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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 
Smart-List, geçmiş tarihte almış olduğunuz ürünleri baz alarak ileriye yönelik tahminlerde 
bulanarak kullanıcıya alışveriş listesi sunan bir mobil uygulama. Kullanıcının eski 
verilerini kullanarak, hangi ürünü, ne miktarda aldığını belirleyerek bir sonraki ay için 
tahmini bir alışveriş listesi oluşturuyor. Liste, ürün ve miktarı olarak iki özellikten 
oluşuyor. Ayrıca, kullanıcı tarafından girilen tutarları karşılaştırarak bütçe hesaplamasında 
yardımcı oluyor. 

 
Smart-List uygulamasının ekonomiye katkı ve toplumun sorunlarına çözüm üretme 
potansiyeli değerlendirildiğinde, kullanıcıların ihtiyaca yönelik satın alımları teşvik 
edilerek gereksiz tüketimin azaltılması, bilinçli tüketim fikrinin topluma aşılanması, 
kontrollü satın alımlarla bütçe tasarrufu sağlanması ve gıda israfı hakkında farkındalık 
yaratılarak belli bir oranda gıda israfının önüne geçilmesinde önemli rol alacağı 
düşünülmektedir. Ayrıca, geliştirilecek uygulamanın hem zamandan hem de bütçeden 
tasarruf sağlayarak bireylerin ekonomik olarak kalkınmalarına önayak olması 
amaçlanmaktadır. Ayrıca gerektiği kadar alma fikrini benimseterek, çevre kirliliğinin 
önüne geçmeyi ve sıfır atık düşüncesini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu getirilerin 
ülkemiz ve dünyamız açısından uzun solukta sürdürülebilirliğin sağlanmasına, doğanın 
korunmasına, çevre kirliliğinin azaltılmasına ve bireylerin ve ülkemizin ekonomisine 
katkıda bulunması beklenmektedir. Proje sonunda çıkan uygulama ticarileşme 
kapasitesine de sahip olacaktır. Ürünün, kullanıcılarına online market alışveriş olanağı 
sunan birçok siteye entegre edilebilme olanağı da mevcuttur. Firmalar açısından da böyle 
bir uygulama müşteri devamlılığı sağlayacaktır. Ayrıca ilerleyen süreçlerde uygulamaya 
farklı yabancı diller de eklenerek dış piyasada kullanımı da mümkün olabilecektir. 

 
Projemizde “Python” programlama dili kullanılmıştır. Uygulama geliştirilirken “Long-
Short Term Memory” adlı makine öğrenme algoritması kullanılmıştır. Bu algoritma 
“Marketyo” adlı firmadan sağlanan 6 aylık alışveriş verileri ile geliştirilmiştir. “Colab” 
üzerinde yazılan projemizden gerekli çıktılar alındıktan sonra bu çıktılar “Flutter” 
aracılığıyla mobil uygulama haline getirilmiştir. 
 

 
2. Problem/Sorun: 

 
E-ticaret siteleri sayesinde günümüzde insanlar market alışverişlerini de internet 
üzerinden kolayca yapabiliyor. E-ticaret sitelerinin sağladığı bu kolaylıkların yanı sıra 
önemli bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. 
 
Bu kolaylık insanlara gereksiz harcamalar yaptırıyor ve ihtiyaç fazlası ürünlere 
yönlendiriyor. Bu da ne yazık ki bilinçsiz bir tüketime ve en önemlisi çok büyük bir gıda 
israflarına sebep oluyor. Bunun yanında ekonomik olarak da büyük kayıplara yol açıyor. 
Artık alışkanlık haline gelen bu davranış, bırakılmadığı sürece, uzun vadede gelecek 
nesillerin çok büyük gıda ve ekonomik problemlerle karşılaşmasına neden olacak. 
 
