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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tarih boyunca kültürel değerlerimize baktığımızda yardımseverlik ve misafirperverlik 

önemli ve yaygın bir yere sahiptir. Toplumsal hayatta karşılaştığımız ve çözümünde 

zorlandığımız sorunlar, yardımlaşma yoluyla kolaylıkla çözülebilmiştir. Günümüzde 

teknolojinin gelişmesi ile yardımlaşma kavramı hem işlevsel hale gelmiş hem de farklı 

şekillerde görülmeye başlamıştır. Eskiden yediğini başkalarına göstermek doğru 

karşılanmazken şimdilerde çoğu insan yemeğini sosyal medya aracılığı ile paylaşmaktadır. 

Bunun gibi sosyal medya ve kitle iletişim araçları hayatın vazgeçilmez bir parçası olmuştur. 

Ülkemizde internet ve telefon kullanıcı sayısı sürekli artmakta ve insanlar yardımlarını bu 

araçları kullanarak yapmaktadırlar. Birçok sosyal medya aracında ve web sitelerinde çeşitli 

yardım faaliyetleri düzenlenmektedir. Ülkemizde nüfusun artması ile doğru orantılı olarak 

yemek israfı da artmaktadır. Her yıl milyonlarca ekmek çöpe gitmekte ve hem ülkemize hem 

de bireylere çok yönlü olarak zarar vermektedir. Restoranlarda, aş evlerinde vb. kamu ve özel 

yemekhanelerde tonlarca yiyecek yenilmeden israf olmaktadır. "Yemeğini Paylaş" mobil 

yazılımı ile insanların yaptığı gıda israfının önüne geçilmesi, yaptıkları yemekleri paylaşma 

istediğiyle bütünleştirilmiş ve insanların başta sığınmacılar olmak üzere birbirleriyle 

yardımlaşması sağlanmıştır. Yazılımımız mobilde çalışan uygulama olarak tasarlanmıştır. 

Kişiler anlık olarak evlerinde, restoran veya dışarda yedikleri yemeklerin resmini çekip ihtiyaç 

sahiplerine yemekleri ulaştırabileceklerdir. "Yemeğini Paylaş" uygulamasında yemek 

yardımında bulunmanın farklı yolları olacaktır. Kişi isterse evinde misafir edebilecek, isterse 

gönüllüler yardımı ile yemeği ulaştıracak, isterse yemeği yaşadığı bölgede ki bir yerde teslim 

edebilecek, isterse de restoran veya aş evlerine ihtiyaç sahiplerine yemek verilmesi karşılığında 

yardımda bulunabilecektir. Yemek verme işleminde daha hızlı hareket edebilmek için her yerde 

bulunan Kızılay Derneği gönüllüleri ile protokol imzalanmıştır. Yemeklerde herhangi bir 

sorunla karşılaşmamak için kişilerin paylaşımlarına yorum yapma ve puanlama özellikleri 

eklenmiştir. Buda güvenirliği olumlu yönde etkileyecek ve insanların ihtiyaç sahiplerine 

yardımda bulunmasını kolaylaştıracaktır. 
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2. Problem/Sorun: 

Değer; kullanıldığı şekle ve kullanım alanına yönelik olarak geniş bir anlama sahiptir. 

Türkçede karşılık olmayı dile getiren değmek kökünden türetilmiştir, bu anlamda bir şeye 

biçilen karşılıktır, bundan ötürü de karşıladığı ihtiyaca göre değişen bir nitelik anlamını içerir 

(Hançerlioğlu, 2005). Değer, bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin 

değdiği karşılık, kıymet anlamına gelmektedir (TDK, 1998). İnsani değerler nelerdir? İnsani 

değerler, hayata bir değerlilik ve saygı katarlar. Hayatın dürüstlük, hoşgörü, iyilik, merhamet 

gibi güzel yanlarını çoğaltırlar. 

