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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Her geçen yıl gıda israfı konusu çevre için daha önemli hale gelmektedir. Birleşmiş 

Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) 2021 tarihli bir Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, 

dünyada her yıl yapılan gıda israfı 931 milyon ton olarak kayıtlara geçmiştir. UNEP ve ortak 

kuruluşu WRAP tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeks Raporu 2021’e göre evler, restoranlar 

ve dükkanlar arasında üretilen gıdanın yüzde 17’si çöpe atılıyor. Çiftlikler ile tedarik 

zincirlerinde de gıda kaybı yaşanmasıyla toplamda gıdanın üçte biri hiçbir zaman tüketilmeden 

israf oluyor. Ülkemizde ise her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken, her yıl çöpe 

atılan yiyeceklerin kişi başına 93 kilogram olduğu belirlenmiştir. Bu israfın önemli çevresel, 

toplumsal ve ekonomik etkileri yaşamlarımıza yansımaktadır. Örneğin sera gazı emisyonlarının 

yüzde 8 ila 10’u tüketilmeyen gıda ile ilişkilendiriliyor. Sera gazı emisyonlarındaki bu artışın 

eğer önüne geçilemezse; iklim değişikliği, biyoçeşitliliğin azalması, su kıtlığı gibi küresel gıda 

güvencesini tehlikeye atan durumların gerçekleşmesi kaçınılmaz gibi görünmektedir (Kurtgil, 

Beyhan, 2021). COVID-19’un bu rakamları daha da yükselteceği yönündeki tahminleri ile, 

Gıda İsrafı Endeks Raporu, tüketicileri evde gıda israfına son vermeye çağırmıştır. 

Taze ürünlerin satılabilmesi ve tüketilebilmesi için zamanında kalite kontrolüne 

odaklanarak ürün kalitesini gerçek zamanlı olarak izlemeye yardımcı olabilecek akıllı, kullanıcı 

dostu teknolojilerin varlığı günümüzde elzem olmuştur. Gıda israfını azaltmak, sera gazı 

emisyonlarını ve küresel kirliliği azaltmaya yardımcı olmak ve aynı zamanda açlık çeken 

ülkeler için gıda mevcudiyetini artırmak gayesiyle, gaz sensörlerinden gelen verilere dayanarak 

yiyeceklerin taze veya bozuk olup olmadığını tahmin etmek için Makina Öğrenmesi 

yaklaşımını kullanan Gıda Tazelik Takibi (GTT) projesi restoran ve kafelerde, marketlerde, 

hatta evdeki buzdolaplarında gıda kalitesini kontrol etmenin kolay bir yolunu sunacaktır. 

GTT sistemi Neuton AI kullanarak hazırlanmış olup sistemde 6 gaz sensörü 

bulunmaktadır. Neuton platformunda yeni bir “Gıda Kalitesi” girdisi oluşturduk ve gıda kalitesi 

sinyallerini içeren eğitim veri setini iki sınıf için etiketlenmiş olarak (taze ve bozulmuş) 

yükledik. Ardından, Tiny Machine Learning modunu da etkinleştirerek hedefi (etiket) ve hedef 

metriği (doğruluk) seçtik. Ayrıca, kayan veri türleri olmayan hesaplamalar için 8 bitlik derinliği 

seçerek makine öğrenimini başlattık. Makine öğrenme modeli oluştuktan sonra bu modeli 

bilgisayarımıza indirdik. Daha sonra mikro denetleyici yazılımını oluşturduk. İndirdiğimiz 

verileri işlemesi için mikro denetleyiciye yükledik. Yazılım, tasarım ve montaj aşamalarının 

detaylarına Yöntem bölümünde yer verilmiştir. 

2. Problem Durumunun Tanımlanması: 
 

Dünyadaki ve ülkemizdeki gıda kayıplarının beraberinde getirdiği, açlık, sera gazı 

emisyonu, enerji israfı, ambalaj, su ve gübreye yapılan gereksiz harcamalar projemizin çıkış 

noktası olmuştur. Problem alt konuları ve dayandırdığımız gerekçeler aşağıdaki şekildedir. 

