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1. Proje Ekibi/Proje Özeti (Proje Tanımı) (5 Puan) 

1.1. Proje Ekibi  

Takımımızın bünyesi iki tane elektrik- elektronik mühendisliği, bir tane yazılım mühendisliği, iki 

tane de uzay havacılık ve mühendisliği bölümü öğrencilerden oluşmaktadır. Elektrik- elektronik 

mühendisliğinde çalışan üyelerimiz, tasarım, test ve raporlama aşamalarının gerçekleştirilmesini 

sağlayacaktır. Yazılım mühendisliği üyelerimiz, yazılımı oluşturulacak programın geliştirilmesini 

sağlayacak olup havacılık ve uzay mühendisliğinde çalışan üyelerimiz ise veri tabanının 

geliştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, danışman hocamız Gastronomi alanında uzman olup, halk 

eğitim kurumunda yiyecek ve içecek hizmetleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır.  

1.2. Proje Özeti 

Dünya da ki bütün ülkelerde yemek kültürü çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bu kapsamda 

ülkemizin de doğal güzelliklerinin yanında yemek kültürü de bilindiği üzere çok geniş bir yelpazeye 

sahiptir. Özellikle bu konuda öne çıkan yöresel lezzetlerimiz o bölgenin kimliğini oluşturmaktadır. 

Bu nedenle yöresel yemekler o bölgenin sosyo-kültürel yapısını bizlere daha iyi göstermekte olup, 

o bölgenin tarihsel değerini de bizlere tanıtmaktadır [1]. Bu nedenle bu değerlerin hem kültürel 

anlamda hem de tarihsel anlamda tanıtılması büyük önem arz etmektedir [2-3]. Ancak, yerli ve 

yabancı turistlerimize o bölgeye özgü yöresel yemekleri tanıtırken, bu yemeklerin çıkış hikayelerini, 

yemeklerde kullanılan malzemeleri ve yemeklerin yapılışı hakkında çoğu zaman yanlış veya eksik 

bilgi verilmektedir. Bu problemlerin çözümü için yapay zeka destekli bir mobil uygulama sistemi 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilecek mobil sistem kullanılarak yemek tanıma ve tespiti 

yapılan yemeğin yapılışı (video), içeriği ve hikayesi bulunacaktır. Bu sayede, yöresel yemeklerin 

tanıtımı daha iyi yapılabilecek ve yanlış bilgilendirmelerin önüne geçilecektir. Ayrıca, bu mobil 

uygulamaya her kesimden ve yaştan insan kolaylıkla erişebilecek ve faydalanabilecektir. Bahse 

konu mobil uygulamanın tasarım ve yazılım bölümleri tamamen özgün olarak yapılmıştır, 

uygulamamız görselde de görüldüğü üzere her kesim tarafından kullanımı kolay bir ara yüze 

sahiptir. Uygulamamızın giriş ekranında kamera ve yemek isimli iki bölüm bulunmaktadır, yemek 

bölümüne girildiğinde Karadeniz bölgesine özgü yemekler listelenecektir. Kamera bölümüne 

girildiğinde ise taratılmak istenen yemek uygulama tarafından taranacak olup, farklı bir ara yüz 

açılacaktır. Açılan bu ara yüzde ise uygulamaya tanıtılan yemek hakkında bilgiler ve tanıtılan 

yemeğin Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) Modeli bulunacaktır. Ayrıca, yöresel 

yemeklerin toplam kalori miktarı (bir kişilik) bilgilerini içecektir. Buna ek olarak, yemeğin tadımını 

yapan kullanıcı bu yemek hakkındaki deneyimlerini bir puan skalası aracılığı ile değerlendirme 

bölümüne iletilebilecektir. 

Bahse konu olan projenin ara yüz görselleri Şekil 1-2’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Uygulama Giriş Ekranı Ara Yüzü 

 

Şekil 2. Kamera Tarafından Taranan Yemek ile İlgili Bilgilere Ulaşabileceğimiz Ara Yüz 

Şekil 2’de Karadeniz bölgesine ait yöresel bir lezzet olan Hamsi ile ilgili temsili bir 3D görseli ve 

kullanıcın tanıttığı yemek ile ilgili bilgilere ulaşabileceği bölümler gösterilmektedir. 

