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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

VitaMineral uygulaması, insanların bazı vitamin ve mineral eksikliklerinden kaynaklı 

yaşayabileceği rahatsızlıklara engel olmak ve bu konuda sağlıklı bir beslenme takibi 

yapabilmek amacıyla tasarlanmış bir mobil uygulama projesidir. Bu uygulama ile günlük 

tüketilen her tür besinin vücudumuza sağladığı vitamin ve mineral değerleri hesaplanacaktır. 

Bu hesaplamalar sonucunda vitamin ve mineral eksikliklerinin önüne geçmek ve 

rahatsızlıkları önceden tespit ederek kullanıcıyı uyarmak hedeflenmektedir.  

Uygulamada kullanıcılar kişisel profillerini oluşturacaktır. Bu sayede boy, kilo, yaş gibi 

kişisel bilgileri, varsa vitamin ve mineral eksikliklerine bağlı geçmiş rahatsızlıkları veya 

herhangi bir besine karşı alerjen reaksiyonları olma durumunu da takip altına alacaktır. 

Böylece her kullanıcıya göre tüketmesi gereken öğün önerileri, acilen eksikliğini gidermesi 

gereken vitamin veya mineraller gibi önemli uyarılar verilebilecektir. Bunun yanı sıra 

vitamin ve minerallerin sağlık açısından önemini anlatan kısa bilgileri, vitamin ve mineraller 

açısından zengin gıdaları içeren bildirimler ile sağlıklı beslenmeyi teşvik edecektir. 

Uygulama bunların yanı sıra “Bunları biliyor musunuz?” kısmı ile kullanıcıya vitamin ve 

mineraller ile ilgili günlük bilgiler vermektedir. Kullanıcı bu bilgiyi işine yarar bulur ve 

kaydetmek veya saklamak isterse bilgi notunun altındaki işlemlerle kendine ait profilinde 

saklayabilecektir.  

Uygulamanın bir diğer özelliği ise; kullanıcı, herhangi bir besinin içeriğinde bulunan vitamin 

ve mineralleri ya da herhangi bir vitamin veya mineralin hangi besinler içinde bolca 

bulunduğu bilgisini kolayca öğrenebilmek için uygulama menüsünde bulunan “Vitaminler 

ve Mineraller” veya “Besinler” ögelerini kullanabilecektir. Uygulamaya ait tasarlanan örnek 

ekran görüntüleri aşağıdadır. 

 

           
Görsel 1. 2. 3. Uygulama Logosu, Örnek Profil Oluşturma, Ana Ekran Tasarımı 
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2. Problem Durumunun Tanımlanması: 

Vitaminler ve mineraller eksikliklerinde halsizlik, bağışıklık sisteminde zayıflık, görmede 

bozukluklar, saç ve tırnak kırılmaları, diş etlerinde çekilme, sindirim bozukluğu, kas 

spazmları, kondisyon kaybı, hafıza kaybı, öğrenmede güçlük, cilt solukluğu, düzensiz kalp 

atışı, nefes almada güçlük, karın ağrısı, eklem ağrısı, kemik erimesi gibi daha birçok ciddi 

rahatsızlığa neden olmaktadır. Bu tür rahatsızlıkların nedeni genellikle herhangi bir 

vitaminin veya mineralin uzun süreli eksikliğinden ileri gelmektedir. Örneğin magnezyum 

mineralinin belli bir süre eksikliğinde kas spazmları, halsizlik ve aşırı sinirlenme hali 

görülmektedir. Bu mineralin eksikliğinin tespiti ve vücuda alınması rahatsızlıkların 

hafiflemesini ve kolayca önlenmesini sağlayacaktır. Ancak bu durum için kişinin son 

günlerdeki beslenme düzeni, tükettiği besinler bilinmelidir. Bunun takibini yapabilecek bir 

uygulamaya ihtiyaç duyulmuş ve benzer eksikliklerden kaynaklanan problemlerin kolayca 

tespit edilebileceği öngörülmüştür. 

 

3. Çözüm  

VitaMineral uygulaması; problem durumunun tanımlanması kısmında bahsedildiği gibi 

insanların tükettiği tüm besinlerin vitaminler ve mineraller bakımından takibini yaparak 

mineral ve vitamin eksikliğine bağlı oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek amacıyla 

tasarlanmıştır.  

İnsan vücudunun belli periyotlarda ihtiyacı olan minimum vitamin ve mineral değerleri 

bilinmektedir. Uygulama tüketilen besinlerin bu gerekli değerleri karşılayıp karşılamadığını 

günlük olarak ölçümleyecektir. Hesaplamalar sonucunda herhangi bir sağlık kaybı 

yaşanmaması için tüketilmesi gereken vitamin veya mineralleri tespit ederek acilen 

tüketmesi gereken vitamin veya minerali, gerekli besin önerilerini ve miktarlarını kullanıcıya 

önerecektir. 

