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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Proje adı “ANTİ-İSRAF”.Adındanda anlaşılacağı üzere israfın önüne geçmek amacı ile 

yapılmaya başlanmış bir proje. Eve alışveriş yapıldığında bazen alınan ürünler unutulabiliyor 

ve unutulduğu için ürünler bozulabiliyor. Bu yüzden de evde bir çok ürün israf olabiliyor ve 

ev ekonomisini de kötü yönde etkileyebiliyor. Bizim sistemimiz de bir adet kamera,uygun 

mikrodenetleyici ve işlevsel butonlar yer almaktadır(RESİM 1.A). Bu kameraya ürün resmi 

gösterildiğinde program ürünü algılar ve ev stoğuna aktarır. Kamera kalitesi çok önemlidir 

çünkü ürünlerin paketleri birbirine benzediğinden dolayı programda yanılmalar meydana 

gelmektedir. Örneğin;Stokta 1 haftadır bulunan bir meyve var ve bugün meyvenin aynısından 

tekrar stoğa eklenmiş. Program uyarı verir ve eski meyveleri kullanmamız gerektiği 

konusunda bizi uyarır. Ayrıca yemek tarifi butonumuz bulunmaktadır. Buraya tıklandığı anda 

ev stoğunda uzun süredir bulunan ürünler ile yemek tarifi önümüze sunmaktadır. 

 

 Ek özellik olarak eğer gramaj ile stoğa ürün eklemek istersek bunun için bir dolap tasarlandı 

(RESİM 1.B). Her dolap rafında bir tartı sensörü bulunmakta. Ürün raftan alındığı anda 

raftaki ağırlık miktarı değişecektir .Sistem ürün miktarı azaltma moduna geçer ve kullanıcıyı 

beklemeye başlar. Kullanıcı ürünü kullandıktan sonra kameraya gösterir ve yerine geri koyar. 

Böylece sistemde bulunan ürünün miktarı azaltılmış olur ve gram olarak stoğa tekrardan 

kaydedilmiş olur. 
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Projenin ileriki zamanlarında ise stok durumunu gösteren bir mobil uygulama yapılıp alışveriş 

anında telefondan stoğu kontrol etme imkanı sağlaması amaçlanmaktadır. 

 

2. Problem/Sorun: 

Üretimden çok tüketime yöneldiğimiz zamanlardayız. Tüketim zaman geçtikçe hat safhaya 

ulaşmakta ve insanları maddi açıdan da zorlamaktadır.Gıda israfı ülkemiz başta olmak üzere 

diğer dünya ülkelerinde de en büyük sorunlardan biridir. 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırma Türkiye'de her yıl 7,7 

milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği görülmektedir. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi 

Raporu'na göre Türkiye'de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor.Rapora göre 

dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor.

 

Türkiye İsraf Raporu’ndan alınan verilerde görülmektedir ki (RESİM 2.A) %2,5 luk kesim 

tabağındaki yemekleri bitirmeden çöpe atmaktadır.%20.8 i ise bazen bunu yapmaktadır. Bu 

problem yemeklerin ihtiyaçtan fazla olarak pişirilmesinden veya ürünlerin eve fazladan alınıp 

hepsinin pişirilmesinden kaynaklanmaktadır. 
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Resim 2.B de görülmektedir ki gıda tasarrufu konusunda da yeterli sayılmayız. 

Verilerden yola çıkarak görmekteyiz ki israf ülkemiz için halledilmesi gereken bir 

sorundur.Projemiz bu sorunları ele alarak hazırlanmaktadır.  

 

3. Çözüm  

Yukarıda sayılan sorunların temelinde fazla ürün alımı ve unutulması yer 

almaktadır.Sorunların çözümü için bu alanda yapılan çalışmalar ve projeler incelenmiştir.En 

çok göze çarpan girişim HarvestPower girişimi olmuştur.Bu girişimde gıdaların enerjiye 

çevrilmesi amaçlanmıştır.Ve gıdaların kurutulması,ezilmiş gıdaların çorba yapılıp satılması 

gibi israfı önleyecek girişimlerde bulunulmuştur.İnsanların büyük bir merakla bu girişimlere 

yöneldiği görülmüştür. 
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1 Kamera Modülü 

Yuvası 

Kamera Modülü buraya yerleştirilecektir.Alınan ürünler bu 

kameraya okutulacak. 

2 LCD Ekran Yuvası Ürün stoğa eklendiğinde ürün ismi burada gözükecektir. 

Doğruluk ve yanlışlığa göre 5 numaralı kullanıcı butonlarına 

basılacaktır 

3 START Butonu Yeni ürün okutulacağında bu butona basılır ve ürün kameraya 

gösterilir. 

4 STOP Butonu Ürünün stoktan düşmesi istendiğinde bu butona basılır ve ürün 

kameraya gösterilir. 