 

2. Algoritma ve Tasarım (15 Puan) 

Kullanıcının uygulama ile ilgili ilk etkileşimi yukarıda verilen (Şekil 1) ara yüz tasarımı ile olacaktır. 

Kullanıcı yemek taratmak istediği durumda kamera butonuna tıklayarak cihazının kamerasını açar, 

daha sonrasında öğrenmek istediği yemeği uygulamaya taratır, taratılan yemek sistem üzerinde 

değerlendirmeye alınarak yemeğin açık bir şekilde taratılmaya uygun olup olmadığı kontrol edilir, 

akabinde de taratılan yemek ile ilgili tanıtım bölümü açılır. Kullanıcı tarama yapmadan yemek ismi 
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üzerinden arama yapmak istediği durumda, yemek listesi butonuna basar ve açılan yemek listesinden 

bilgi almak istediği yemeği seçerek, ilgili yemeğin yukarıda verilen (Şekil 2) ara yüz deki tanıtım 

ekranına ulaşır. Tanıtım ekranında ise ilgili yemeğin tarihçesi, yemeğin yapılışı ile ilgili 

bilgilendirici bir tanıtım videosunun yanı sıra yemeğin yapılışında kullanılan malzemeler ve bu 

malzemelerin yemekteki toplam kalori miktarı bilgileri bulunur. Ayrıca yemeğin tadımını yapan 

kullanıcı bu yemek hakkındaki deneyimlerini bir puan skalası aracılığı ile değerlendirme bölümüne 

iletebilir. Tüm bu bilgileri içeren önerilen projenin genel akış şeması Şekil 3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. Uygulama Algoritmasının Akış Şeması 

 

Yöresel yemeklerin tespiti/tanınması için kullanılacak algoritma Şekil 4’te verilmiştir. Bu işlem için 

transfer öğrenme yaklaşımına [4-5] dayalı önceden eğitilmiş MobileNetV1 modeli [6] kullanılarak 

eğitim aşaması gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için önceden elde ettiğimiz yöresel yemek 
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görüntülerinin bulunduğu veri seti kullanılmıştır. Daha sonra, kullanıcının kamerasında görülen 

yemek görüntüsü, önceden eğittiğimiz derin sinir ağ modeli kullanılarak test edilmiş ve sınıf etiketi 

(yemeğin ismi) belirlenmiştir. Ayrıca, kamera aracılığıyla alınan yemek görüntüsünün tam 

algılanamadığı durumlarda ise kullanıcıya geri bildirim verilmek suretiyle daha açık bir tarama 

yapılması için kullanıcı yönlendirilir. Yemeğin başarı ile tarandığı ve akabinde tanındığı durumda 

ise kullanıcı ilgili yemeğin tanıtım ara yüzüne yönlendirilir (Şekil 2).  

 

 
 

Şekil 4. Yemeğinin Tanınması İçin Kullanın Algoritma Akış Şeması 

 

3. Sistem Mimarisi (15 Puan) 

Projemizin yazılım mimarisinde nesne tabanlı mimari (OOP) ve güvenli, esnek, değişime açık 

olması için çok katmanlı mimari kullanılacaktır. Mimarimizde mobil uygulama, backend, veri tabanı 

ve yapay zeka katmanı olmak üzere dört katmanımız bulunmaktadır.  

Mobil uygulama katmanımız kullanıcıların kullanacağı katman olduğundan dolayı kullanışlı olması, 

performanslı olması, Rest (Representational State Transfer) API’ları desteklemesi ve projemizde 

arttırılmış gerçeklik (Augmented Reality) kullanacağımızdan dolayı bu isterleri karşılaması için 

Flutter platformu seçilmiştir. 

