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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

 

Yapay zekâ çalışmalarının hız kazandığı bu dönemde, akıllı sistemlerin hayatımızın birçok 

alanında kullanılmaya başladığını ve bu sistemlerin yapılandırılırken insandan bağımsız, 

daha az hata yapan, daha hızlı ve daha etkili bir hale getirilebildiğini 

gözlemleyebilmekteyiz. Öncelikle evlerimizde kullandığımız sistemlere adapte edilen 

akıllı sistemler, artık ev dışındaki ortamlarda da hayatlarımızı kolaylaştırabilmek için 

yaygınlaştırılmaya devam etmektedir.  

 

Kişilerin en çok alışveriş yaptığı süpermarketlerde de çeşitli akıllı sistem uygulamaları 

geliştirilmiştir. Yurt dışında ilki gerçekleştirilen insan gücünden büyük ölçüde arındırılmış 

yapay zekâya sahip süpermarket olarak AmazonGo mağazaları gösterilebilir. AmazonGo 

mağazaları içeriye girerken cep telefonundan okutulan bir QR kod ile kimlik tespiti 

yapılarak Amazonun uygulaması ile eşleşmektedir. Sonrasında kişiler alışverişlerini 

tamamladıktan sonra hiçbir ödeme yapmadan çıkabilmektedir. Bu sistemin yanı sıra, yine 

Amazon firması tarafından üretilmiş ve kullanıma sunulmuş akıllı alışveriş sepeti 

bulunmaktadır. 

 

Projemizde mevcut akıllı alışveriş sepet sistemleri ve özellikleri incelenmiş ve insanların 

hayatlarında onlara kolaylık sağlayacak ve zaman kazandıracak, her marketin mevcut 

durumuna kolaylıkla daha düşük maliyetli bir şekilde entegre edilebilecek bir sistem 

tasarlanmıştır. Akıllı sepet kiti sayesinde daha sistemli, kişilerin satın aldıkların ürünlerin 

toplam fiyatını kasaya gitmeden sepette görebildiği ve ürün hakkında anında bilgi 

edinebildiği yapay zekâ destekli bir akıllı alışveriş sepeti hazırlanmıştır.  
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Sistemin bir diğer özelliği ise hazırlanan mobil uygulama (Sağlığım Sana Emanet) ile 

entegre bir şekilde çalışabilmesidir. Kişiler markete gittiklerinde, hazırlanan uygulamadan 

sepet üzerinde bulunan kare kodu okutmaları entegrasyon için yeterli olmaktadır. Daha 

sonra kişilerin aldıkları ürünler sepet tarafından tanınmakta ve aynı bilgi uygulamaya 

gönderilerek kişinin daha önceden belirlediği kriterlere, alerjen durumlarına uyup 

uymadığı konusunda kişiler alışveriş esnasında zaman kaybetmeden anında uyarılmaları 

hedeflenmektedir.  

 

2. Problem/Sorun: 

 

Yapay zekâ çalışmalarının hız kazandığı bu dönemde, yapay zekâ destekli akıllı sistemlerin 

hayatımızın birçok alanında kullanılmaya başladığını ve bu sistemlerin yapılandırılırken 

insandan bağımsız, daha az hata yapan, daha hızlı ve daha etkili bir hale getirilebildiğini 

gözlemleyebilmekteyiz. Öncelikle evlerimizde kullandığımız sistemlere adapte edilen 

akıllı sistemler (alexa gibi akıllı asistanlar) (Şekil 1), artık ev dışındaki ortamlarda da 

kişilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek için yaygınlaştırılmaya, uygulanmaya devam 

etmektedir. Trafikte plaka tanımlama, bankacılıkta ses ve görüntü ile işlem yapabilme, 

kullandığınız aracın sizin tercihleriniz doğrultusunda geri bildirimler vermesi (koltuk, 

ayna, ortam ısısı ve sık dinlediğiniz müzik önerileri… vb.) (Şekil 2) dış ortamlarda 

kullanılan akıllı sistemlere örnek verilebilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknolojinin gelişmesiyle bilgiye hızlı ulaşan insanlar, artık birçok işlemini yaparken daha 

hızlı, daha hatasız sistem beklentisine girmektedir. E-ticaretin gelişmesiyle birlikte de 

alışveriş yaparken interneti tercih edebilmektedir. Fakat bu yöntemde de aldığınız ürünlerin 

size en az 1-2 gün içerisinde ulaştırılabilmesi ve hatalı ürün teslimine açık olması gibi bir 

durum her zaman bulunmaktadır. Özellikle günlük ihtiyaçlarını karşılarken çok daha hızlı, 

güvenli sistemler kullanmak istemektedir.  