5 Kullanıcı Butonları LCD de bulunan ara yüzdeki seçenekler için bu butonlar 

kullanılır. Aynı zamanda yemek tarifi butonu da burada 

bulunur 

Tablo1.Ürün Prototipinin Açıklanması 

Dolap prototipi(RESİM 1.B) zaman kalırsa yapılacaktır. Ek özellik olarak projeye eklenmek 

istenilmektedir. 

İlk problemimiz kullanılan ürünlerin stoktan düşme durumu idi. Bunun için bir dolap 

tasarlandı ve dolabın raflarına da tartı sensörü eklendi. Örneğin makarna aldık ve yarısını 

kullandık.Kameraya ürünü kullanmadan önce gösteriyoruz ve işimiz bitince rafa ürün geri 

konuluyor.Bir diğer çözüm ise ürün kullanıldıktan sonra kameranın altında bulunan 

“kullanmaya devam edeceğim butonu” veya “ürünü sil butonu” ile stoktan düşme veya stokta 

kalma durumları yapılabillir. 
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SORUN ÇÖZÜM EV HALKINA 

KATKISI 

Fazla Ürün Alınması Anti-İsraf Programı ile ev stoğunu 

görebilir ve ona göre ürün alımı 

yapılabilir 

Fazladan ürün almayarak 

ev ekonomisine fayda 

sağlar 

Alınan Ürünlerin 

Unutulması 

Programın stoğunda uzun süredir var 

olan yiyeceklerin ekrana düşmesi ve 

kullanıcıyı uyarması 

Yiyeceklerin 

bozulmasının önüne 

geçilmesi 

Evde Bulunan 

Yiyeceklerden Ne 

Yemek Yapılacağının 

Kararının Verilememesi 

Stokta bulunan özellikle uzun süredir 

evde bulunan yiyecekler ile program 

kullanıcıya yemek tarifi sunar 

Zaman tasarrufu  

Tablo2.Sorunlar ve Çözüm Önerileri 

 

4. Yöntem 

Yöntemsel kısım iki aşamada gerçekleşecektir. Veri toplama ve uygulama geliştirme olarak. 

İlk aşama olan veri toplama(literatür taraması) kısmı Nisan ve Mayıs aylarında yapılmıştır. Bu 

aşamadan yola çıkılarak probleme yönelik çözüm önerileri teorik olarak ortaya konmuştur. 

Uygulama geliştirme kısmı ise şu an da yapılmaktadır. Open cv ve keras kütüphaneleri ile 

python yazılım dili ile proje geliştirmeye başlanmıştır. Ürünlerin fotoğrafları internetten 

alınmıştır ve ilk denemelerim olduğu dolayısı ile raporda değinemedim. Fakat farklı 

telefonlardan alınan görüntüler ile deneme yaptım ve ilk karşılaştığım hata fotoğrafların 

parlaklığı dolayısı ile aldığım hata idi. Fotoğraf kontürlemesi internetten alınan resimler ile 

yapıldığından ötürü farklı parlaklıktaki resimlerde o ölçüler tutmadı. Eve ürün alımı günün 

belirli saatlerinde değil herhangi bir zaman diliminde olacağından ötürü parlaklık ve görüntü 

kalitesinin değişeceği sorunu ortaya çıkmıştır. Bu sorunun çözümü için ilk olarak resim 

analizi yapılacaktır. Program saati algılayarak ta ona göre kendi içinde ayarlamalarını 

yapabileceği bir algoritma geliştirilecektir. Bu sorunların çözümü sonrasında çevre hanelerden 

evlerindeki ürünlerin fotoğrafı istenip programa ürün tanıtımı yapılıp öğrenmesi 

sağlanacaktır. Son aşama olarak internetten yemek tarifleri çekilecek ve evdeki malzemeler 

ile kıyaslanacak. En uygun olanı program seçecek ve kullanıcıya sunacak.  
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Ürün prototipi açıklaması çözüm kısmında yer almaktadır .Bu yüzden tekrara düşülmek 

istenmemiştir. 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Günümüzde isminin sıkça duyulduğu görüntü işleme ve derin öğrenme yöntemi projemizde 

kullanılmış olup barkod sistemlerinin artık eskiyeceği modern,kendine özgün ve milli olması 

ile ön plana çıkmaktadır.Piyasa dengi en yakın proje olarak Amazon Go 

görülmektedir.Amazon go kişiye özel barkod ile markete girişi sağlayıp kameralar ile hangi 

ürünün alındığını algılayıp kişinin markette sıra beklemesi olayına son vermektedir.Projemiz 

Amazon Go benzeri bir uygulama olup daha kapsamlı ve daha bireysel bir projedir. 

Projemizde ayrıca yemek tarifi özelliği de bulunmasından ötürü hem israfın önüne geçmiş 

hem de piyasadaki diğer projelerin de önüne geçmesi hedeflenmiştir. Program yapay zeka ile 

kişiye özel yemek tariflerini öğrenebilecektir ve ilerleyen süreçlerde tamamen öğrenmiş olup 

kullanıcıyı memnun edecek düzeye gelmesi hedeflenmiştir.  