Gıda Güvenliği Bilgi Ağından alınan Küresel Gıda Krizi verilerine göre 2019 yılında 55 
ülkede 135 milyon insan gıda kıtlığı çekti [1]. Bu sayı 2020 yılında 155 milyondu. Ayrıca 
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birleşmiş milletler gıda ve tarım örgütü de yaptığı çalışmalarda 2050 yılında 300 milyon 
insanın açlıkla mücadele edeceği düşünülüyor [2]. 

 
 

3. Çözüm  
 
Smart-List, gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak ve ihtiyaç fazlası tüketimi 
azaltarak alışkanlık haline gelmiş olan bilinçsiz tüketimi en aza indirmek amacıyla, 
yenilikçi yöntemler kullanılarak, alışveriş bilincine sahip toplumlar oluşturmayı 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda makine öğrenmesi ve derin öğrenme 
yöntemlerini de kullanarak kullanıcılar için alışveriş listesi oluşturmaktadır. Bu akıllı liste 
probleme gerçekçi bir çözüm geliştirebilmek adına gerçek kullanıcı verilerinden elde 
edilen alışveriş verileriyle belirli bir kullanıcının geçmişte yaptığı alışverişlerin bir makine 
öğrenmesi modeli ile eğitilmesinden sonra, kullanıcılara yeni ürünler tavsiye etmek yerine 
onlara gerçekten ihtiyacı olacağı ürünlerin bu model ile tahmin ederek sunmaktadır. 
Kullanıcılar neyi ne kadar alacağını alışveriş yaptıkça gerçek zamanlı olarak güncellenen 
bu liste sayesinde takip edebilmekte ve yaptığı harcamaları da uygulama üzerine 
kaydedebildikleri için bütçesinin de kontrolünü de sağlayabilmektedir. Bu şekilde 
kullanıcıların ihtiyacı dışında ürün tüketimini azaltılarak, onların bilinçli tüketim 
farkındalığı kazanmalarına olanak sağlamayı amaçlamaktadır. Uygulamanın 
yaygınlaşmasıyla beraber de bu farkındalığın tüm topluma aşılanması öngörülmektedir.   
 
Uygulamada, 6 aylık süreçte bir kullanıcının yapmış olduğu alışverişler ürün olarak ele 
alınmış ve bu ürünlerden ilk 5 aylık kısımda bulunanlar LSTM modelinde eğitilmek üzere 
sekans bir yapıda ele alındı ve metin türetme yaklaşımı ile hazırlanarak model ile eğitildi. 
Daha sonra da eğitim sonunda yeni ürün tahminleri türetilmiştir. Elde edilen bu tahmin 
verileri de kullanıcının gerçekten son ayda almış olduğu verilerle karşılaştırıldığında ise 
%75 üzerinde bir doğruluk oranı ile eşleştiği gözlenmiştir. Ayrıca tahmin edilen bu 
ürünlerin miktar bilgileri de hangi üründen ne kadar alındığı baz alınarak ortalama bir 
değer olarak eklenmiştir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Şekil 1.Smart-List 

Tahmin Edilen Liste 
Şekil 2. Smart-List 
Geçmiş Alışverişler 

Şekil 3.Smart-List 
Geçmiş Alışveriş Detayı 
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4. Yöntem 
 
Makine öğrenmesi temeli ile çalışan ve Colab üzerinden yazılan Smart-List 
uygulamasında programlama dili olarak Python kullanıldı. Algoritmalarla programın 
hedeflediği çıktıları almak için birçok model oluşturuldu. En uygun model olarak “Long-
Short Term Memory” seçildi. Veriler “Marketyo” firması tarafından sağlandıktan sonra 
LSTM algoritmalarıyla çıktılar alınıp gerekli testler yapıldı [Şekil 4]. Tahmin verilerinde 
ürün ve miktarı olmak üzere 2 özellikten oluşan 50 yeni ürün tahmini istendi. Bu çıktılar 
kullanıcının aylık hangi ürünleri aldığını ve bu ürünleri ortalama ne miktarda aldığını 
kullanıcıya göstermektedir. Çıktılar test verisi olarak kullanılan son 1 ayın verileri ile 
karşılaştırılarak doğruluk oranı ölçüldü [Şekil 5]. Tahmin edilen veriler ile gerçek veriler 
karşılaştırıldığında, eski alışveriş listelerinin tutarlılığına bağlı olarak %100 ile %70 
arasında bir başarı oranı elde edildi. Bu sürecin de sonunda uygulamayı kullanıcılarla 
buluşturmak için “Flutter” kullanıldı.  
 