 

Kişilerin en çok ziyaret ettiği ve sıkça alışveriş yaptığı süpermarketlerde de çeşitli akıllı 

sistem uygulamaları geliştirilmiştir. Yurt dışında ilki gerçekleştirilen insan gücünden 

büyük ölçüde arındırılmış yapay zekâya sahip süpermarket olarak AmazonGo mağazaları 

gösterilebilir. AmazonGo mağazaları içeriye girerken cep telefonundan okutulan bir QR 

Şekil 1. Alexa akıllı asistan Şekil 2. Görüntüden plaka tanımlama, 

araç konum ve hız tespiti 
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kod ile kimlik tespiti yapılarak amazonun uygulaması ile eşleşmektedir. Sonrasında kişiler 

alışverişlerini tamamladıktan sonra direkt olarak marketten hiçbir ödeme yapmadan 

çıkabilmektedir. Mağazanın raflarında ve tavanında çokça sayıda bulunan kamera ve 

sensörler vasıtasıyla kişiler takip edilerek satın aldıkları ürünlerin neler olduğu, hangi rafta 

ne kadar vakit geçirdiği, neleri alıp sonra vazgeçtiği gibi kişisel bilgiler sistem tarafından 

depolamakta ve işlenmektedir. Alınan ürün miktarları ve ödeme tutarı ise kişinin amazon 

hesabına işlenmesi şeklinde çalışmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri’nde) kullanıma sunulan bu market sisteminin 

yaygınlaştırılabilirliğine bakıldığında sistem gereksinimi olan mağaza tasarımı, kamera ve 

sensörlerin maliyetlerinin oldukça yüksek olabileceği ve hali hazırda bulunan marketlere 

uyarlanmasının masraflı olacağı ve zaman gerektirdiği açıktır.  

 

Bu sistemin yanı sıra, yine Amazon firması tarafından üretilmiş ve kullanıma sunulmuş 

akıllı alışveriş sepeti incelenmiştir.  Sepetin özellikleri incelendiğinde daha çok alışverişin 

tamamlanmasına yönelik, kişilerin alışveriş esnasında sepete koydukları ürünleri kamera 

ve sensörle algılayarak, satın alıma kadar takibini yapmaktadır (URL-1) (URL-2).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Amazon akıllı alışveriş sepeti 

 

Alışveriş yaparken insanların göz önünde bulundurdukları bir diğer konu ise satın aldıkları 

ürünlerin içeriklerinin, alışkanlıklarına, alerjik durumlarına, kanserojen bir katkı maddesi 

(E621: MSG (Monosodyum Glutamat), E951: Aspartam…vb.) içerip içermediğidir. 

Şekil 3. Giriş için okutulan QR 

kod 

Şekil 4. Mağaza tavanındaki kamera  

ve sensörler 



5 

 

Ambalajlı gıda üretiminde çeşitliliğin artması ile birlikte gıdaların görünüm ve lezzetlerini, 

tüketicinin istediği duruma getirmek ve raf ömrünü uzatmak amacıyla gıdalara ilave edilen 

maddelerin çeşitliliği de artmaktadır. Kişiler alışveriş yaparken, ürünlerin üzerinde çeşitli 

kodlar ile yazılan bu maddelerin ne anlama geldiğini çoğu kez bilmemekte, bazen de 

araştırmak için zaman kaybetmektedir. Daha önce bahsedilen kişilerin zamanı daha iyi 

kullanarak, bilgiye çok hızlı erişme istekleri doğrultusunda, bilinçli tüketim ya zaman 

kaybettirmekte ya da mümkün olamamaktadır. 

 

Kişilerin, alerjen durumlarını ya da tüketmek istemedikleri gıda içeriklerini belirleyerek 

takip yaptıkları bazı mobil uygulamalar geliştirilmiştir. Yapılan bu uygulamalar 

incelendiğinde, kişilerin kendilerinde reaksiyona sebebiyet verebilecek alerjenleri 

tanımlamış olması ve yine satın almak istedikleri ürünü uygulamada bularak ya da girişini 

yaparak uygun olup olmadığına bakması gerekmektedir. Bu uygulamaların yine kişilere 

bilinçli tüketim açısından zaman kaybına neden olmak gibi bir dezavantajı bulunmaktadır. 