Yardımseverlik, duyarlı olan bireylerde olan, gönüllüğü esas alan, hem toplumları geliştiren 

hem de her insanda olması gereken, yapılan her türlü iyiliği içine alan dayanışma ve işbirliği 

değeridir (Aktepe, 2010). Yardımseverlik insanların birlikte yaşama ve bir birine olan 

ihtiyacından ortaya çıkmış olup, toplumların birliktelik içinde devamlılığını ve gelişmesini 

sağlaması bakımından önemli bir değerdir. Çünkü toplum içerisinde yaşayan insanların 

birbirlerine ihtiyaçları vardır, yardımlaşmaya ihtiyaç duyarlar. Yardımlaşma, ülkemizde de tüm 

toplumlarda olduğu gibi önemli ve güçlü bir dinî saygı uyandıran yani kutsi bir değerdir 

(Vatandaş, 2003). Bu yazılımın temel terimi olan yardımlaşma, kolaylıkla anlaşılacağı üzere, 

yüksek değerler sınıfında yer alan ve toplumsal yaşamın gerektirdiği zorlukları birlikte aşma, 

sorunlara birlikte daha kolay çözümler bulma ve bu çözümleri birlikte uygulama değeridir. 

Dayanışma görev olarak, insanları ortak bir paydada buluşturup, beraberlikleri kuvvetlendirip, 

sıkıntıların üstesinden gelinmesini sağlamaktadır. Toplumların huzur ve refahı için, güçlükler 

karşısında yılmadan mücadele edebilmemiz için bu duygunun hiç yok olmaması gerekmektedir 

(Kılcan, 2013). Kısaca bireyin dayanışma değerine sahip olması aynı zamanda yardımsever, 

hayırsever ve bunları eyleme dökmek için de sorumluluk sahibi olduğunun bir göstergesidir 

(Kılcan, 2013). Ülkemiz kendi vatandaşına olduğu gibi başka ülke vatandaşlarına yardım elini 

uzatıp mültecilere ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’deki geçici koruma altındaki kayıtlı mülteci 

sayısı 26 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 2 bin 304 kişi artarak toplam 3 milyon 

672 bin 646 kişi olmuştur (UNHCR, TÜRKİYE). Bu veriler diğer tüm dünya ülkelerindeki 

mülteci sayısıyla neredeyse denk gelmektedir. 

Çevrim içi sosyal medya siteleri kullanıcılara diğer insanlara açık (ya da seçilenlere) 

profiller oluşturma, diğer kullanıcılarla ve onların bağlantıda olduğu kişilerle ağ üzerinde 

bağlantılı ve etkileşim içinde olma imkânı veren web tabanlı platformlardır (Boyd ve Ellison, 

2007). İnsanlar sosyal medya platformlarında tüm hayatlarını fotoğraf, müzik, metin ve resim 

gibi öğelerle destekleyerek başkalarıyla paylaşabilir hale ve başkalarının paylaşımlarını 

görebilir duruma gelmişlerdir. We Are Social’ın 2018 Dijital Raporuna göre, dünyada 4.021 

milyar internet kullanıcısı, 3.196 milyar aktif sosyal medya kullanıcısı (dünya nüfusunun 

%42’si) ve 2.958 milyar aktif mobil sosyal medya kullanıcısı bulunmaktadır. Bir önceki yıla 

göre internet kullananların sayısı %7 oranında artarken, sosyal medya kullananların sayısı %13, 

mobil sosyal medya kullanıcılarının sayısı ise %14 oranında artmıştır. Dünyada, bir kullanıcı 

2018 yılı itibarıyla internette günde ortalama 6 saate yakın zaman geçirmekteyken, Türkiye’de 

ise ortalama internet kullanım süresi 7 saat 9 dakika, sosyal medya kullanım süresi ise 2 saat 48 

dakika olarak ölçülmektedir. Ayrıca, Türkiye’de 2018 yılı itibarıyla 51 milyon sosyal medya 

kullanıcısı bulunmaktadır ve bu sayı 2017 yılına göre %6 oranında artmıştır (Kemp, 2018). 

Sosyal medya platformlarında yemek fotoğrafları paylaşımı bu anlamda güçlü bir öğe 
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konumunda bulunmaktadır. 2015). İnsanlar önlerine gelen yemeği, gösteri değeri ve estetik 

kaygılardan dolayı, yemeden önce fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşır hale gelmişlerdir. 

Tadımdan önce yemek paylaşımı, fizyolojik değil psikolojik tatmine yönelik bir çabadır. Sosyal 

medyada en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alan yemek, bir sembol halini alarak, 

günümüzde bazı insanların nazarında artık kendini tanımlamaya dönüşmüştür (Kocabay, 2014). 