 
Şekil 4. Kullanılan input verileri 

 
Şekil 5. Doğru/ Yanlış Tahmin Oranları 

 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 
Gıda israfı, ekonomik sonuçlarının yanı sıra kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından 
ele alındığında hem ülkemiz hem de yaşadığımız dünya açısından oldukça önemlidir [3]. 
Gıda israfının birçok nedeni olmakla birlikte, en yüksek gıda israfı evlerimizde 
gerçekleşmektedir. Tüketici seviyesinde gıda kaybı ve israfının sebeplerinin araştırıldığı 
birçok literatür çalışması mevcut olup, bireylerin market alışverişlerinin bu noktada önemli 
bir etmen olduğu belirtilmektedir [4 - 7]. Öncelikle bir alışveriş listesine sahip olmak, 
gerçekten ihtiyacınız olan ürünlere yönelik harcamalara daha çok önem verilmesini sağlar 
[8]. Listelenen tüm ürünlere gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına karar vermeniz için size 
zaman tanır. Bu sayede, bütçeniz dahilinde kalıp uzun vadede tasarruf da sağlayabilirsiniz. 
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Üstelik neyi ne kadar satın alacağınız konusunda gerçekçi bir fikriniz olacağı için 
ihtiyacınız dahilinde yeteri kadar alışveriş yapmış olursunuz, bu yiyecek israfını 
önlemenize de yardımcı olur. Kullanıcı dostu bir mobil uygulama olan “Smart-List” 
projesi, tüm bu hususlarda kullanıcıya kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır. Uygulama, 
kişinin önceki aylardaki alışverişleri bazında bir sonraki alışverişine yönelik tahminler 
yaparak kişiye özel muhtemel bir aylık alışveriş listesi sunacaktır. Kullanıcılara gerçekten 
ihtiyaç duydukları ürünleri, ihtiyaç duydukları miktarlarda sunan akıllı alışveriş listesi 
sayesinde hem kullanıcıların zamandan kazanç sağlamasını hem de alışverişlerini kontrollü 
gerçekleştirerek bütçeleri doğrultusunda harcama yapma ve tasarruf etme imkanını 
oluşturacaktır. Sunulan bu çözüm, ihtiyaç fazlası alımı da önleyeceğinden gıda israfının 
azaltılmasında ve bu konuda farkındalığın arttırılmasında da önemli bir yer bulacaktır. 
Ayrıca gösterişli bir ürün tarafından cezbedilmek veya bir satıcı tarafından o ürünü almaya 
ikna edilmek çok olası bir durumdur. Smart-List, bu gibi durumları ve mağazaların ücretsiz 
deneme olanağı sunduğu, aslında daha fazla satın alım (tüketim) ve daha çok para harcama 
odaklı psikolojik numaralara da kolayca düşülmesini engelleyecektir. 
 