 

3. Çözüm  

 

Projemizde mevcut akıllı alışveriş sepet sistemleri ve özellikleri incelenmiş ve insanların 

hayatlarında onlara kolaylık sağlayacak ve zaman kazandıracak, her marketin mevcut 

durumuna kolaylıkla daha düşük maliyetli bir şekilde entegre edilebilecek bir sistem 

tasarlanmıştır. Akıllı sepet kiti sayesinde daha sistemli, kişilerin satın aldıkların ürünlerin 

toplam fiyatını kasaya gitmeden sepette görebildiği ve ürün hakkında anında bilgi 

edinebildiği yapay zekâ destekli bir akıllı alışveriş sepeti hazırlanmıştır.  

 

Sistemin bir diğer özelliği ise hazırlanan mobil uygulama (Sağlığım Sana Emanet) ile 

entegre bir şekilde çalışabilmesidir. Kişiler markete gittiklerinde, hazırlanan uygulamadan 

sepet üzerinde bulunan kare kodu okutmaları entegrasyon için yeterli olmaktadır. Daha 

sonra kişilerin aldıkları ürünler sepet tarafından tanınmakta ve aynı bilgi bluetooth 

üzerinden uygulamaya gönderilerek kişinin daha önceden belirlediği kriterlere, alerjen 

durumlarına uyup uymadığı konusunda kişiler alışveriş esnasında zaman kaybetmeden 

anında uyarılmaları hedeflenmektedir.  

 

Hazırlanan mobil uygulamanın, sepetle entegre çalışmak zorunda olmaması, ayrıca tek 

başına kullanılabilir bir yapıda olması, projenin yaygınlaştırabilirliğini arttıracak bir 

unsurdur. Proje geliştirme aşamasında mobil uygulama içerisine yerleştirilecek bir object 

detection (obje tanımlama) makine öğrenimi modeli ile alışveriş esnasında sepet kullanmak 

istemeyen kişilerin, almak istedikleri ürünü uygulamaya direkt okutarak anında bilgi sahibi 

olabilmeleri sağlayacaktır. 

Projemiz 3 aşamada gerçekleştirilmiştir: 

 

1. Akıllı alışveriş sepeti tasarımı  

2. Makine öğrenimi modeli hazırlanması 

3. Akıllı sepetle entegre çalışan mobil uygulamanın programlanması 
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Alışveriş sepeti prototipi hazırlanırken sepete konan ürünlerin görüntülerini alabilmek için 

Raspberry Pi 3 B+ (Raspberry Pi, tarih yok) ve entegre kamerası kullanılmıştır. Raspberry 

Pi üzerinden alınan ürün görüntüleri, Microsoft Lobe (Lobe, tarih yok) kullanılarak 

hazırladığımız makine öğrenimi modelimiz tarafından işlenerek ürün tespit edilmektedir. 

Tespit edilen ürün bilgisi ve tutarları sepet üzerinde bulunan LCD ekran (Lcd, tarih yok) 

aracılığı ile kişilere yansıtılmaktadır. Ürünün sepete konması ve çıkarılmasının algılanması 

için ise Mz80 kızılötesi (Mz 80, tarih yok) sensörleri kullanılmıştır.  

Kullanılan Donanım 

Raspberry Pi 3 B+ 

Raspberry Pi Vakfı tarafından gelişmekte olan 

ülkelerin okullarında basit bilgisayar 

bilimi öğretilmesi amacıyla geliştirilen bir single-

board computer (SBC)'dir. Raspberry Pi Model B’nin 

geliştirilmiş ve kart tasarımı değiştirilmiş sürümüdür. 

Model B’den farklı olarak 4 adet USB portu, normal SD 

kart yerine mikro SD kart slotu ve 26-pin yerine 40-pinli 

GPIO konektörü bulunur. HDMI ve Ethernet bağlantıları yine bu kartta yer almaktadır 

(Raspberry Pi, tarih yok).  

Kullanılan Yazılımlar 

Microsoft Lobe  

 

Lobe (Lobe, tarih yok), Microsoft tarafından geliştirilmiş, ücretsiz ve kolaylıkla makine 

öğrenimi gerçekleştirilebilen bir uygulamadır. Microsoft lobe ile makine öğrenimi modeli 

hazırlamak için, öğrenmesini istediğimiz objelerin resimlerini sisteme aktararak öğrenmesi 

sağlayabilmekteyiz. Daha sonra üretilen bu modeli farklı platformlara kullanabilmek üzere 

hazırlayabilmekteyiz. 

 

Mit App Inventor 

 

Mobil uygulama, MIT App Inventor online mobil uygulama ara yüzü ile geliştirilmiştir. 

App Inventor, blok programlama yöntemi ile kolaylıkla Android işletim sisteminde çalışan 

mobil uygulama hazırlamaya imkân sağlayan bir programdır (App Inventor, tarih yok).  

