. Daha sonra kullanım sıklığı ve talepler göz önünde bulundurularak sayı 

arttırılabilir veya azaltılabilir. 

Kullanıcı bu ekranlardan bir şey seçmek istediğinde kartını okutarak giriş yapabilecek 

ve istediği ürünü seçerek işlem yapabilecektir. İhtiyaç sahipleri, bu ekranları kullanabilir 

veya web sitesinden şifreyle giriş yaparak aynı işlemleri gerçekleştirebilir. Ürün sistem 

üzerinden seçildiğinde web sitesindeki stok sayısı ve kullanıcının aylık harcama hakkı 

azalacaktır. 

Bu aşamadan sonra, kullanıcının ilgili işletmeye giderek, seçtiği ürünleri teslim alması 

ve ücretini ödemesi gerekmektedir. 3 saat içinde bu gerçekleşmezse ürünün stokları ve 

kullanıcının harcama hakkı önceki haline geri dönecek ve işlem gerçekleşmemiş 

olacaktır. Ancak bir kullanıcı bu gecikmeyi 3 defadan fazla gerçekleştirdiyse aylık 

harcama hakkı eskine haline dönmeyecektir. Bu şekilde stokların gereksiz şekilde 
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azaltılmasının önüne geçmek ve ürünün en kısa sürede tüketilmesini sağlamak 

amaçlanmaktadır. 

 

4. Yöntem 

 Projemizin tasarımı Figma üzerinden yapılmıştır. Tasarım aşamasında sistemin 

kullanımının kolay ve anlaşılabilir olmasına özellikle dikkat edilmiştir. Ayrıca renklerin 

ve tasarımın ilgi çekici olmasına da özen gösterilmiştir. Gıda ürünleri için kategoriler 

oluşturulurken popüler alışveriş sitelerinde bulunan kategoriler incelenmiş ve buradan 

edinilen fikirler ile, projenin amacına uygun bir kategori sistemi belirlenmiştir. Ayrıca 

ürünler için filtreleme sistemi oluşturulmuş, kullanıcıların istedikleri marketleri ayrıca 

bulabilmeleri için bir arama çubuğu eklenmiştir. 

 

 
Görsel 1: FAGUS web sitesi ana ekran 

 

 
Görsel 2: FAGUS web sitesi kategori menüsü örneği 
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Görsel 3: FAGUS mobil uygulama ürün yükleme ekranı 

 

 Web sitesinin yazılımı JavaScript ile yapılmıştır. Bu aşamada ReactJS, NodeJS, 

NestJs, Arduino kütüphaneleri kullanılmıştır. 

 Projemiz, işletmeler ve ihtiyaç sahipleri için olmak üzere iki farklı ana paneli bir 

arada bulunduran bir web sitesi olarak tasarlanmıştır. İşletmeler için elindeki ürünleri 

yükleyebileceği ve detaylarını girebileceği bir panel bulunacaktır. Bu panel için 

JavaScript kütüphanesi olan ReactJS kullanılacak ve bu panele ister telefondan ister 

bilgisayardan ulaşılabilecektir. İhtiyaç sahipleri için oluşturulan panel ise yine ReactJS, 

NodeJS ve NestJS kullanılarak kurulmuştur. 

 Web sitesine yüklenen ürünlerin depolanacağı veri tabanı olarak MongoDB, veri 

tabanı ile web sitesi arasındaki iletişimi sağlamak için ExpressJS ve NestJS 

kullanılmıştır. 

 Ürünlerin işletmeler tarafından yüklenmesi aşamasında ürünler, yönetici 

panelinden fotoğraf, son tüketim tarihi gibi veriler girildikten sonra veri tabanına 

kaydedilecek ve sistem yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra ihtiyaç sahipleri için 

oluşturulan panelde gösterilecektir. 

 İşletmelerin ürün yüklemesi için oluşturulan panel ve ihtiyaç sahiplerinin 

ulaşabileceği arayüz için TailwindCSS ve ReactJS kullanılmıştır. 