Backend katmanı mobil uygulamamız ile veri tabanımızın Rest API’lar ile haberleşmesini sağlayan 

katmandır. Backend katmanımızda .NET seçilme sebebi ise EntityFramework ile kolay bir şekilde 

varlık yönetimi sağlaması ve takımımızın daha önce bu platformda deneyim sahibi olmasıdır. Bu 

katmanımız kendi içinde servis, iş ve veri erişim olmak üzere üç katmandan oluşmaktadır. Veri 

erişim katmanı, veri tabanından aldığı verileri EntityFramework kütüphanesinin kullanabileceği 

nesnelere çevirir ve iş katmanına yollar. İş katmanı yapay zekadan aldığı işlemleri yapar ve yemek 

seçim algoritmasını çalıştırır. Servis katmanı aldığı yemek verilerini Json verisine çevirerek Rest 

API üzerinde yayınlar ve mobil uygulamanın işleyebileceği şekilde servis eder. 

Mobil uygulamamızda mevcut olan tüm bilgiler veri katmanında saklanacaktır. Verilerimiz tablo 

halinde saklanabilecek veriler olduğundan ilişkisel veri tabanı kullanılmıştır. Bu ilişkisel veri tabanı 

seçilirken backend katmanında kullanılacak olan .Net platformu göz önünde bulundurularak MsSQL 

seçilmiştir. 

Yapay zeka katmanı derin öğrenme kullanılarak Python platformunda hazırlanmıştır. Evrişimsel 

sinir ağlarına dayalı geliştirilen eğitilmiş model ile kendisine gönderilen resimlerdeki yemeği 

tanıyarak ilgili yemeğin bilgilerinin API tarafından uygulamaya yönlendirilmesi sağlanacaktır.  
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Şekil 5. Sistem Mimarisi 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik (20 Puan) 

Önerilen projemiz için yapılan çalışmalar tamamlanmış ve halihazırda çalışır durumdadır. Bu 

çalışmamız, gastronomi turizmi açısından yöresel yemeklerin tanıtımı artırmak ve turizm katkı 

sağlamak amacıyla yerli kaynaklardan fonlanarak (Samsun Üniversitesi ve 19 mayıs Halk Eğitim 

Merkezi) geliştirilmiştir. 

  

Geliştirilen KulturNet programı, uluslararası geçerliliği olan yazılım geliştirme yöntemleri 

kullanılarak geliştirilmiştir. Böylece, güvenli bir altyapıya sahip olmakla birlikte GooglePlay ve 

AppStore mağazalarında yayınlanacaktır. Önerilen programın prototip çalışması, Karadeniz 

bölgesinde tüketilen yöresel yemekler tercih edilmiştir. Bu doğrultuda, Karadeniz bölgesindeki 

Samsun, Rize, Ordu, Tokat ve Trabzon şehirlerinde olmak üzere toplam 50 restoran ile yapılan anket 

çalışmaları sonucunda en çok tüketilen 10 yöresel yemek tespit edilmiştir.  

 

Kullanılabilirlik, yaygınlık ve verimlilik açısından en popüler ve en verimli çözüm yöntemimiz olan 

mobil uygulama edilmiştir. Mobil uygulamanın gerçekleştirilmesi için çapraz platform desteği olan 

(Android ve IOS) flutter platformu tercih edilmiştir. Mobil uygulamamızda bulunan alt 

sistemimizdeki modüller şunlardır: 
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➢ Mobil uygulamamızda mevcut olan tüm bilgiler veri tabanında saklanacaktır. Bu doğrultuda 

backend katmanında kullanılacaktır .Net platformu dikkate alınarak bir ilişkisel veri tabanı 

olan MsSQL kullanılmaktadır. Bu veri tabanında, yemeklerin tarihçeleri, malzemeleri, 

tarifleri ve değerlendirme puanı gibi tüm bilgiler kayıt altına alınacaktır.  

➢ Arttırılmış gerçeklik özelliği ile Agisoft Metashape programında tasarladığımız 10 derecelik 

açılar ile yemek görüntüsü modellenip 36 poz elde edilmiş bu sayede 360 derecelik 3 eksenli 

anlık olarak görüntülenme sağlanmaktadır. 