1. Yaşamın temel kaynağı gıdalar tarladan sofraya ulaşıncaya kadar miktar ve kalite 

bakımından kayba uğramaktadır. FAO, gıdaların yenilebilir kısmında oluşan besin 
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değer ve miktarındaki azalmayı (çürüme, bozulma vs.) kayıp ve israf olarak 

tanımlamaktadır. Gelişmiş ülkelerde dahi satın alınan gıdaların yaklaşık üçte biri 

evsel atık olarak israf edilmektedir. Bu kayıp oranları tahıl ve baklagillerde toplam 

üretimin %15 meyve ve sebzelerde %35 oranlarındadır. (Premanandh, 2011) FAO 

tahminlerine ve UNEP verilerine göre dünyada gıdanın üçte biri kayıp ve israfa 

uğramaktadır ve bu miktar üç milyar insanın beslenmesine yetecek düzeydedir. 

(FAO, 2013) 

2. Gıda israfı açlık konusunda yarattığı tehlikenin yanı sıra sera gazı emisyonunu 

artırmakta, gereksiz su, enerji, gübre, ambalaj ve tarımsal alan kullanımına da neden 

olmaktadır. Ekonomik sonuçları kadar kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

açısından ciddi boyutlara ulaşan gıda israfı Türkiye için de son derece önemli bir 

meseledir.  

3. Çözüm  

 Dünyada ve ülkemizde gıda israfını önlemeye yönelik birçok çalışma bulunmaktadır. 

Fakat bu konudaki çalışmalar sadece kuruluşlara veya çeşitli organizasyonlara bırakılmaksızın 

her bireyin kendi yaşamında düzenlemeye giderek gıdayı kurtarma girişimine destek 

vermelidir. 2050 yılında yaklaşık olarak beslenecek 9,1 milyar insanın olacağı 

hesaplanmaktadır. (Demirbaş, 2018) Gıdadaki israf felakete dönüşmeden önce yapılması 

gereken her bireyin gıda konusunu kendine sorun edinmesidir. Son yıllarda bu konuda başlayan 

çabalar büyük çapta organizasyonlara dönüşmüş bizleri de katkıda bulunma konusunda motive 

etmiştir. Yukarıdaki problemlere karşılık çözüm önerilerimiz aşağıdaki şekildedir. 

1. GTT projesi kafe, restoran, market ve evlerde gıdanın tazeliğini takip edip, çöpe 

atılmadan kullanılması konusunda kişiyi uyaracak, gıdanın adil paylaşımına katkıda 

bulunacaktır. Ürünleri uzun süre taze tutan buz dolapları günümüzde mevcuttur, 

fakat bozulan ürünleri haber veren bir sistem bulunmamaktadır. 

2. Daha az çöpe giden gıda demek; daha az ambalaj kullanımı, daha az su, enerji ve 

tarım alanı kullanımı ve daha az sera gazı demektir. Projemiz kaynakların özenli 

kullanılması konusunda destek sağlayacaktır. 

4. Yöntem 

Neuton ile bir TinyML (Tiny Machine Learning) modeli oluşturduk. Oluşturduğumuz 

bu model sayesinde gıdamızın taze olup olmadığını makine öğrenmesiyle tespit etmeyi 

hedefledik. Bunun için Neuton platformunda yeni bir “Gıda Kalitesi” çözümü oluşturduk ve 

gıda kalitesi sinyallerini içeren eğitim veri setini iki sınıf için etiketlenmiş (taze ve bozulmuş) 

yükledik. Yaklaşık 784 satırdan oluşan bir veri kümesi elde ettik. Ardından, Tiny Machine 

Learning modunu da etkinleştirerek hedefi (Label) ve hedef metriği (Doğruluk) seçtik (Bknz. 

Şekil 1). Ayrıca, kayan veri türleri olmayan hesaplamalar için 8 bitlik derinliği seçtik ve 

“Eğitime Başla”ya tıkladık (Bknz. Şekil 2). Modelin hazır olması birkaç dakika sürdü. Daha 

sonra modeli bilgisayarımıza indirdik.  
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Daha sonraki adımda kodlarımızı oluşturduk. İşlem basamaklarımız aşağıdaki şekildedir. 

• Neuton AI da oluşturduğumuz kodu işleyebilmek için MCU’ya atmamız gerekiyordu.  

• USB aracılığıyla bir veri kümesi almak için yazdığımız kodu buradan görebilirsiniz.  

• MCU‘ya yüklediğimiz veri kümesinin işlenmesi sonucu elimizde oluşan verileri 

kullanarak    tahmin gerçekleştirmek için yazdığımız koda buradan ulaşabilirsiniz. 

• Sonuç gösterim ekranı kodlanması. 

• Tahmin süresinin ölçümü için yazdığımız koda buradan ulaşabilirsiniz. 

• Tahmini değerlendirmek için yazılan koda ise buradan ulaşabilirsiniz.  