Hedeflenen projeye benzer olarak Listonic (Listonic, market alışverişini kolaylaştırmayı ve 
hızlandırmayı hedefleyen, gerçek zamanlı senkronizasyon özelliği bulunan, fiyat girilmesi 
durumunda sepet toplamını veren, paylaşımlı alışveriş listesi olarak faaliyet gösteriyor.), 
MarketoList (MarketoList, market alışveriş listesi oluşturma, listeye kullanıcı ekleme, 
“marketteyim” ya da “ürün ekledim” gibi bildirimleri senkronize olarak iletmeyi 
hedefliyor.), Bring! (Bring!, paylaşılan alışveriş listeleri, entegre tarifler, sadakat kartları ve 
bireysel alışveriş önerileri yardımıyla market alışverişini organize ederken zamandan, 
paradan ve enerjiden tasarrufu hedefliyor.), IntelliShop  (IntelliShop, alışveriş listesi 
oluşturmanın yanı sıra, ürünlerin farklı marketlerdeki fiyatlarını karşılaştırma özellikleriyle 
daha tutumlu bir market alışverişi hedefliyor, ancak çok fazla kişisel ayarlama 
gerektiriyor.) ve shoplist  (shopList, ses tanıma ile listeleri oluşturma, liste paylaşma ve her 
zaman senkronize tutma özelliklerinin yanı sıra sık alınan ürünlerin temel istatistiğini takip 
etmeyi hedefliyor.) uygulamaları listelenebilir. Genel olarak bu uygulamalara bakıldığında, 
temel amacın alışveriş listesi oluşturulması, listenin kişiler arasında paylaşılması ve 
değişikliklerin senkronizasyonu olduğu, kullanıcının alışveriş alışkanlıklarından ziyade 
alışverişin nasıl daha kolay hale getirilebileceğine odaklanıldığı görülmektedir. Var olan bu 
uygulamalardan farklı olarak, Smart-List projesi, geçmiş veriler bazında kullanıcılarına 
akıllı dijital alışveriş listesi sağlayarak, ihtiyaç doğrultusunda alımı desteklerken 
kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarını değiştirerek, daha bilinçli tüketimi, daha az gıda 
israfını ve tasarrufu hedeflemektedir. Alışveriş listesi oluşturulması ve tahminleme için 
gerçek kullanıcı alışveriş bilgileri bazında, güncel yapay zeka, makine öğrenmesi teknikleri 
ve derin öğrenme metotlarından yararlanılarak geliştirilecek olan projenin yenilikçi olması 
hedeflenmektedir. Daha hızlı ve daha tutarlı çalışabilmesinin yanı sıra Smart-List 
uygulaması tamamen yerli ve milli bir uygulama olmakla beraber, diğer uygulamalardan da 
farklı olarak kompleks bir ara yüze veya içeriğe sahip olmayıp her yaş grubuna hitap eden 
ve her kullanıcının kolaylıkla kullanabileceği bir tasarıma sahiptir. Bu bağlamda, Smart-
List, kafa karışıklıklarını, ihtiyaç fazlası alımı, gıda israfını ve alışverişe harcanan zamanı 
en aza indirgemeyi ve tamamen kullanıcı odaklı, kullanıcıyı düşünen akıllı bir dijital liste 
olmayı amaçlamaktadır. 
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6. Uygulanabilirlik 
  

Geliştirilen proje, kullanıcılar için mobil uygulama şeklinde tasarlanmış olup beraberinde 
örnek olması adına basit bir alışveriş sistemi de tasarlanmıştır. İlerleyen zamanlarda online 
alışveriş uygulamaları/siteleri ile entegre şekilde çalışabilecek bir uygulamadır. 
Kullanıcılar Smart-List uygulamasına e-posta adresleri ile kaydolup giriş yapabilmekte ve 
her kullanıcı için özel olarak tanımlanmış ve yapılan alışverişlere göre gerçek zamanlı 
olarak güncellenen alışveriş listesine erişebilmektedir. Smart-List uygulaması, kullanıcılara 
sağladığı bu kullanım kolaylığıyla beraber tahmin ettiği listeleri de kolay anlaşılır ve 
kullanıcı dostu bir ara yüzle kullanıcılarla buluşturmaktadır. 

 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Tablo 1.Proje Zaman Planlaması 

İP No 
İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri Kim(ler) Tarafından 

Gerçekleştirileceği 
Zaman Aralığı 

(..-.. Ay) 

1 

Proje Konusu: Bu iş paketi, proje konusunun ve 
amacının belirlenmesini, literatür taramasını ve 
projenin zaman aralıklarına göre planının çıkarılmasını 
kapsar. 