➢ Mobil uygulamamızın temeli olan yemek tanıma sistemi için Pyhton programlama dili 

kullanılmıştır. Bu platformu keras ve tensorflow kütüphaneli kullanılarak evrişimsel sinir 

ağlarına dayalı derin bir model geliştirilmiştir. Bu model, daha önceden elde ettiğimiz her 

bir yöresel yemeğe ait 100 görüntü içeren veri seti kullanılarak eğitilmiştir. Daha sonra 

eğitilmiş model kullanılarak mobil uygulamamızda anlık olarak sınıf etiketi (yemeğin ismi) 

tespit edilmektedir. Bu bilgiler ışığında uygulamamıza ait örnek bir gösterim Şekil 6’da 

verilmiştir. 

➢ Yemek tarif ve lezzet püf noktalarını anlatan videolarımız, profesyonel fotoğraf makinesi ile 

(Nikon D53000) çekilmektedir. 

➢ Kameradan tespit edilen yemeğin bir porsiyonluk (1 kişi) besin değerleri gösterilecektir. 

Gösterilen vitamin, enerji, yağ, doymuş yağ, şeker, lif, protein ve tuz bilgileri ile kullanıcı 

alerji tespitini, diyet takibi yaparken aynı zamanda yöresel yemeklerin besin değerlerini 

öğrenme bilinci kazanacaktır. 

➢ Değerlendirme puanlama sistemimiz ile özellikle ilk defa yemek deneyimleyecek olan kişiler 

için seçim kolaylığı sağlanırken aynı zamanda yerli ve yabancı turistler tarafından en koç 

tüketilen yemek tespiti imkânı sağlanacaktır. 

 
Şekil 6. Yemek tanıma ile ilgili mobil uygulamamıza ait ara yüz tasarımı 
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Şekil 6’da yemek tanıma ve daha sonra tespit edilen yemeğe ilişkin tarihçe, tarif, 3 boyutlu 

modelleme ve besin değeri gibi bilgiler gösterilmiştir. Bu uygulama için önceden eğitim ve test 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu işlem için öncelikle elde ettiğimiz özgün veri setinde bulunan 

toplam 1000 görüntü, %80’i eğitim kümesi ve %20’si test kümesi olarak ayrılmıştır. Daha sonra, 

transfer öğrenme yaklaşımına dayalı önceden eğitilmiş MobileNetV1 mimarisi kullanılarak yeniden 

eğitim işlemi gerçekleştirilmiştir. Eğitilen bu model, test kümesi (200 görüntü) kullanılarak 

performansı hesaplanmıştır. Sonuç olarak, geliştirilen derin sinir ağ modeli kullanılarak %98 

doğruluk elde edilmiştir. Bu sonuç ile ilgili karışıklık matrisi (confusion matrix) Şekil 7’de 

verilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre, yöresel yemek tespiti için yüksek performansa sahip bir 

derin model geliştirildiği gözlenmiştir. Ayrıca, ilerleyen süreçte, elde etiğimiz veri setinin içerdiği 

görüntü sayısı artırılarak sınıflandırma performansı maksimize edilmesi hedeflenmektedir. 

 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 19 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 19 0 0 1 0 0 

0 1 0 0 0 19 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 19 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 

Şekil 7. Önerilen yapay zeka modeli tabanlı yemek tanıma için elde edilen karışıklık matris 

 

Şekil 7’de verilen karışıklık matrisine göre, önerilen model kullanılarak 7 yemek sınıfımız için %100 

doğruluk elde edilirken, 3 yemek sınıfımızda ise sadece bir test görüntüsü yanlış tahmin edilmiştir. 

 

Mobil uygulamamızı geliştirme planımız şu şekildedir: 

❖ Kısa vadede Karadeniz yöresinin daha fazla yöresel yemeği eklenecektir. Kullanıcıların 

yemek tespiti için kullandığı fotoğraflar ile yapay zekâ eğitiminin iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. 