 Genel kullanıma açık ekranlarda ve işletmelerde bulunacak kart okuma sistemi 

için Arduino RFID kart modülü kullanılacaktır. RFID modülü ile Arduino Leonardo 

ekranlara entegre edilecek ve kart okutulduğu zaman Arduino Leonardo kartı web sitesi 

ile iletişime geçerek üye girişi veya ürünün teslim alınması işleminin tamamlanmasını 

sağlayacaktır. Sisteme üye olmak için mahalle muhtarlığından alınacak olan fakirlik 

belgesinin ve aynı kişiye ait T.C kimlik kartının açık ve okunabilir şekilde fotoğraflarını 

çekip sistemimize yüklenmesi gerekmektedir. Gerekli belgeler yüklendikten sonra 

yönetici ekibimiz bilgilerin doğruluğunu kontrol edip kişinin sisteme erişimi 

onaylanacaktır. Ardından kişi en geç 14 iş günü içerisinde en yakın ‘FAGUS’ merkezine 

teslim edilen kartını alıp sistemi dilediğince kullanabilecektir. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 Son yıllarda gıda israfı sorununa birçok teknolojik çözüm üretilmeye 

başlanmıştır. Bu konuda yapılan birçok mobil uygulama ve web sitesi bulunmaktadır. 

Örneğin özellikle İngiltere’de aktif olan ‘OLIO’, insanların evlerindeki fazla gıdayı 

yakın çevrede yaşayan ve o gıdaya ihtiyacı olan kişilerle paylaşmalarını sağlayan bir 

mobil uygulamadır [8]. Bu uygulamada kullanıcılar evlerindeki fazla gıdayı ve diğer 

ürünleri uygulamaya yükleyebilmekte ve diğer kullanıcıların yükledikleri ürünleri 

görebilmektedir. Seçtikleri ürünü, o ürünü uygulamaya yükleyen kişinin evine giderek 

teslim almaktadırlar.  

New York merkezli bir organizasyon olan ‘PareUp’ ise restoranların fazla gıdalarını 

ucuza sattığı bir mobil uygulamadır. Bu uygulama sadece New York’ta hizmet 

vermektedir.  

Benzer bir uygulama olan ve Danimarka merkezli kurulan ‘To Good To Go’ ise birçok 

ülkede fazla gıdaların tüketiciye ulaşmasını sağlamaktadır [9]. ‘Too Good To Go’, 

projemize benzer şekilde, market, restoran, otel gibi işletmelerin fazla gıdalarını daha 

düşük fiyata satmalarına yardım eden bir mobil uygulamadır. Ancak projemizden farklı 

olarak web sitesi versiyonu bulunmamaktadır ve doğrudan ihtiyaç sahiplerine hitap 

etmemektedir. 

 Ülkemizde ise ne yazık ki benzer uygulamalar yaygın değildir. Var olan 

uygulamalar ise geniş bir kitleye hitap etmemektedir. Ülkemizde çalışma yapan bu 

uygulamalara Fazla Gıda [10] ve Luse Yemek [11] örnek verilebilir. Fazla Gıda daha 

çok işletmelerin gıda israfı kaynaklı zararını azaltmaya yönelik çalışmakta, Luse Yemek 

ise yalnızca restoranlarla çalışmaktadır ve fazla aktif değildir. Projemiz ise tüm 

Türkiye’de kullanılabilecek ve bahsedilen uygulamalardan farklı, özgün yönlere sahip 

bir projedir. 

 ‘FAGUS’, öncelikle ihtiyaç sahiplerine hitap etmesi ve onların ihtiyaçlarını göz 

önünde bulundurması yönüyle diğer uygulamalardan ayrılmaktadır. Diğer tüm 

organizasyonlardan ve uygulamalardan farklı olarak, projemiz ihtiyaç sahiplerinin iyi 

gıdaya düşük maliyetle ulaşmalarını sağlamayı temel hedeflerinden biri olarak 

görmekte ve bunu kolaylaştıracak birtakım yenilikçi özellikler içermektedir. Bu konuda 

en büyük farkımız ve yenilikçi yönümüz; herkesin web sitelerine veya mobil 

uygulamalara erişiminin olmadığını dikkate alıyor olmamız ve bu sorunu çözmek için 

herkesin kullanabileceği, otobüs durağı ve benzeri yerlere yerleştirilecek ekranlar 

geliştirmeyi projemize dâhil etmemizdir. Yani projemizin erişilebilirliğinin diğer 

uygulamalara kıyasla çok daha kolay olmasıdır.  Bunun yanında sistemin kullanıcılarını 

belirlerken sistemin ihtiyaç sahiplerine hitap ettiğinden emin olmak için çözüm 

bölümünde bahsedilen birtakım belgeler isteyecek olmamız ‘FAGUS’’u diğer 

uygulamalardan farklı ve özgün kılan bir diğer özelliktir ve sistemin kötüye kullanımını 

önlemek amacıyla alınmış bir önlemdir.  