 

4. Yöntem 

4.1. Makine Öğreniminin Gerçekleştirilmesi ve Raspberry Pi Kurulumu: 

Projemizin ilk aşamasında, makine öğrenim modeli hazırlanmıştır. Bunun için sistemin 

Raspberry Pi kamerasından aldığı görüntüleri işleyerek hangi ürün olduğuna karar 

verebilmesi için Microsoft Lobe online platformu kullanılarak makine öğrenimi modelimi 

hazırlanmıştır. Model eğitimine başlamadan önce çalışmamızda farklı ürünler seçilmiş ve 

bu ürünlerin farklı açılardan görüntüleri çekilerek farklı klasöre aktarılmıştır (Şekil 10). 

 

Şekil 6. Raspberry Pi 3 B+ 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Geli%C5%9Fmekte_olan_%C3%BClkeler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Geli%C5%9Fmekte_olan_%C3%BClkeler
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_bilimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgisayar_bilimi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Single-board_computer
https://tr.wikipedia.org/wiki/Single-board_computer
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Daha sonra Microsoft Lobe programında 

import seçeneği seçilerek ürünlerin 

bulunduğu klasör seçilmiş, çekilen resimler 

(veri seti) sisteme aktarılmış ve train seçeneği 

kullanılarak eğitim başlatılmıştır. Şekil 11’de 

de görüntülenebildiği gibi tüm ürünlerin 

öğrenimi tamamlanmıştır.  

Öğrenimi tamamlanan modelin test edilmesi 

aşamasına gelinmiştir. Bu aşamada ürünler 

kameradan gösterilerek model tarafından 

doğru tahmin edilip edilmediği denenmiştir. 

Şekil 12.a ve Şekil 12.b örnek olarak 

gösterilen ürünler ve model tarafından 

tanındığı görüntülenebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testi yapılan model, daha sonra Raspberry Pi sisteminde 

kullanılmak üzere hazırlanmıştır.  Microsoft Lobe programında 

hazırlanan modeli farklı formatlarda çıktı olarak 

alabilmekteyiz. Projemizde TensorFlow Lite versiyonu  (Şekil 

13) kullanılmıştır. Bu versiyonun tercih edilmesinin nedeni, 

farklı platformlarda çalışabilir bir yapıya sahip olmasıdır. 

Kurulum aşamasında geçtiğimizde Raspberry Pi’yi 

bilgisayarımıza bağlayarak aşağıdaki adımları 

gerçekleştiriyoruz.  

 

 Lobe tarafından üretilen TensorFlow Lite (Şekil 14) 

dosyasını Raspberry pi sistemine aktarıyoruz.  

 Terminali açarak öncelikle “TensorFlow lite runtime” 

dosyasını ve “lobe-python3” kütüphanesini kuruyoruz. 

 Son olarak terminalden “python3 akilli_sepet.py” komutunu çalıştırarak programımızı 

başlatıyoruz ve Raspberry Pi üzerinden görüntüyü işlemeye başlıyoruz.   

 

4.2. Prototipin Hazırlanması: 

Prototipimiz hazırlanırken (Şekil 15) her alışveriş sepetine adapte edilebilir ve düşük 

maliyetli bir yapıda olmasına özen gösterilmiştir. Sepetin taşıma koluna yerleştirilen 

Şekil 11. Öğrenimi tamamlanan model 

Şekil 12.a ve 12.b. İki farklı ürünün tanınmasının test edilmesi 

Şekil 13. TensorFlow Lite 

versiyonun hazırlanması 
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Raspberry Pi kamerası ile ürün sepete konurken rahat görüntü alabilir bir şekilde 

yerleştirilmiştir.  

 

Sepete ürün konuluyor mu yoksa alınıyor mu bunu algılayabilmek için ise Mz80 kızılötesi 

sensörlerin birinin altta birinin üste olmasına özen gösterilerek yerleştirilmiştir. Hazırlanan 

algoritma ile önce yukarıdaki sensörden sonra aşağıdaki sensörden bilgi gelirse ürünün 

sepete yerleştirildiği, eğer aksi olursa ürünün sepetten alındığı bilgisi oluşturulmaktadır.  