❖ Orta vadede, Türkiye’deki diğer 6 bölge için uygulanacaktır. Sanal gerçeklik ve sanal 

evrenin gelişmesiyle birlikte Metaverse gibi sanal evrenlerde restoran-müze konseptinde 

mekanlar tasarlanarak kullanıcılar için çekici ve hızlı kültürel bilinçlenme sağlanacaktır. 

❖ Uzun vadede ise uygulamamızı globalleşerek diğer ülkelere de yapılması hedeflenmektedir. 

 

5. Yenilikçilik/Özgünlük (15 Puan) 

Gastronomi gezi turlarında, yerli ve yabancı turistlerin o bölgeye has yiyecekleri tanıması, bu 

yiyeceklerin nasıl ortaya çıktığını ve yapılışı hakkında çoğu zaman doğru veya yeterli bilgi 

edinememektedirler. Bu proje sayesinde, yerli ve yabancı turistlerin gastronomi veya kültür 

gezilerinde yedikleri yemeklerinin fotosunu mobil uygulamaya girerek; yemek tanıma ve tespiti 

yapılan yemeğin yapılışı, malzemeleri ve hikayesine erişebilecektir. Ayrıca, yemeklerin yapılışını 

video şeklinde sunulacak olup artırılmış gerçekliğe dayalı 3 boyutlu olarak yemeklerinin orijinal 

hallerini görebileceklerdir.  
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Önerilen projemize benzer Türkiye’de bir uygulama bulunmamaktadır. Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda, yapay zeka tabanlı yemek tanımı olmaksızın sadece yemek tarifleri üzerine nefis 

yemek tarifleri (https://www.nefisyemektarifleri.com/), kısık ateş (https://www.kisikates.com.tr/), 

yemek (https://yemek.com/) ve tarif küpü (https://tarifkupu.com/) gibi birçok uygulama mevcuttur. 

Bu uygulamalarda, yemeklerin ismi girilerek o yemeğin metinsel veya video olarak yapılışı 

bulunmaktadır. Bu yüzden, önerilen projenin ülkemizde bir rakibi bulunmamak ile birlikte ilk 

olacaktır.  

 

Ayrıca, dünya üzerinde geliştirildiğimiz uygulamaya benzer birkaç makale çalışması bulunmaktadır 

[7-10]. Bu çalışmalar genel olarak sadece çeşitli ülkelere ait yemeklerin tanıması için derin ve 

makine öğrenmesi yöntemleri geliştirilmiştir. Fakat, bu çalışmalar, mobil ve web gibi gerçek 

zamanlı olarak uygulama aşamasına geçirilmemiş ve sadece bilgisayar ortamında deneysel 

çalışmalar yapılmıştır.  

  

Diğer yandan, dünyada hali hazırda gastronomi alanında mobil/web uygulamaları bulunmaktadır. 

Bu uygulamalar:  

• Calorie Mama uygulaması (https://www.caloriemama.ai/), kültürel çeşitliliğe sahip bir 

uygulama olup yemek tanıma ve tespit edilen bu yemeklerin besin içeriği hakkında bilgiler 

verir. 

• Yummly uygulaması (https://www.yummly.com/), yemek malzemelerini tespitini 

gerçekleştirir. Daha sonra, tespiti yapılan bu malzemeler ile ilgili yapılabilecek yemekleri 

listelemektedir. 

• Logmeal uygulaması (https://www.logmeal.es/), görüntülerden yiyecek algılama, tanıma ve 

içerik tespitini gerçekleştirir. Bu uygulamada, farklı yörelere ait 880 yemek çeşidi 

tanımlanmıştır. 

 

Yukarıda bahsedilen mobil/web uygulamalar, dünyada en çok tercih edilen uygulamalardır. Bu 

uygulamalara ek olarak birçok yemek tarifi, yiyecek algılama ve yemek kalori hesaplama gibi 

uygulamalarda bulunmaktadır. Fakat, bu uygulamaların çoğu belli bir yöreye ait olmamakla birlikte 

rastgele yiyecekler kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak, yurt dışında bulunan uygulamaların çoğu 

sadece yemek tanımaya dayalıdır.  