VitaMineral uygulamasında, “Vücudumdaki Eksik Vitaminler ve Mineraller“ bölümü 

altında; 

• Yemekler,  

• İçecekler,  

• Sebzeler,  

• Meyveler,  

• Baharatlar,  

• Soslar,  

• Tahıllar, Tohumlar ve Baklagiller,  

• Hayvansal Gıdalar 

olmak üzere 8 farklı kategori altında besinler listelenmiştir. Kullanıcı bu besinlerden gün 

içinde tükettiğini besinleri işaretleyerek kişisel takibini yapabilecektir. İster her öğün 

sonrasında ister gün sonunda seçim yapabilecektir. Bu konuda herhangi bir kısıtlama 

olmayacaktır. Çünkü kullanıcının her tükettiği besini anlık olarak uygulamaya girmesi pek 

mümkün olmayabilir. Burada önemli olan vitaminler ve mineraller bakımından zengin 

besinleri tüketip tüketmediğini kendi kendine görmesidir. Yani uygulama sayesinde bir 

otokontrol geliştirmesi ve sağlıklı besinlere yönelmesi de amaçlanmaktadır. Bu sayede kötü 
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beslendiğini düşündüğü bir gün sonunda örneğin bir elma yemeyi düşünmesi ve bu eylemi 

gerçekleştirip uygulamadaki seçimlerine ekleme yapması hedeflenmektedir. Uygulama 

hatırlatma bildirimleri ile bu gibi sağlıklı beslenmelere kullanıcıyı teşvik edecektir. Kullanıcı 

daha sonra yaptığı seçimleri düzenleyebilir veya eklemeler yapabilir.  

          
Görsel 4. 5. 6. Uygulama içi ekran tasarımı örnekleri 

         
Görsel 7. 8. Uygulama içi örnek seçim ekranları tasarımı 

Kullanıcının uygulamayı kullanırken tükettiği besinleri ve bu besinlerin içeriklerini 

olabildiğince doğru tahmin etmek ve hızlıca işaretleme yapabilmesini sağlamak amacıyla 

besinlerin ve içeriklerin sıralaması kullanıcının tüketim alışkanlıklarına göre kişisel olarak 

oluşturulmaktadır. Böylece uygulama kullanıcı dostu bir arayüze sahip olacaktır. Seçim 
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yapılan yemeklerin içerikleri değiştirilebilir bir şekilde olduğu için kullanıcı kendi seçimini 

yaparak farklı yemek çeşitleri oluşturabilir. Uygulama içinde bulunan besin çeşitleri 

kullanıcı isteği ile artırılabilir ve güncellenebilir. 

 

           
Görsel 9. 10. Uygulama içi örnek seçim ekranları tasarımı 

Kullanıcıların yaptıkları seçimlere ve kişisel bilgilerine göre ihtiyaçları olan vitamin ve 

mineral değerleri hesaplanacak ve minimum değerlerin altında kalan vitamin ve minerallerin 

eksikliği tespit edilerek kullanıcı bilgilendirilecektir. Bu eksikliklerin sonucunda 

karşılaşacağı rahatsızlıklar ve telafi etmek için tüketmesi gereken besinler ile ilgili 

bilgilendirici içerikler ile karşılaşacaktır.  

VitaMineral Uygulaması ile sağlıklı ve bilinçli beslenmek isteyen kullanıcılar için 

tükettikleri besinlerin vitaminler ve mineraller açısından ne kadar faydalı oldukları bilgisi 

öğrenileceği gibi tüketmedikleri besinlerin de ne kadar zengin bir vitamin ve mineral 

içeriğine sahip oldukları hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Asıl hedef 

oluşabilecek vitamin ve mineral eksikliğine bağlı rahatsızlıkların önüne geçmek olsa da 

kullanıcıların sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yönlendirilmesi de hedeflenmektedir. 

VitaMineral uygulaması tedavi etmek veya teşhis etmek amacıyla değil kullanıcıları sağlıklı 

beslenmeye ve tüketilen besinlerin içerikleri hakkında doğru bir şekilde bilgilendirmeye 

yönelik bir çözüm fikri ile geliştirilmektedir. 
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Görsel 11. 12. Uygulama içi bilgi içerikleri ve tavsiye notları ekranları 

4. Yöntem 

Proje, geniş kapsamlı bir veri tabanı tasarımını gerektirmektedir. Öncelikle tüm temel gıdalar 

sınıflandırılacaktır. Her bir temel gıdanın sahip olduğu vitamin ve mineral değerlerinin veri 

tabloları oluşturulacaktır. Bu veri tabloları proje ekibi tarafından 2021- 2022 Eğitim Öğretim 

Yılı başından itibaren oluşturulmaya başlanmış ve büyük bir çoğunluğu tamamlanmıştır. 