Yemek paylaşımına verilen bu kadar değer maalesef arka planda daha büyük sorunlara yol 

açabilmektedir. Bu da dünyada ve ülkemizde kaynakların tükenmesine ve ekonomik zarara yol 

açan gıda israfının yaşanmasına neden olmaktadır. Günümüzde gıda israfı ve atıklarının 

ekonomik ve çevresel boyutta birçok olumsuz etkisi bulunmaktadır. Günümüzde daha çok 

gelişmiş ülkelerde gıda israfına rastlanılırken, gelişmekte olan ülkelerde ise çeşitli nedenler 

neticesinde gıda israfı yaşanmaktadır (Solunoğlu ve Aksoy, 2015). Tüm dünyada israf edilen 

maddeler arasında zirvede yer alan gıda israfı, öneminin anlaşılması ve son dönemlerdeki ciddi 

geri dönüşüm çalışmaları sayesinde ülkelerin ekonomisine hayli katkı sağlamaktadır (Bolayır 

ve Ergülen, 2017). 

Yapılan tüm araştırmalar göstermiştir ki insanlığın büyük sorunlarından bir tanesi de gıda 

israfıdır. Gıda israfı ülkemizde de çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Sadece çöpe giden 

ekmek sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Gıda israfının yaşanmasıyla birlikte aynı şekilde 

milyonlarca insan yardıma muhtaç şekilde de yaşamlarını devam ettirmektedir. Bu projemiz ile 

birlikte hem gıda sorununa çözüm üretilmek istenmiş hem de insanların aktif kullandığı sosyal 

medyada bir şeyler paylaşma isteğini yardımlaşma için kullanmaları sağlanmış olacaktır. 

 

3. Çözüm  

Toplum olarak ayakta kalmanın bir şartı da değerlerimize sıkı sıkıya bağlanmamıza ve 

onları gelecek nesillere aktarmamıza bağlıdır. Bazı değerlerimiz vardır ki bizi biz yapar. Bu 

değerler bizler ile bütünleşmiş ve sorunların çözümünde büyük rol üstlenmişlerdir. Bu 

değerlerimizden bir tanesi de yardımlaşma değeridir. Bu değer sadece kendi kültürümüzde değil 

evrensel olarak da insanlığın ortak değeri olmuştur. Nitekim geçmişten günümüze hem 

devletler hem de kişiler ihtiyaç sahiplerine her konuda destek olmuşlar ve yardımlaşma ile çoğu 

sorunun üstesinden gelmişlerdir. Bizim ülkemizde ise yardımlaşma kendi anlamının içinde çok 

farklı değerleri de içinde barındırmaktadır. Yaşadığımız bir doğal afette tüm millet olarak bir 

birimize yardım ederiz ve bu yardımlaşma duygusuyla bir birimize sımsıkı kenetleniriz. 

Yardımlaşma bizler için ailemizden başlar ve tüm toplumu kuşatır. Kapı komşumuzun 

açlığı bizim açlığımız olmuştur. Bir biriyle yemeğini paylaşma komşularımız ile aramızdaki 

samimi ilişkinin birer somut örneği olmuştur. Günümüzde ise şehirleşmeye bağlı olarak bazı 

değerlerimiz farklı hale bürünmüştür. Bunun en belirgin hali de yardımlaşma olmuştur. Kişiler 

artık yardımlarını çeşitli dijital platformlardan yapmaya başlamış ve ihtiyaç sahibi insanlara bu 

şekilde ulaşmaya başlamışlardır. Mevcut durumda ne kadar yardımlar yapılsa da gıda israfı çok 

büyük bir hal almıştır. Her gün milyonlarca ekmek çöpe gitmekte, tonlarca yemek israf 

olmaktadır. Bu sorun ise asla göz ardı edilemeyecek derecede öneme sahiptir. Devletimiz sosyal 

devlet olmanın gerekliliği ile insanlarımıza ne kadar destek olsa da yine de ihtiyaç sahibi 

insanlar bulunmaktadır. Bu gıda israfının önüne geçilmesi hem bugünümüz hem de geleceğimiz 

için çok önemlidir. Bu israfı gözler önüne seren görsellere sosyal medyada, televizyon 

kanallarında sıkça rastlamaktayız. 
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Gıda israfı sorununu çözmek ve mülteciler başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yardımda 

bulunmak için “Yemeğini Paylaş” mobil ve web uygulaması hayata geçirilmiştir. Yemeğini 

Paylaş” mobil uygulaması ile amacımız insanların yemek fotoğraflarını paylaşma isteklerini 

önemli bir değerimiz olan yardımlaşma ile bütünleştirmektir. Böylelikle yediğimiz yemeği 

ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşarak toplumsal birlikteliğimizi en iyi şekilde sağlamış olacağız. 