Ecem Şen, 
Çağan Bıçakçı 5 Ekim - 5 Aralık  

2 

Tasarım, Analiz ve Veri Araştırma: Bu iş paketi, 
gereksinim analizini ve sistemin tasarımını kapsar. 
Gerekli verilerin araştırılması, toplanması, verilerdeki 
hata ve eksikliklerin giderilmesi de bu iş paketinde yer 
alır. 

Ecem Şen, 
Çağan Bıçakçı 5 Aralık - 22 Ocak  

3 
Model Oluşturma ve Seçim: Bu iş paketi, makine 
öğrenmesi ile verilerin işlenip en uygun modelin 
belirlenip oluşturulmasını kapsar. 

Ecem Şen, 
Çağan Bıçakçı 

1 Şubat - 15 Nisan  

4 
Mobil Uygulama Programlama: Bu iş paketi, Projenin 
arayüz çalışmaları ve mobil uygulamaya 
uyarlanmasını kapsar. 

Ecem Şen, 
Çağan Bıçakçı 15 Nisan - 16 Mayıs 

5 
Test ve İyileştirme: Bu iş paketi, uygulamanın test 
edilmesi, hataların ayıklanması ve sistemin 
iyileştirilmesini kapsar. 

Ecem Şen, 
Çağan Bıçakçı 16 Mayıs - 16 Haziran 

 
Tablo 2.Tahmini Maliyet Planlaması 

No Malzeme Adet Tahmini Fiyat Kullanılacak Zaman No’ları 
1 Harici Disk 2 700 TL İP No 2 – İP No 3 - İP No 4 

   Toplam = 1400 TL  
 
 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 
  

Smart-List her kesime hitap eden bir uygulamadır. Çünkü akıllı telefona sahip her insanın 
kullanabileceği bir uygulamadır. Ayrıca kullanıcı için kolaylık sağladığı için 
sürdürülebilirlik sağlanması oldukça olasıdır. Bu sebeple online alışveriş sitelerine entegre 
edilmesi hem kullanıcı hem de firma tarafından oldukça faydalı olabilir. 
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9. Riskler 
 

Tablo 3. Risk Planlaması 

İP 
No En Önemli Riskler Risk Yönetimi (B Planı) 

1 
Verilerde olabilecek aykırı değerler, eksik veriler ve hatalar 

tahmin sonuçlarının yanlış çıkmasına neden olabilir. 
Olasılık: Orta, Etki: Yüksek, Risk: Orta 

Veriler ön işlemeden geçirilerek 
olabildiğince gerekli uygun yapıda 
olmaları sağlanacaktır. Eksik ve 
hatalı veriler, gerekirse manuel 

şekilde düzenlenecek en başarılı 
sonuçların elde edilmesi 

sağlanacaktır. 

2 
Yanlış model oluşturulması sonucu tutarsız tahminler elde 

edilebilir. 
Olasılık : Düşük, Etki: Çok Yüksek, Risk: Orta 

Birçok farklı makine öğrenmesi 
tekniği ile model oluşturularak 
sonuçlar karşılaştırılacaktır. 

İstenilen en iyi sonuç elde edilene 
kadar denemelere devam 

edilecektir. 

3 
Veri sayısının yetersiz kalması sistemin istenilen sonuçları 

üretememesine yol açabilir. 
Olasılık: Düşük, Etki: Yüksek, Risk: Orta 

Verilerin yetersiz kalması 
durumda tekrar veri toplanmaya 
başlanacaktır. Gene de verinin 
yetersiz olduğu bir durum söz 

konusu olursa sentetik veri 
oluşturularak sistem iyileştirilmeye 

çalışılacaktır. 
 

 
Tablo 4. Risk Matrisi 
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