 Çözüm bölümünde bahsedilen kişiye özel kart sistemi de projemizin tamamen 

özgün ve yenilikçi yanlarından biridir ve kullanım kolaylığı ile güvenliği sağlamaya 

yöneliktir. Bu sistem ile kullanıcılar bir ürünü seçtikten sonra o ürünün başka birine 

satılması ihtimali ortadan kalkmış olacaktır. ‘FAGUS’un diğer uygulamalara kıyasla, 
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daha geniş bir kitleye hitap eden daha büyük ve detaylı bir proje olması, bu sistemi 

gerekli hale getiren en önemli faktörlerdir. 

 

6. Uygulanabilirlik  

 FAO, dünyada her yıl 990 milyar dolar değerinde ve 1.3 milyar ton gıdanın israf 

edildiğini bildirmektedir. Bu israf edilen gıdaların birçoğu doğru yöntemlerle yeniden 

kazandırılabilmektedir[12]. Bizim projemiz de gıdaların ihtiyaç sahiplerine 

ulaştırılması ve israfın önlenmesi için kullanımı kolay bir alternatif olarak 

düşünülmüştür. Projenin kolay olması, işleyişinin pratik ve herkes için kazançlı olması 

bakımından büyük önem taşımaktadır. 

 Esnafların projeye katılımını sağlamakla, onların da zararını azaltacağı için 

onları bize bir adım daha yaklaştırmakta ve iş birliği yapmalarını kolaylaştıracaktır. 

Market ve restoranlar normalde son kullanma tarihi geçmiş ürünleri çöpe atarak veya 

toplama bölgelerinde yakılmasına izin vererek bu ürünler yüzünden zarar etmektedirler. 

Ancak ‘FAGUS’ sayesinde ürünlerini belirlenen bir fiyatla satmaları çok daha karlı 

olacaktır. 

Normalde çöpe atılacak gıdalara ihtiyaç duyan kişiler ise bu ürünlere çok daha hızlı ve 

kolay erişebileceklerdir. Böylece insanlar birbirinden haberdar olarak etkilenecek ve 

sistemin kullanımının yaygınlaşması kolaylaşacaktır. 

Sistemi kurma ve uygulama kısmını herhangi bir yatırımcı rahatlıkla üstlenebilir, 

projemiz, sağladığı kâr düşünüldüğünde oldukça düşük maliyetli ve uygulanabilir bir 

projedir.  

Projenin uygulamaya geçirilmesi için tek yapılması gereken belirli yerlere ekranlar 

yerleştirmek ve kullanıcıların yeni üyelik kartı alabilecekleri bir merkez kurmaktır. 

Gereken sermaye daha sonra ürün satışlarından belli bir kâr payı alınarak veya web 

sitesine reklam koyularak elde edilebilir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Projemiz, çift taraflı kazanç sağlayan çok yönlü bir proje olduğundan hedef 

kitlesi geniş bir kesimi kapsamaktadır. Maddi durumu yerinde olmayan ve bu sebeple 

gıda ihtiyaçlarına erişimde zorluklar yaşayan ihtiyaç sahibi kişileri öncelikli olarak 

hedef almaktayız. Elinde fazla gıda bulunan işletmeler de kitlemizi oluşturan bir diğer 

gruptur. 

 

9. Riskler 

 Projemizde karşılaşılabilecek 

risklerden biri sisteme yüklenen gıdanın 

üretim tarihinin veya son kullanım 

tarihinin yanlış girilmesidir. Bu durumda 

onaylanma aşamasında ürün fotoğrafları 

kullanılarak bu durum anlaşılabilir. Bu 

riskin olasılığı ve etkisi orta olarak 

belirlenmiştir. Risk puanı 9’dur. 

 Bir diğer risk ise işletmenin koyduğu ürün fotoğrafının gerçek üründen farklı 

olmasıdır. Bu durumda ürünü alan kullanıcı durumu yönetim merkezine bildirebilir ve 

bu durumda o işletme uyarı cezası alır. 3 kez uyarı cezası alan işletme bir daha ‘FAGUS’ 

ile çalışamaz. Bu riskin olasılığı yüksek ve etkisi orta olarak belirlenmiştir, risk puanı 

12’dir. 
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