Bu uygulamamızı kullanan kişiler ister kendi yaptıkları yemekleri, isterlerse siteye dâhil olan 

restoran, yemek evi gibi yerlere bağışta bulunarak yardımda bulunabileceklerdir. Tek 

yapmamız gereken yemeğimizin fotoğrafını çekip uygulamaya yüklemek ve onu gören ihtiyaç 

sahibinin o yemeği yemesini sağlamış olmaktır. 

Uygulamada karşılaşılan güven problemini ortadan kaldırmak için farklı yöntemler ile en 

üst düzeye çıkarılmaya çalışılmıştır. Yemek fotoğrafını paylaşan kişi ihtiyaç sahibini evinde 

misafir etmek istemez ise yemeği farklı şekillerde verebilmektedir. Yemeği paylaşan kişi 

yaşadığı yerde belirlenen bir adreste kendisi yemeği teslim edebilmektedir. İstemesi durumda 

yemeği güvenilir belli noktalara bırakabilmektedir. Bunun dışında yazılımımızın en önemli 

paydaşlarından biride Kızılay Derneği olmuştur. Her ilçede yüzlerce, binlerce Kızılay 

gönüllüsü bulunmaktadır. Bu gönüllüler sayesinde belirli zaman aralıklarında yemekler ihtiyaç 

sahiplerine ulaştırılabilmektedir. Yaşadığımız yerde bulunan Kızılay Derneği yöneticileri ile bu 

konuda protokol imzalanmıştır. Tüm bu yöntemlerin dışında yemek yardımında bulunmak 

isteyen kişi, uygulamaya günde belirli ihtiyaç sahibine ücretsiz yardımda bulunmak koşuluyla 

dâhil olan restoran ve yemek evlerine bağışta bulunabilecektir. Böylelikle ihtiyaç sahibi mobil 

uygulamadan aldığı kod ile gidip işletmelerden yemeğini ücretsiz bir şekilde yiyebilecektir. 

 
Ekran Resmi 1: Yemeğini Paylaş Uygulamasından bir görünüm 

4. Yöntem 

  4.1 Yemeğini Paylaş Yazılımın Özellikleri  

Yemeğini Paylaş yazılımı her yönüyle birçok yenilik sunmaktadır. Yazılım tam anlamıyla 

tamamlandığında hem bir sosyal medya aracı olacak hem de güzel bir yardımlaşma platformu 

kurulmuş olacaktır. Yazılım mobil uygulama olarak ve web sitesi olarak tasarlanmıştır. 

Uygulama tüm fonksiyonlarıyla kullanıma hazır olmamakla birlikte prototip olarak birçok 

kısmı tamamlanmıştır. 

Yemeğini Paylaş Yazılımın başlıca özellikleri;  

• Kullanıcı ara yüzü oldukça basit olduğundan kullanımı kolaydır. 

• Bilgisayar, tablet ve telefonlar ile uyumludur. 

• IOS, Android ve Windows işletim sistemleri ile uyumludur.              Uygulama Logosu 

• Kullanıcıların üye olarak veya üye olmadan yazılımı kullanmaları mümkündür. 

• Güvenlik için sms doğrulama sistemi mevcuttur. Yemeklerin sağlık açısından güvenliği 

kullanıcıların yemeklere yapacakları puanlama ve yorumlarla güvence altına alınmış 

olacaktır.  

• Yemeğini paylaşmak isteyenler için farklı alternatifler sunmaktadır. 
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• İhtiyaç sahiplerini evlerimizde misafir olarak kabul edebiliriz. 

• Başlangıç için günde bir ihtiyaç sahibine ücretsiz yemek vermeyi kabul edip sisteme 

dâhil olan işletmelere bağışta bulunarak daha fazla kişiye yardımda bulunması 

sağlanabilmektedir. 

• Paylaşmak istediğiniz yemeği kendinizin seçeceği, önceden belirlenmiş yerlere götürüp 

teslim edilebilmektedir. 

• Yemeği gönüllü yardımı ile paylaş seçeneğiyle bulunduğumuz yerde olan Kızılay 

gönüllüleri ile yemek teslim edilebilmektedir. 

• İşletmelerde yemek verilecek kişiler uygulamadan alacakları aktivasyon kodunu 

işletmeye vererek bu yardımdan faydalanabilecektir. 