• Kodları tamamladıktan sonra sistemi test etme aşamasına geçtik. İki sınıfa karşılık gelen 

verilerle (Taze ve Bozulmuş), her biri bir satır içeren iki CSV dosyası oluşturduk. 

• Ardından her birini mikro denetleyiciye gönderdik ve tahminin sonucunu gördük. 

 

 
Şekil 3: Bozulmuş Gıda Tespiti Kod Bloğu (Taze Gıda) 

Şekil-3’de yapılan ölçümde, tahmin edilen sınıf (işlem sonucu) sıfır olduğundan, sistem 

yiyeceğin taze ve tazelik oranının ise %100 ‘e yakın olduğunu belirledi. Tahmin, 199 kB Flash 

Şekil 2: Datasheet Oluşturma Ekranı Şekil 1: Neuton AI Ara yüzü 

https://drive.google.com/file/d/1XKaWlMdxas-alqw1UsxFAzMK4cHDctWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pufdBKKIrMmEZqFE3EJQpeZAfupey_y_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_8grKjpX7rtlQ32JkkuaA-so1kUMsaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b_8grKjpX7rtlQ32JkkuaA-so1kUMsaP/view?usp=sharing
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bellek kullanımı ve 136 kB RAM kullanımı ile 3844 mikro saniyede tamamlandı. Ayrıca, yeşil 

LED' de programlandığı gibi yandı. 

 

 
Şekil 4: Bozulmuş Gıda Tespiti Kod Bloğu (Bozuk Gıda) 

İkinci testi ise başka bir gıda üzerinde yaptık. Bu durumda, tahmin edilen sınıf “bozuk 

gıda” anlamına gelen bir rakamı olduğu için modelin gıdanın bozulduğunu öngördüğünü 

görüyoruz. Tahmin, aynı 199 kB Flash bellek kullanımı ve 136 kB RAM kullanımı ile 3848 

mikrosaniyede çok hızlı bir şekilde yapıldı. Bu durumda, yiyeceğin bozulduğunu belirten 

kırmızı LED'i görebilirsiniz (Bknz. Şekil 4). 

 

Risk değerlendirmesi yapılmış olup Riskler bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. 

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

2009 yılında Rhode Island Üniversitesi akademisyenleri ve SIRA Technologies firması 

temsilcileri geliştirdikleri barkod sistemiyle normalde görünmeyen bir mürekkeple kaplı olan 

barkodların yapıştırıldığı süt gibi ürünler bozulmaya başladığında otomatik olarak görünür hale 

gelmesini sağladılar. 2014 yılında Çinli bilim adamları gıda paketlerine yapıştırılabilecek ufak 

kare şeklinde ve altın içeren etiketler ürettiler. Normalde içindeki altından ötürü kırmızı renkli 

olan bu etiketler, yapıştırıldıkları şişedeki sütün tazeliğine göre önce portakal rengine daha sonra 

sarı, yeşil, mavi hatta mora dönüyor. Brezilyalı petrokimya firması Baskrem ise geliştirmekte 

olduğu yeni ürün ambalajlarını yakın zamanda duyurdu. Amerikalı ve Brezilyalı üniversitelerle 

iş birliği neticesinde çıkan bu ambalajlar, içindeki ürünlerin PH dengesini ölçerek olası bir gıda 

bozulmasını önceden haber verebiliyor. Tüm bu uygulamalar paketli ürünü marketten alıp 

almamaya karar vermemize yardımcı olacaktır. GTT Projesi kişilerin evde veya kafe, restoran, 

market gibi yerlerde paketli olmayan gıdanın da tazelik takibini yapması bakımından diğer 

örneklerden farklıdır. Ürünleri uzun süre taze tutan buz dolapları günümüzde mevcuttur, fakat 
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bozulan ürünleri haber veren bir sistem bulunmamaktadır. GTT siteminin maliyeti de düşüktür. 

Sadece 6 tane gaz sensörü kullanılmıştır. Ücretsiz yapay zeka uygulaması Neuton ai kullanılarak 

hazırlanmıştır. Yöntem kısmında detaylara yer verilmiştir. 

6. Uygulanabilirlik  

 Son yıllarda dünyada gıda israfı ve gıda atıklarının geri dönüşümü konulu çabalar 

bireysel ve küçük çapta başlamış olup sonrasında çok geniş kitlelere ulaşmıştır. Özellikle sosyal 

medyanın gücüyle bireysel fikirler bir anda küresel boyuta ulaşabilmektedir. Örneğin 2008 

yılında Salina Jull tarafından sosyal medya üzerinden başlatılan hareket tüm ülkeye yayılmıştır. 