Daha sonra bileşen gıdalar olarak adlandırdığımız yemek, içecek ve benzeri veriler 

oluşturulacaktır. Basit bir örnek ile açıklamak gerekirse, menemen; içerisinde yumurta, 

domates, biber gibi temel gıdalardan oluşan bir bileşendir. Tüketici menemen tüketirse 

içerisinde bulunan tüm bileşenlere ait ortalama vitamin ve mineral değerlerini almış 

olacaktır.  

Veri tabanının ikinci kısmı ise ortalama bir insanın hangi periyotlarda hangi vitamin ve 

mineral değerlerini minimum hangi seviyede alması gerektiğine bağlı verilerden oluşacaktır. 

Örneğin, günlük A vitamini ihtiyacı yetişkin bir erkek için 1000 mcg, kadın için 800 mcg'dır. 

Bu veriler de hesaplanarak kullanıcının ortalama ihtiyaçları belirlenecek ve vitaminleri bu 

ihtiyaçların altında tüketmemesi gerektiği hesaplanacaktır. Benzer şekilde bazı vitamin veya 

minerallerin fazlalığı da rahatsızlıklara neden olabileceği için maksimum değerlerde 

hesaplanacaktır.  

Uygulama içinde kullanılacak vitaminler ve mineraller ile ilgili bilgi içerikleri ve bu 

içeriklere ait notların ve görsellerin araştırılması, ulaşılan bilgilerin farklı ve güvenilir 

kaynaklar üzerinden teyit edilmesi, hangi bilgilerin kullanılıp kullanılmayacağına karar 

verilmesi ve içeriklerin hazırlanması aşamaları tamamlanmıştır.  

Veri tabanı tasarımı yapıldıktan sonra, uygulamanın görsel tasarımı yapılacaktır. Görsel 

tasarım ve uygulamada kullanılacak görseller hazırlandıktan sonra uygulamanın kodlanması 
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aşaması proje danışmanı Kadir Özbek ile birlikte Android ve iOS işletim sistemlerinde 

çalışacak şekilde geliştirilecektir. Bu geliştirmeler Flutter ve Dart programlama dili ile 

yapılacaktır. En sonunda uygulamanın, olabildiğince farklı yaş, boy, kilo gibi özelliklere ve 

mümkün olduğunca düzensiz/sağlıksız beslenme alışkanlıkları düşünülerek test edilme 

aşaması gerçekleştirilecektir. Yapılan testler ardından karşılaşılan sorunlar giderilecek ve 

gerekli güncellemeler yapılacaktır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Dijital mağazalarda, sağlıklı beslenme takibi ile ilgili genellikle beslenmelerin karbonhidrat, 

protein ve yağ oranları bakımından dengeli olup olmadığını takip eden veya kalori hesabı 

yaparak sağlıklı bir şekilde zayıflamaya/kilo almaya yardımcı olmaya yarayan uygulamalar 

bulunmaktadır. Ancak tüm vitaminlerin ve minerallerin eksikliği veya fazlalığı durumunda 

oluşabilecek rahatsızlara önlem almayı kurgulayan bir uygulama fikri bulunmamaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda yalnızca hangi vitamin ve minerallerin hangi besinlerde ne 

miktarda bulunduğunu listeleyen uygulamalara rastlanmaktadır. Bu uygulamaların veri 

tabanları da genellikle https://www.nutritionvalue.org/ gibi yabancı internet sitelerinde 

bulunmaktadır. VitaMineral uygulaması tamamlandığında hem özgün bir fikrin 

uygulanabilir bir konsepti ortaya çıkacak hem de yerli, milli ve besinlerin geniş kapsamlı bir 

vitamin/mineral değerleri veri tabanı oluşturulmuş olacaktır. Bu çalışma sonucunda 

oluşturulacak veri tabanı farklı projelerde de kullanılabilir olacaktır.  