• Paylaşılan yemek istatistikleri sürekli yazılımda görülecektir. 

• Kullanıcılar istedikleri zaman yemek fotoğraflarını paylaşabileceklerdir. 

      • Uygulama sürekli güncellenip, zenginleştirilebilecektir. 

4.2 Yazılımın Kod Parçaları 

Yazılımın farklı platformlarda çalışması için birden fazla uygulama kullanılmıştır. Bu 

yazılımlar, Google tarafından oluşturulan ve Mayıs 2017'de yayınlanan ücretsiz ve açık 

kaynaklı, mobil, web ve masaüstü uygulamaları geliştirmek için kullanabileceğiniz bir mobil 

UI frameworkü olan Flutter’dır. Diğer uygulama ise tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı 

bulunan, html, Php, asp, javascript vb gibi web tasarımları yapabileceğiniz program Adobe 

Dreamweaver’dir. Raporun görseller kısmında Yemeğini Paylaş yazılımımıza ait kodlardan 

bazı bölümler gösterilmiştir. 

4.3 Yazılımın Uygulanabilir Görselleri 

Yazılımın web uygulaması tüm fonksiyonları ile çalışır durumdadır. Mobil uygulama 

kısmının büyük bir çoğunluğu da tamamlanmıştır. Yazılımın hepsinin tamamlanması ve 

kullanıma sunulması hedeflenmektedir. Yazılımın bazı menüleri aşağıda hem bilgisayar hem 

de mobil cihazlar için gösterilmiştir. 

  
Ekran Resmi 2: Yemeğini Paylaş web görünüm Ekran Resmi 3: Yemeğini Paylaş 

mobil görünüm 

  
Ekran Resmi 4: Yemeğini Paylaş uygulamasında paylaşmak istenilen yemeğin 

resminin eklendiği menü 

Ekran Resmi 5: Mobil için 

yemek paylaşım menüsü 



7 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yemeğini Paylaş projemiz ile bir ilki başarmak istenmiştir. Hem küresel bir sorun ele 

alınmış hem de insanların duygu dünyasından yola çıkılmıştır. Hepimiz olaylara gerçekçi bir 

göz ile baktığımızda sosyal medyanın gücünü görmekteyiz. Yine sosyal medyada paylaşımların 

büyük çoğunluğunun yemek üzerine olduğunu da gözlemleriz. Bu proje ile insanların bu 

duygusunu olumlu yöne kanalize etmek amaçlanmıştır. Piyasada sosyal medya araçları dünya 

çapında vardır. Ama bizim fikrimiz hepsinden farklılık göstermektedir. Biz bir nevi sosyal 

medya gibi hareket eden projemizde ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi hedeflemekteyiz. Hem 

yazılım olarak hem de fikir olarak diğerlerinden farklı hareket etmekteyiz. İnsanlar yardımlarını 

yardım kuruluşları üzerinden yapmakta veya bireysel olarak çevresindeki insanlara destek 

olmaktadır. Ama mahallesine taşınan bir üniversite öğrencisinden çokta haberi olmamaktadır. 

Ya da yaşadığı yerde bulunan göçmenlerden habersiz hayatına devam etmektedir. Bu projemiz 

ile toplumun tüm kesimine ulaşmak oldukça kolaylaşmıştır. Projemizde sadece ihtiyaç 

sahiplerini düşünmekle kalmamıştır. Günümüzde komşular bir birlerini artık tanımamakta. 

Bizim uygulamamıza giren kişiler yemeğini, çayını komşuları ile paylaşabilecektir. Anında 

etkileşim ile yemeğinizi uygulama ile resmini çekip paylaştığınızda çevrenizdeki insanlar size 

ulaşabilecektir. Yapılan yardımlar farklı şekillerde dağıtılmasıyla da öne çıkmaktadır. Örneğin 

evdeki yemeği değil de dışardan sisteme dâhil olan bir restauranttan istediğiniz bir yemeği bağış 

olarak ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Dilediğiniz yemeği protokol imzalanan Kızılay 

Derneği üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilirsiniz. Gönüllüler evinize gelip yemeği alacak 

ve ihtiyaç sahiplerine yemeğinizi ulaştıracaktır. Yazılımın bu özellikleri kendine özgüdür. Hem 

yemek satan uygulama özelliklerini hem de sosyal medya özelliklerini içinde barındırmaktadır. 