Bu kampanya ile Danimarka'da gıda savurganlığında %25 azalma kaydedilmiştir ve AB'de en 

büyük girişim olarak adlandırılmaktadır. (http://www.eu-fusons.org). Milli teknoloji hamlemiz 

Teknofest 2022 Karadeniz’e katılarak atmış olduğumuz ilk adım ve daha sonrasında sosyal 

medya üzerinden yapacağımız tanıtımlarla projemizin duyurulmasını sağlayacağız. Gıdanın 

israfından rahatsız fakat yine de israfı kontrol edemeyen bireylere iyi bir düzenleyici olan GTT 

projemizin tüm ülkede yaygınlaşacağını ve maliyeti düşük bir ticari ürüne dönüştürülebileceğini 

öngörüyoruz. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 
 

Aylara göre tahmini maliyet tablosu aşağıdaki şekildedir. 
 

 

AYLAR YAPILACAKLAR TAHMİNİ MALİYET 

Eylül  Takım Kurma, Problemin Belirlenmesi - 

Ekim Literatür Taraması, Çözüm Geliştirme - 

Kasım Literatür Taraması, Uzmanlarla Görüşmeler - 

Aralık Literatür Taraması, Malzeme Araştırma - 

Ocak Literatür Taraması, Uygulamanın İlk 

Versiyonunun Geliştirilmesi 

6 adet gaz sensörü:360 TL 

Rasperry pi 3 B+ 2997 TL 

Şubat Literatür Taraması, Uygulamanın Test 

Edilmesi 

- 

Mart Literatür Taraması, Projenin 

Raporlandırılması 

- 

Nisan Literatür Taraması, Uygulamanın 

Geliştirlmesi 

- 

Mayıs Literatür Taraması, Verimliliğin Test 

Edilmesi 

- 

Haziran Sunumun Hazırlanması - 

TOPLAM  3357 TL 

 

Tablo 1: Aylara göre Tahmini Maliyet Tablosu 

❖ Benzer proje tespit edilemediği için maliyet karşılaştırması yapılamamıştır. 

❖ Harcamalar prototip üretim aşamasında gerçekleştirilmiştir. 

http://www.eu-fusons.org/
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2021-2022 İş Zaman Çizelgesi aşağıdaki şekildedir. 

 

Tablo 1: 2021-2022 İş Zaman Grafiği 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  

 Evler, mağazalar, çiftlikler ve tedarik zincirinde rol alan tüm gıda sektörü nihai 

kullanıcılarımızdır. Ayrıca belediye ekipleri , tarım bakanlığı personelleri ve gerçek ve tüzel 

kişiler , okul yöneticileri , kantinciler vb.  bu ürünü kullanabilirler.  

9. Riskler 

1. Cihazın gücünün bitmesi.  

2. Cihazı kullanan kişinin görme engelli olabilmesi. 

3. Cihazın yanlış ölçüm yapabilmesi. 

4. Cihazın veri setinin ölçülen gıda türünü içermemesi. 

5. Cihazın çarpma, sıvı teması vb. nedenlerle hasar görmesi. 

         (B Planı)  

1. Cihaz 9V pil ile çalışabilecek şekilde tasarlandığı için olası bir durumda yeni piller 

takılmalıdır. 

2. Cihazın taze ve bayat uyarı tonları farklı yapılmıştır. Ayrıca ileride sesli olarak sonuç 

bildirecek şekilde ayarlanabilir. 

3. Cihaz kullanımı ve kalibrasyon kısmı için detaylı bir broşür hazırlanmıştır . 

4. Dataset’in belirli aralıklarla güncellenmesi planlanmaktadır. 

5. Cihazın darbe, sıvı teması ve toz gibi dış etmenlerden etkilenmemesi 3D yazıcıda 

korunaklı bir kılıf hazırladık. 
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Risk Olasılık Etki matrisi aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 3: Olasılık Etki Matrisi 

OLASILIK OLASILIK ETKİ MATRİSİ 

YÜKSEK Cihazın yanlış ölçüm 

yapabilmesi  

Cihazın veri setinin 

ölçülen gıda türünü 

içermemesi. 

 

- 

ORTA Cihazı kullanan 

kişinin görme engelli 

olabilmesi 

 

El cihazının çarpma, 

sıvı teması vb. 

nedenlerle hasar 

görmesi  

- 

DÜŞÜK  Cihazın gücünün 

bitmesi 

Veri setinin güncel 

olmaması 

- 

ETKİ DÜŞÜK ORTA YÜKSEK 