 

 

6. Uygulanabilirlik  

Projenin TEKNOFEST yarışması kapsamında çalışır ve sergilenebilir prototip bir versiyonu 

geliştirilecektir. Uygulamanın Android ve iOS işletim sistemlerine yüklenebilir ve 

çalıştırılabilir olması, planlanan zaman içerisinde Google Play Store ve App Store dijital 

mağazalarından indirilebilir ilk versiyonunun hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu 

versiyon ile ticari bir ürün olması hedeflenmemektedir. Yarışma dahilinde uzman kişilerden 

ve potansiyel hedef kitlemizden alacağımız geri bildirimler ile uygulamanın ticari bir ürüne 

dönüşmesi öncesindeki süreç bu şekilde planlanmaktadır.  

Bu süreç sonrasında, startup firmalardan, profesyonel uygulama geliştiricilerden veya 

sağlıklı beslenme ile ilgili ürünler üreten/geliştiren şirketlerden destek almayı ve proje 

fikrimizi bu destekler sayesinde hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Proje fikrini bulmamızı 

sağlayan kıvılcımı ve bu fikri bir mobil uygulamaya dönüştürme cesaretini bize veren 

danışman öğretmenimiz Kadir ÖZBEK’in destekleri ile bir sene içerisinde sıfırdan hiç 

beklemediğimiz aşamalar kat ettik. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımızın karşılığını 

alacağımıza ve proje fikrini hayata geçireceğimize inanıyoruz. Bu fikir VitaMineral 

Uygulaması ismiyle ya da farklı bir isimle olabilir ancak biz, 9.Sınıf Gıda Teknolojisi Alanı 

öğrencileri olarak, henüz yolun başında bu proje fikrimiz ile TEKNOFEST gibi uluslararası 

bir yarışmada yer alarak, projemizi geliştirmeye ve proje kapsamında yapacağımız 

çalışmalar ile oluşturacağımız veriler, kazanacağımız deneyimler ile bu kapsamda alanımıza 

sağlayacağımız katkıların farklı bir çalışmada kullanılabilir olabileceğini de düşünüyoruz. 

Geniş kapsamlı bir veri tabanı oluşturmanın, bu verileri teknoloji ile buluşturup insanlığa 

yararlı bir proje fikrini hayata geçirmenin, çalışmalarımızı yaparken öğrendiğimiz her bir 
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bilginin önemini sağlık gibi bir alanda kullanmak ve insanların sağlıklı beslenmesine bir 

nebze bile olsa yardımcı olabilmek mottosuyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla asıl amacımız 

ticari bir ürün elde etmekten çok, alanımızla ilgili kazanacağımız deneyimler ve 

referanslardır. Proje tamamlandığında ticari bir ürüne dönüştürülmesi için dijital 

mağazalardan indirilebilir olması ve mümkün olan herhangi bir şekilde reklam/pazarlama 

çalışmalarının yapılması yeterli olacaktır. Bunun için de Teknofest gibi bir yarışmada 

alacağımız herhangi bir başarının/beğeninin de büyük ve yeterli bir etkisi olacağı 

düşünülmektedir. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

VitaMineral uygulaması projesinin geliştirme sürecinde herhangi bir maliyeti 

bulunmamaktadır. Ancak uygulama tamamlandığında Google Play Store ve App Store gibi 

dijital mağazalarda uygulamanın yayınlanması için dijital yayıncı üyelik maliyetleri ortaya 

çıkmaktadır. Bu maliyetler, aşağıdaki tahmini maliyet tablosunda gösterilmiştir. 

 

No Ürün Birim Fiyat Miktar Toplam Fiyat 

1 Google Play Console (Süresiz) 25$ 1 25$ 

2 App Store Üyeliği (1 Yıllık) 99$ 1 99$ 

Toplam Fiyat: 124 $ (~2135,22 Türk Lirası)* 

*9 Haziran 2022 Tarihli dolar kuru baz alınarak hesaplanmıştır. 

Tablo 1. Proje Tahmini Maliyet 

 

Proje sürecindeki maddi harcamalar uygulamanın geliştirme ve test süreci bittiğinde 

Temmuz/Ağustos ayı gibi yapılacaktır. Tahmini bütçede daha önce herhangi bir maddi 

harcama yapmaya gerek görülmemiştir. Proje, dijital mağazaların üyelik maliyeti olmadan 

da hayata geçirilebilir. Mobil cihazlarda “apk” dosyası olarak çalıştırılabilir. Ancak 

uygulamanın yayınlanması hedeflendiği için bu maliyet göz önünde bulundurulmuştur. 