 

Ürünün yerleştirilmesi ya da geri alınması esnasında sistemde herhangi bir aksaklık olursa 

(çift ürün yerleştirilmesi, kamera tarafından okunamayan ürün … vb), akıllı sepet üzerinde 

bulunan rgb led ile görsel bir uyarı verilmektedir. Ürün yerleştirilirken ya da alınırken yeşil 

ışık yanması doğru bir işlem yapıldığının, kırmızı ışık yanması ise bir şeylerin ters gittiği, 

işlemlerin yeniden yapılması gerektiği bilgisini verilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Mobil Uygulamanın Hazırlanması 

 

Mobil uygulama tasarlanırken Mit App 

Inventor online mobil uygulama hazırlama 

platformu kullanılmıştır. Blok programlama 

yöntemi sayesinde oldukça kolay bir şekilde 

android işletim sistemine uygulama 

tasarlanıp kullanılabilmektedir.  

Uygulama sepet üzerindeki QR kod ile 

eşleşmektedir (Şekil 16). QR kod yapısı özel 

bir şekilde planlanmıştır. Örneğin görselde 

bulunan 27-03-05-04 kodunda 27 şehir, 03 

market kodu, 05 şube kodu, 04 sepet numarası olarak sisteme tanımlanmıştır.  

 

Uygulamamızın ara yüzü şekil 17’de görüntülenebilmektedir. Uygulama içerisinde, paketli 

gıdalar, sebzeler ve meyveler olmak üzere 3 temel bölüm belirlenmiştir (Şekil 17).  

LCD 

Ekran 

Raspberry  

Pi 

Mz80 

Kızılötesi  

Sensör 

QR Kod 

Şekil 15. Prototip tasarımımız 

RGB 

Uyarı Ledi 

Şekil 16. Sepet – Uygulama Eşlemesi 
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Bu bölümler içerisine yerleştirilen gıda 

bölümleri kullanılarak kişiler, sağlıklarını 

etkileyen bir ya da birden fazla gıdayı riskli 

olarak belirleyebilmektedir.  Daha sonra ister 

akıllı alışveriş sepeti ile eşleştirerek isterse 

sadece uygulama üzerinden satın aldığı 

ürünlerin sağlığına uygun olup olmadığı 

bilgisi anında kendisine iletilerek uyarılacaktır 

(Şekil 18). Yine de satın almak isterse, buna 

devam edebilecektir. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Kişilerin alerjen durumlarını kontrol eden farklı uygulamalar tasarlanmıştır. Bu 

uygulamalar ürünün üzerindeki seri numarasının okutulması ve veri tabanından bilginin 

kullanılması gibi yöntemlerle yapılandırılmıştır. Fakat projemizde yapay zekâ teknolojisi 

kullanılarak daha geniş bir yelpazede ve ürün tanımlanmasının kolaylıkla yapılabildiği bir 

yöntem kullanılmıştır. Bu yönüyle inovatif bir yapıya sahiptir. Bu özelliğin yanı sıra 

marketlerde maliyeti düşük bir şekilde adapte edilebilecek akıllı sepet uygulamalarının 

alerjen takibi yapan bir uygulama ile eşleştiği bir çalışma bulunmamaktadır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Hazırlanan prototipin gerçek bir sepet üzerinde kolaylıkla yapılandırılarak kullanıma 

sunulması sağlanabilecektir. Mobil uygulamanın ücretsiz bir şekilde yayınlanması ve 

kişilerin hayatlarını kolaylaştırması yaygınlaştırılabilirliğini arttıracaktır.  

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Prototipimizin toplam maliyeti 985 tl dir. 

Tablo 1. Prototip maliyet tablosu 

 

Prototip Malzemeleri Maliyet 

Raspberry Pi 475 

Mz 80 (2 adet) 44 

LCD Ekran 16 

Alışveriş sepeti 450 

Toplam 985 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Gıda türleri Şekil 18. Riskli gıda 

uyarısı 
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Tablo 2. Proje takvimi 

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

Projemizin hedef kitlesini, öncelikle Gaziantep’te bulunan 3 büyük yerel zincir market 

oluşturmaktadır. Daha sonra bu zincir marketlerdeki pilot uygulama sonrası Türkiye’de 

bulunan büyük zincir marketler hedef kitlemizi oluşturmaktadır.  

 

9. Riskler 

Projemizin uygulama aşamasında karşılaşabileceği riskler düşünüldüğünde en yüksek 

olasılıklı riskin markete yeni ürün geldiğinde bu ürünün yapay zeka modeline eklenmesi 

gerekliliğidir. Bu işlemin yapılabilmesi için her markette nitelikli iş gücünün bulunması 

mümkün olamayacaktır. Bu riskin ortadan kaldırılması için pilot uygulama esnasında 

uzaktan erişim ile kişilere destek verilerek çözümlenmesi sağlanmaya çalışılacaktır.  
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