Projemiz desteklendiğinde ülkemizde ki bu alanda yapılan ilk çalışma olacaktır.  Benzer yemek 

satış uygulamaları belli bir ücret karşılığında iş yerlerinden kar elde ederek çalışmaktadır. 

Gönüllü dağıtıcı, evde misafir etme, yemeği belirlenen bir noktada teslim etme gibi özelliklere 

sahip değildir. Projemizin hayata geçmesi ihtiyaç sahiplerine destek olmak ile birlikte bizi biz 

yapan değerlerimizden yardımlaşmayı da toplum geneline yayacak ve gıda israfının önene 

geçilmiş olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Toplum olarak değerlerimize bağlılığımız bizleri bir birimize kenetlemiş ve her sorunun 

üstesinden gelir duruma getirmiştir. Ne kadar zor durumla karşılaşırsak karşılaşalım hem insani 

anlamda hem de teknolojik anlamda bu problemlerin üstesinden gelmeyi başarmışızdır. Bu 

zorluklarla mücadele etme bilincinin kaynağı değerlerimize olan bağlılığımızdır. Bu 

değerlerimizin başında da yardımlaşma gelmektedir. Hepimiz hayatımızda bu değeri yaşamış 

ve görmüşüzdür. Toplumumuzun genelinde, ailemizde, okulumuzda yardımlaşma değeri her 

zaman var olmuştur. Bu uygulamamız da toplumumuzun bu güzel değerinden yola çıkılarak 

hayata geçirilmiştir. İnsanlar gıda israfının farkında olmuş ve yardıma muhtaç kişilerin 

varlığından haberdar olmuşlardır. Ama insanların nasıl yönlendirileceğine ve nasıl yardımda 

bulunacaklarına ilişkin yöntemler tam bilinmemektedir. Örneğin akşam iki ekmek alan biri 

bunun fazla olduğunun farkındadır. Fakat bu artan ekmeği nasıl değerlendireceğini 

bilememektedir. Bir ekmeği ne yapacağını bilemeyen insanlarımız bu ekmeği maalesef çöpe 

atmaktadır. Bizim projemiz ile birlikte bunun gibi çoğu sorun çözüme kavuşmuş olacaktır. 
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Projemizin uygulanmasında ve hayata geçmesinde hiçbir engel bulunmamaktadır. Yemek 

güvenliği ve kişi güvenliği alınan önlemler ile üst düzeye çıkarılmıştır. Projemizin 

uygulanabilir olduğu son zamanlarda haberlere konu olan bazı belediyelerin yemek 

firmalarından ücret almadan vatandaşlara yemek ulaştırmaya çalışması ile anlaşılabilir. Bizim 

projemizle tam anlamıyla örtüşmese de göstermektedir. Buda projemizin hayata geçmesi ve 

insanlar tarafından kullanılabileceğini göstermektedir. Yaptığımız görüşmeler ve aldığımız 

fikirler projemizin hayata geçmesiyle çok başarılı olacağı yönündedir. Ülkemizin hem sosyal 

medya platformu hem de ihtiyaç sahiplerine rahatlıkla yemek ulaştırma aracı olma adayı 

Yemeğini Paylaş uygulaması oldukça başarılı olacaktır. Projemiz hayata geçtiğinde yemek 

satan firmaların verdiği reklamlar ile daha çok ihtiyaç sahiplerine ulaşılması ile birlikte sistemin 

giderlerinin de karşılanması sağlanacaktır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

İşin Tanımı Sorumlu 

Kişiler 

Kullanılan 

Malzemeler 

Maliyet Şubat 

(2021) 

Mart 

(2021) 

Nisan 

(2021) 

Mayıs 

(2021) 

Haziran 

(2021) 

Problemin 

Hissedilmesi 

GENÇ 

CEZERİLER 

İnsan 

Kaynakları 

- 
X     

Sorunu Araştırma, 

Tanımlama ve 

Çözümünü Tartışma 

(Literatür Tarama) 

GENÇ 

CEZERİLER 

İnsan        

Kaynakları 

İnternet 

Bilgisayar 

Basılı 

Yayınlar 

- 

X     

Yazılımın Genel 

Özeliklerini 

Belirleme 

Rukiye 

DANIŞ 

Marka 

Tescil  

Alan Adı 

(Domain) 