 

Projemizde ilk olarak Rassperry-pi kullanılması amaçlanmıştı fakat milli olmasını 

istediğimizden ötürü görüntü işleme,akıllı sistemlerin rahatça kullanılabildiği “Denayap 

Kartı”(5.A) nı kullanmayı amaçlıyoruz. Hem gereksiz maliyetin önüne geçmiş olacağız hem 

de milli ve özgün bir proje olmuş olacak.Proje ilk olarak garanti olması amacı ile Rasperry-pi 

ve kamera modülü ile denenecektir. 
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İlk olarak yazılımda hafza algoritmasını kullanarak grayscale,binary,contur işlemlerini 

yaptık.Ürün resimleri internetten bulunmuştur . Daha iyi bir kamera ile geniş kapsamlı 

öğretme yapılacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik 

Proje hedef kitlemiz olan ailelerin ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaktadır.Hem ekonomi 

açısından hemde israfın önüne geçmek için bu uygulamayı satın alacaklardır.Endüstriyel 

anlamda da bu proje barkod okuma sistemininden daha akıllı ve dijital olmasından ötürü 

tercih edilecektir. Böylelikle piyasada yer alan Amazon Go ile yarışacak ve çok yönlü bir 

proje olarak öne çıkacak. İleriki süreçlerde israf olan yemekler için çeşitli dernekler ile iş 

birliği yapılıp uygulamada “Artık yemeğim var” seçeneği de oluşturulabilir. Böylece sokak 

hayvanlarına yemekler verilerek israfın önüne geçilmiş olur.Mobil uygulama yapılması da 

amaçlanmıştır fakat yarışma takvimine göre yetişmesi mümkün değildir. Projenin ileriki 

zamanlarda mobil versiyonuda yapılabilir.   

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Rasberry pi 4 -4gb 696,85tl 

Rasberry pi 4 –Kamera Modülü 369,80tl 

Rasberry pi 4 –Lcd Ekran 255,16 tl 

3D yazıcı parçaları 100 tl 
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Deneyap Elektronik Gelistirme Seti 195 tl 

TOPLAM 1.616,81 tl 

Tablo 1. Bütçe Analizi 

Proje ilk olarak en az maliyette yapılması ve milli olması amacı ile Deneyap-Kart ile 

yapılacaktır olmaması durumunda Rasperry-Pi ile yapılacaktır. Görüntü işlemede öncelikli 

olarak kameranın kalitesi öne çıkmaktadır bu yüzden kaliteli bir kamera modülü kullanılması 

gerekmektedir. Program fotoğrafları yapay zeka ile öğrendikten sonra görüntüleri 

anlayabilmesi daha sorunsuz olacaktır.. 

AYLAR 

İŞİN TANIMI NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL 

Literatür Taraması 
✓       

Verilerin 

Toplanması 
✓  ✓  

    

Yazılıma 

Başlanması 

  
✓  

   

Mikrodenetleyici 

Alınması ve 

kodlanması 

   
✓  ✓  

 

3d Baskıların 

Çıkartılması 

    
✓  

 

Proje     
✓  ✓  

Tablo 2.Proje Takvimi 

 

AYLAR 

HARCAMALAR TEMMUZ AĞUSTOS 

Gerekli Mikrodenetleyicilerin ve 

malzemelerin alınması(1516,81) 

✓   

3D Baskıların Çıkartılması(100)  
✓  

Tablo3.Dönemsel Harcama Planı 
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Piyasada benzer olarak Amazon Go uygulaması yer almaktadır. Mobil uygulama ve görüntü 

işleme için kameralar yer almaktadır. Maliyetleri bu nedenden ötürü kameralar olmaktadır. 

Projemizin avantajı ise daha bireysel ve özgün olmasıdır. 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Proje basit arayüzü ve kullanımı sayesinde öne çıkmaktadır. Bundan ötürü her çeşit yaşa hitap 

etmektedir. Böylelikle evin her halkı ürünü rahatlıkla kullanabilir. Aynı zamanda endüstriyel 

anlamda ürün stoğu yapan fabrikalar,marketler de uygulamayı edinmek isteyeceklerdir. 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyebilecek unsurlar ve riskler Tablo 4’te olasılık ve etki 

matrisinde verilmiştir.B planı olarak ise Tablo 5’te Risklere yönelik çözüm önerileri 

belirtilmiştir. 

 

 

 

10. Kaynaklar  

https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e6b33e913b876e4200a0101/Turkiye_Israf_Raporu_2

018.pdf 

https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e6b33e913b876e4200a0101/Turkiye_Israf_Raporu_2018.pdf
https://tuketici.ticaret.gov.tr/data/5e6b33e913b876e4200a0101/Turkiye_Israf_Raporu_2018.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc 

https://www.youtube.com/watch?v=pB0iTr-aZ3w 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Deneyap_Kart 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56291957) 

http://www.turob.com/Files/dosyalar/pdf/g%C4%B1daisraf%C4%B1.pdf 

https://toptalent.co/dunyada-gida-israfini-engellemeye-calisan-10-girisim 

http://www.saujs.sakarya.edu.tr/en/download/article-file/340880 
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