Proje geliştirme süreci boyunca uygulamayı geliştirmek ve test etmek amacıyla kullanılacak 

cihazlar Android Studio programının önerilen sistem gereksinimlerini karşılayan Windows 

10 bir bilgisayar ve uygulamayı test etmek amacıyla kullanılacak çeşitli mobil cihazlar 

malzeme listesi olarak değerlendirilebilir. Bunların dışında bilgisayar üzerinde sanal cihazlar 

(emülatörler) kullanılarak olabildiğince farklı telefon ve tablet modellerinde uygulamanın 

testleri gerçekleştirilecektir. Böylece farklı ekran boyutlarında, farklı işletim sistemi 

sürümlerinde uygulamanın kararlı bir şekilde çalışıp çalışmadığı test edilecektir. Projenin 

planlanan süreç takvimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Proje Süreç Takvimi 

Proje ekibi, süreç takvimindeki planlanan hedeflerine uygun olarak projeyi geliştirmeye 

devam etmektedir.  

1. Veri Tabanı Tasarımı: Mart, Nisan ve Mayıs aylarında; projenin veri tabanı tasarımı 

tamamlanmıştır.  

2. Görsel Tasarımlar: Mayıs ayında; uygulama görselleri tasarlanmıştır. Uygulamada 

kullanılacak görseller (uygulama logosu, besin resimleri, ikonlar vs.) ve ekranlar 

tasarlanmıştır. 

3. Uygulamayı Geliştirme: Mayıs ayında uygulama geliştirme aşamasına başlanmış ve 

haziran ayı sonuna kadar bu aşamanın biteceği öngörülmüştür. 

4. Test Aşaması: Haziran ayında uygulama geliştirme süreci sonuna doğru testlere 

başlanması planlanmaktadır. 

5. Sorun Giderme ve Güncelleme: Temmuz ayından yarışma tarihine kadar olan süreçte 

uygulama sorunlarını giderme ve eksikliklerin tamamlanması için ek bir süre 

planlanmıştır. 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projenin hedef kitlesi, sağlıklı kalmak ve sağlıklı bir beslenme takibi yapmak isteyen tüm 

bireylerdir. Özellikle vitamin ve mineral eksikliği açısından geçmiş rahatsızlıklara sahip 

olan, herhangi bir gıdaya karşı alerjisi olan veya bu durumlarda bir uygulama ile destek 

almak isteyen bireyler uygulamanın ana hedef kitlesidir. Uygulama hedef kitlenin tüketim 

alışkanlıklarını olumlu yönde değiştirmeyi ve zengin bir beslenme önerisi yapmayı 

sağlayacaktır. 

 

9. Riskler 

Projeyi olumsuz yönde etkileyecek faktörler tespit edilmiş ve aşağıda listelenmiştir. 

• Yazılım geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında karşılaşılabilecek mantıksal 

hatalar (logic errors), 

• Yazılım geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında karşılaşılabilecek söz dizimi 

hataları (syntax errors), 

• Yazılım geliştirme sürecinin herhangi bir aşamasında karşılaşılabilecek çalışma zamanı 

hataları (run-time errors), 

• Geliştirme sürecinde gözden kaçan ve kararlı sürüm sonrasında oluşabilecek tasarımsal 

hatalar 

Listelenen bu risklerin çözüm önerileri ve alınacak tedbirler; 

• Mantıksal hatalar ve söz dizimi hataları gibi geliştirme sürecinde karşılaşılabilecek 

hatalar bu sürecin bir parçasıdır. Önemli olan hata ayıklama (debugging) sürecini iyi 



11 

 

 

yönetmek ve yazılım tasarımını iyi yapmaktır. Bunun için de geliştirilen benzer 

uygulamalar incelenecek ve yazılım tasarımı olabildiğince geleneksel tutulmaya 

çalışılacaktır. 

• Çalışma zamanı hataları için test sürecinde birden fazla kullanıcı (tester) ve farklı birçok 

sürüme sahip mobil cihaz ya da emülatörler kullanılması gerektiği düşünülmüştür. 

• Test süreci sonrasında da öngörülemeyen hatalar ile karşılaşılabilir. Bu durumun önüne 

geçebilmek için proje süreç takviminin son ayı güncellemeler ile ortaya çıkan hataların 

ayıklanması ve düzeltilmesine ayrılmıştır.  

• Tasarımsal bir hatayla karşılaşılması durumunda ise oluşacak risk çok yüksektir ve 

planlanan proje süreç takviminde uygulama geliştirme süreci uzayacaktır. Bu olasılıklar 

düşünüldüğü için proje takviminin son ayı esnek tutulmuş olsa da, olası büyük bir 

tasarımsal hata sonucunda proje ekibi uzman kişilerden destek alarak projeyi 

tamamlamayı düşünmektedir.  

Listelenen risklerin planlanmasında projenin olasılık etki matrisi aşağıdaki gibidir. 

 

 
Grafik 1. Risk Olasılık Etki Matrisi 
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