  600 ₺ 

  100 ₺ 
 X    

Yazılım ve 

Uygulama Önerisi 

Geliştirme 

Rukiye 

DANIŞ 

İnsan 

Kaynakları 

İnternet 

Bilgisayar 

Programlar 

- 

 X    

Yazılımda Değişiklik 

Önerme 

Zeynep 

AKŞİT 

İnsan 

Kaynakları 

İnternet 

Bilgisayar 

Programlar 

- 

 X    

Web ve Mobil 

Uygulamaya Yönelik 

Araştırma Yapma 

Rukiye 

DANIŞ 

İnsan 

Kaynakları 

İnternet 

 

- 

 X X   

Yazılımı 

Değerlendirme ve 

Test Etme 

GENÇ 

CEZERİLER 

İnsan 

Kaynakları 

İnternet 

Bilgisayar 

Programlar 

- 

  X   

Yazılımı Hayata 

Geçirme 

Zeynep 

AKŞİT 

Hosting 

 

   300  ₺ 

    X  

Rapor Yazma GENÇ 

CEZERİLER 

İnsan 

Kaynakları 

- 
   X X 

 

Toplam Maliyet 

 

1000 ₺ 5 Ay 
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Projenin maliyeti insanlar kaynaklarından başka isim hakkı, marka tescili ve sunuculara 

ödenecek ücrettir. Projenin hayata geçmesiyle sisteme dahil olacak işletmelerin verdiği reklam 

gelirleri hem sistemin giderlerini karşılayacak hem de ihtiyaç sahiplerinin yemeğe erişmesinde 

kullanılacaktır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesi ve amacı ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. Akıllı telefon kullanan 

veya bilgisayardan interneti kullanabilen, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen insanlar 

hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Hedef kitlemizin çıkış yeri başka yerlerden ülkemize sığınmacı 

olarak gelen insanlar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer insanlardır. 

 

9. Riskler 

Yazılımımızda en dikkat edilmesi gereken üç konu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 

güven problemidir. Evimize davet edeceğimiz kişiler veya yemek verecek kişiler güvenilir 

midir? Dikkat edilmesi gereken ikinci konu ise gerçekten yemek talebinde bulunan veya misafir 

olmak isteyen insanlar ihtiyaç sahibi midir? Son olarak insanların evlerinde paylaştıkları 

yemekler sağlıklı veya hijyen midir? Bu üç konu yazılımın en belirgin riskleri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu riskleri aşağıdaki önlemleri alarak ortadan kaldırabiliriz. 

 

Tablo 2. Risk Planlaması ve Olası Problemlere Yönelik Çözüm Önerileri 

No Riskler (En Yüksekten En Aza) B Planı 

1 Kullanıcılar güvenilir midir? 

Olasılık: Çok Yüksek Etki: 

Orta 

Risk Değeri: Yüksek Risk 

Kullanıcıların güvenirlikleri 

kimlik doğrulama sistemi ile 

kontrol altına alınmaktadır. 

Yine sms doğrulama ve 

aktivasyon kodları kişilerin 

güvenilir oldukları 

sorgulanabilecektir. 

2 Yemek talebinde bulunan ihtiyaç sahibi midir? 

Olasılık: Çok Yüksek Etki: 

Orta 

Risk Değeri: Yüksek Risk 

Bu sorun iki anlamda çözüme 

kavuşmaktadır. Birincisi 

misafir olarak yemek talebinde 

bulunanlar için bu zorunluluk 

yoktur. Çünkü projemizin bir 

amacı da değerlerimizi 

yaşanabilir kılmak. Komşumuz 

uygulamada paylaştığımız 

yemeğimizi görüp bizlere 

rahatlıkla misafir olabilir. 

İkinci olarak ihtiyaç 

sahiplerinin büyük 

çoğunluğunun vakıf ve 

derneklerde kayıtları 

mevcuttur. Onların sistemleri 

ile bizim uygulamamız entegre 

edildiğinde bu sorun ortadan 

kalkacaktır. 

3 Uygulamada paylaşılan yemekler sağlıklı ve temiz midir? 

Olasılık: Çok Yüksek Etki: 

Orta 

Risk Değeri: Yüksek Risk 

Öncelikle bizler millet olarak 

güvenilir ve evinde ne varsa en 

iyisini misafirlerine ikram 

etmeyi seven bir toplumuz. Bu 

konuda bir birimize güveniriz. 

Ama uygulamaya eklediğimiz 
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konum kısıtlaması ile yakın 

çevremizde tanıdıklarımıza 

misafir olabilir ya da misafir 

kabul edebiliriz. Kullanıcılar 

sizin yemeklerinize ve 

profilinize yorum yapıp 

oylamada bulunabilir. Bu da 

bu sorunu ortadan kaldırmaya 

yöneliktir. 