 

Önerilen projede işlenen ve diğer uygulamalarda bulunmayan temel farklar şunlardır: 

• Kültürel ve yöresel yemeklerin anket çalışmaları aracılığıyla araştırılması ve işlenmesi, 

• Yapay zeka tabanlı geliştirilen model kullanılarak gerçek zamanlı (mobil) yemeklerin 

tanınması, 

• Tespit edilen yemeklerin tarihçesi, hikayesi ve hangi yöreye ait olduğu gibi bilgilerin mevcut 

olması, 

• Yemeklere ait değiştirilmemiş veya orijinal malzemelerin/içeriklerin sunulması, 

• Yemeklerin yapılışına dair özgün videolar bulunması, 

• Yemeklerin artırılmış gerçekliliğe dayalı 3 boyutlu modellerin sunulması, 

• Tadımı yapılan yöresel yemeklerin değerlendirme puanına tabi tutulması. 

 

Sonuç olarak, bu proje, ülkemizde bu yönde bir çalışma bulunmadığından bir ilk olacaktır. Bu proje 

ile yerli ve yabancı turistlerin kültürel/yöresel yemekleri daha iyi tanımasını, yaygınlaştırmasını, o 

https://www.nefisyemektarifleri.com/
https://www.kisikates.com.tr/
https://yemek.com/
https://tarifkupu.com/
https://www.caloriemama.ai/
https://www.yummly.com/
https://www.logmeal.es/


11 

 

 

yemekler ile ilgili doğru bilgilerin elde edilmesi sağlanacaktır. Bu doğrultuda, yerli ve milli bir proje 

olarak erişime açık hale getirilecektir. Ayrıca, Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri mevcuttur. 

 

Önerilen proje ile ilgili daha önceden herhangi bir yarışmaya başvurulmamıştır.  Bu proje, bu yıl ilk 

kez TEKNOFEST yarışmasına katılmıştır. Proje, tamamen açık kaynak yazılım teknolojileri 

kullanılmıştır ve yerli/milli olarak geliştirilmiştir. Bu projeyi geliştirdikten sonra, Karadeniz 

bölgesinin yanı sıra tüm Türkiye’de uygulanabilir seviyesine getirmek için TUBİTAK projelerine 

başvurulması hedeflenmektedir. 

 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi (20 Puan) 

Gelişmekte olan dünya düzeninde teknolojinin ön plana çıkması ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu 

dönemde sanayi ile beraber tüm sektörler hızlı ve köklü bir değişim dönemine girmiştir. Dünyadaki 

bu teknolojik gelişmeler yapay zekâya olan talebi arttırmaktadır. Yapay zekâ uygulamaları ve 

teknoloji kullanımı gastronomi sektöründe farklı boyutlar kazandırmış ve birçok işletmelerde yapay 

zekâ ürünleri yerini almıştır. Yapay zeka uygulamalarında gastronomi alanında kullanılan robotlar, 

akıllı menüler, tavsiye robotlar gibi teknolojik uygulamalar sektöre pek çok fayda sağlamıştır. Bu 

faydalardan en belirgin olanları insan hatasını ortadan kaldırdığı için az hata, tekrarlanan işlerin daha 

hızlı yapılması, zamandan tasarruf aynı zamanda masrafları azaltmak ve işte verimliliği arttırmaktır 

[11-12]. 