4 Kontrolleri yapılmış olmasına rağmen 

yazılımsal/donanımsal sorunların ortaya çıkması  

Olasılık: Orta 

Etki: Yüksek 

Risk Değeri:Orta Risk 

Soruna göre kullanıcılara 

teknik destek verilecektir. 

5 Uzaktan eğitimde öğrencilerin kameralarını kapatması 

 Olasılık: Düşük 

Etki: Yüksek 

Risk Değeri:Orta Risk 

Yazılım içinde kamera kapalı 

olsa dahi görüntü işleme 

fonksiyonunun eklenmesi ve 

dikkat ölçümünün yapılması 

6 Yazılımın istendik seviyede gerçeklikte dikkat ölçümü 

yapamaması 

Olasılık: Çok Düşük 

Etki: Yüksek 

Risk Değeri: Düşük Risk 

Yazılım için zamanla daha 

profesyonel programların 

kullanılarak ölçümlerin daha 

kaliteli yapılmasının sağlanması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3. Olasılık-Etki Matrisi 

Düşük Risk Orta 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Çok Yüksek 

Risk 

Düşük Risk Orta 

Risk 

Orta 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Düşük Risk Düşük 

Risk 

Orta 

Risk 

Orta 

Risk 

Yüksek 

Risk 

Düşük Risk Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Orta 

Risk 
Orta Risk 

Çok Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Düşük 

Risk 

Düşük Risk 

OLASILIK 

 

Çok Yüksek 

 

Yüksek 

 

Orta 

 

Düşük 

 

Çok Düşük 

                                    

                                  Çok Yüksek    Yüksek     Orta          Düşük          Çok Düşük    ETKİ 
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PROJEYE AİT EK GÖRSELLER 

 

 

Ekran Alıntısı 6: Yazılıma ait mail ile kayıt ve giriş kodları. 

 

Ekran Alıntısı 7: Yazılıma ait mail ile kayıt ve giriş kodları. 

 

Ekran Alıntısı 8: Yazılıma ait mail ile kayıt ve giriş kodları. 

 

Ekran Alıntısı 9: Uygulamaya ait Yemeğini Paylaş Anasayfa Buton kodları. 
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Ekran Alıntısı 10: Yemeğini Paylaş uygulamamıza ait tasarladığımız logodur. Logomuzda yemek 

figürleri kullanılarak projemizin adı kaşık ve çatalın arasına yerleştirilmiştir. 

 
Ekran Alıntısı 11: Yemeğini Paylaş yazılımımızın bilgisayarda ilk açıldığı ekrandır. 

 
Ekran Alıntısı 12: Yazılımımızın tanıtımının ve anında yemek fotoğrafının paylaşıldığı bölümdür. 

 
Ekran Alıntısı 13: Paylaşılan yemeklerin istatistiklerin tutulduğu ve üye bilgileri ile giriş yapılan 

bilgisayar üzerinde görünen bölümdür. 

 



14 

 

Ekran Alıntısı 114: En son paylaşılan yemeklerin göründüğü bölümdür. 

 
Ekran Alıntısı 15: Kullanıcılardan gelen fotoğrafların görüldüğü menüdür. 

  
Ekran Alıntısı 10: Yemeğini Paylaş 

yazılımımızın telefonda ilk açıldığı ekrandır. 

Ekran Alıntısı 11: Yazılımımızın tanıtımının ve 

anında yemek fotoğrafının paylaşıldığı bölümdür. 

  

Ekran Alıntısı 12: Paylaşılan yemeklerin 

istatistiklerin tutulduğu ve üye bilgileri ile giriş 

yapıldığı bölümdür. 

Ekran Alıntısı 13: En son paylaşılan yemeklerin 

göründüğü bölümdür. 
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Ekran Alıntısı 14: Kullanıcılardan gelen 

fotoğrafların görüldüğü menüdür. 
Ekran Alıntısı 15: Kullanıcılardan gelen 

fotoğrafların görüldüğü menüdür. 

  
Ekran Alıntısı 16: Kendi cep telefonumuzdan 

uygulamayı çalıştırarak aldığımız ekran 

görüntüsüdür. 

Ekran Alıntısı 17: Kendi cep telefonumuzdan 

uygulamayı çalıştırarak aldığımız ekran 

görüntüsüdür. 

 