 

Birçok farklı kültüre ev sahipliği yapan ülkemiz; deniz, tarih, sağlık ve mutfak turizmi alanlarında 

turistlerin vazgeçilmez durağı olarak kabul edilmektedir. Türk mutfağı zenginliğini köklü tarihinden 

ve yöresel farklılıklardan almaktadır. Bundan dolayı ülkemiz tarih boyunca gastronomi kültürünün 

önemli bir parçası olmuştur. Yöresel lezzetleri tatma fırsatına erişen yerli ve yabancı turistler 

yedikleri yemeğin sadece tatmakla kalmayıp yemeğin tarihini, tarifini ve nasıl yapıldığını ayrıca 

lezzetinin püf noktalarını merak etmektedirler. Kulaktan kulağa yayılarak anlatılan tarihi hikayeler 

ve yemeklerin yapılışı her geçen gün daha da değişikliğe uğramaktadır. Bu bilgileri alabilecekleri 

işinin ehli birilerine ulaşmak çoğu zaman mümkün olmamaktadır ve zamanla ülkemizin kültürel 

aşınmasına sebep olmaktadır. Yöresel bölgemize yeni gelen bir turistin deneyimlediği yerel yemeğin 

tarifinde, görünüşünde değişiklik yapmadığını fark edemez ve doğru bir tadım yapmış olamaz. 

Dolasıyla ülkemizden memnun ayrılmayan turist sayısı giderek artmaktadır. Bu tarz durumların 

önüne geçmek için tasarladığımız projemizde yemeğin görüntüsü telefon kamerasına okutularak 

istenilen yemeğin adı, tarifini ve tarihini öğrenip arttırılmış gerçeklik ile 3 boyutlu görüntüsünü 

görerek inceleme imkânı sunmaktadır. Uygulama sayesinde önceden kültürel yemek araştırması 

yapmak isteyen turistlere bilgi kolaylığı ve yiyecekleri yemekler hakkında fikir sağlama imkânı 

sağlanmaktadır. 

 

Önerilen projede konu alan problemin çözümünün gerçekleştirilmesi için hazırlanan teknoloji 

hazırlık yol haritası Şekil 8’de verilmiştir.   
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Şekil 8. Teknolojik Hazırlık Seviyesi 

 

Şekil 8’de verilen teknolojik hazırlık seviyesi ile ilgili gerekli açıklamalar alt maddeler halinde 

verilmiştir. Bunlar:  

• Bu projeye ocak ayında başlanılmış olup problem belirlenmiş ve literatür çalışmaları 

yapılmıştır.  

• Ocak ayı içerisinde, Karadeniz bölgesinde bulunan 5 şehirdeki (Samsun, Rize, Ordu, Tokat 

ve Trabzon) toplam 50 restoran ile telefon görüşmesine dayalı anket çalışmalısı 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Karadeniz bölgesinde en çok tüketilen ilk 10 yöresel 

yemek belirlenmiştir.  

• Şubat ayında, belirlenen yöresel yemeklerin tarihçesi, hikayesi ve malzemeleri, kültür il 

müdürlükleri aracılığıyla araştırılmıştır. Aynı ay içerisinde, belirlenen bu yemeklerin her biri 

için 100 adet görüntü çekilmiş ve yemek tanıma uygulaması için özgün bir veri seti elde 

edilmiştir.  

• Mart ayı içerisinde, derin öğrenme tabanlı bir model geliştirilmiş ve elde edilen veri seti 

kullanılarak önerilen modelin eğitim aşaması gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, tespit 

edilen 10 yemeğin 3 boyutlu artırılmış gerçekliğe dayalı modelleme işlemi yapılmıştır. Bu 

işlem için her bir yemeğin etrafından 10 derecelik açılar ile 36 poz görüntü çekilmiştir. Daha 

sonra, Agisoft Metashape programı kullanarak 3 boyutlu yemek görüntüsü modellenmiştir. 

• Yemeklerin tarifleri ve yapılışına dair video çekimleri Nisan ayında tamamlanmıştır. 

• Nisan ve mayıs ayında, proje için ilk prototip mobil tasarım ve kodlama aşaması 

gerçekleştirilmiştir.  

• Final aşamasına kadar, geliştirilen prototip mobil uygulama için test ve analiz işlemleri 

gerçekleştirilecektir.  
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7. SWOT Analizi (5 Puan) 

Önerilen projenin SWOT analiz sonuçları Şekil 9’da verilmiştir. 
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