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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  
 
İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için ihtiyaçlarını karşılamaları gerekmektedir. 
İhtiyaçların karşılanacağı ürünlerin sürekliliği için de yapılan tüketimin bazı değerler 
doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bunların başında tüketimin ihtiyaca uygunluğu, 
ürünlerin yeterli düzeyde tüketilmesi ve tüketim esnasında israfa kaçılmaması durumları 
gelmektedir (Torlak, 2010, s. 54). Tüketim kültürünün en büyük sorunlarından olan israf, 
herhangi bir şeyin, hiçbir kimseye ya da hiçbir şeye faydası olmayacak şekilde kullanılması, 
fazla ve gereksiz bir biçimde tüketilmesi ve bilinçsiz kullanım sonucu zayi edilmesi olarak 
tanımlanabilir. (Aydın, 2021, s. 22). Araştırmalardan da anlaşıldığı üzere sorunumuz üretimin 
artması değil, israfın azaltılamamasıdır. İsrafı azalttığımız takdirde üretimin zamanla 
azalacağını düşünmekteyiz. Yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan yüksek düzeydeki israf 
miktarının azaltılmasına yönelik, birçok ülke ve kuruluş tarafından alınan önlemlerin olumlu 
sonuçları görülmüştür. Dünya üzerindeki gıda arzının devamının sağlanabilmesi için israfa 
karşı alınan önlemlerin artırılması ve yaygınlaştırılması gerekmektedir (Dölekoğlu, Gün ve 
Giray, 2014, s.172). Devletin ve sivil toplum kuruluşlarının israfı önlemek adına birçok 
çalışmaları vardır. Lakin israf hala istenilen düzeye indirilememiştir. Biz de projemizde 
teknolojiyi de kullanarak israfı azaltmayı hedeflemekteyiz. Yazılımını kendimizin yaptığı 
mobil uygulama ile evlerimizde artan gıdaları ihtiyacı olan insanlarla buluşturmayı 
planlamaktayız. İhtiyacından fazla gıda sahibi kişiler cep telefonuna indirilen uygulamamız 
ile konum bilgisini paylaşabilecek. Böylelikle ihtiyacı olan kişi uygulamamız üzerindeki 
haritadan kendisine en yakın gıdayı seçerek talip olacaktır. Bu sayede hem israfı önlemeyi 
hem ihtiyaç sahiplerini gıdalar ile buluşturmayı hem de toplumsal birlikteliği artırmayı 
hedeflemekteyiz. İnsanlar paylaştıkça daha mutlu ve daha huzurlu olacaklardır.  
 
2. Problem/Sorun: 
Dünya üzerinde tüm insanlara yetecek kadar gıda maddesi var olmasına karşın, yapılan 
araştırmalar sonucunda bu gıdalara ulaşamayan insanların oranının bir hayli fazla olduğu 
görülmektedir. Gelecekte tehlikeli bir durum olarak görülmeye başlanan artan nüfusun gıda 
talebinin karşılanamaması, sürdürülebilir gıda üretimi ve tüketimi politikalarının önemini göz 
önüne koymaktadır (Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2017). Bu sebeple ihtiyaca uygun üretim 
şarttır. Lakin gıda israfının çok fazla olması, üretim miktarı konusunda bizleri yanıltmaktadır. 
Gıda israfı konusunda araştırmalar yapan Dr. Ren Wang, israf edilen gıdaların bir ülke olarak 
düşünülmesi halinde bu ülkenin Çin’den daha fazla bir yüz ölçümüne sahip olacağını 
belirtmektedir. Kimse tarafından yenemeyecek gıdaların üretileceği bu ülke dünyanın en fazla 
su kullanan ülkesi ve sera gazı üretiminde ise üçüncü ülke olacağına dikkat çekerek 
dünyadaki gıda israfının ne derece büyük boyutlarda olduğunu ifade etmektedir (Wang, 1999 
aktaran: Glimm, 2018 s. 26). Araştırmadan da anlaşıldığı üzere israf, dünya genelinde birçok 
farklı sorunlara da sebep olmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından raporlanan verilere göre 
gıda israfı; % 42 oranında evlerde, % 39 oranında gıda sektöründe, % 14 oranında yiyecek-
içecek işletmelerinde, % 5 oranında ise dağıtım sürecinde yaşanmaktadır (Türkiye İsraf 
Raporu, Ticaret Bakanlığı, 2019, s. 18). Yapılan çalışmalar sonucunda, ekmek israfının en 
çok evlerde yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Ekmek tüketim miktarları göz ardı edilip ailede 
bulunan kişi sayısı göz önüne alınarak ekmek alındığı ve bu durumun evlerde sürekli olarak 
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fazla ekmek kalmasına yol açtığı belirlenmiştir (Mete, 2017, s.3-4). 2017 yılında ülkemizde 
300 gr üzerinden günde yaklaşık 85 milyon ekmek üretilmiş, tüketim ise 79 milyon civarında 
gerçekleşmiştir. Geriye kalan 6 milyon ekmeğin günlük çöpe gittiği ifade edilmektedir. (URL-
1) Yapılan tüm araştırmalar gıda israfının üst düzeylerde olduğunu göstermektedir. Evde 
yemeklerin fazlaca yapılması, yetmezse aç kalırız düşüncesi veya açken ne kadar ile 
doyacağımızın tespit etmenin zor olması sebebiyle ne yazık ki fazla gelen yemekler çöpe 
gitmektedir. Ev halkının eve gelirken birbirinden habersiz bir şekilde ekmek alıp gelmeleri, 
gece aç kalmayalım ne olur ne olmaz düşüncesi veya taze ekmek yemek için 1 günlük 
ekmeklerin tercih edilmemesi, fazla olan ekmeklerin de çöpe gitmesine sebep olmaktadır. 
Okulumuzda öğretmenlere yapmış olduğumuz anket çalışmasında da büyük çoğunluk 
yemekleri çöpe attıklarını belirtmiştir. (Şekil-1). 

 
Şekil-1 

 
Dünya üzerinde kişi başına yıllık yaklaşık 1.4 ton gıda israfı yapılmaktadır. (Şekil-2) 

 
Şekil-2(URL-2) 

 
Bu kadar israfın yapıldığı dünyada milyonlarca kişinin açlık ile mücadele ettiği, bayat ekmeğe 
bile muhtaç bir şekilde yaşadığı bilinmektedir. FAO'nun "Dünyada Gıda Güvenliği ve 
Beslenme Durumu" yıllık raporunda “Dünya, 2030'a kadar Sıfır Açlık hedefine ulaşma 
yolundan uzakta. Mevcut eğilimler sürerse 2030'da açlık çeken insan sayısı, dünya nüfusunun 
% 9.8'ine denk gelen 840 milyon seviyesini aşacak.” şeklinde ifade edilmektedir(FAO, 2020). 
Bir tarafta fazla yemekleri çöpe atan bir kitle, diğer tarafta ise yemek bulamayan ihtiyaç 
sahipleri… Projemizde bu dengesizliği azaltmayı hedeflemekteyiz. 
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3. Çözüm 
Gün geçtikçe artan israf, önlem alınmadığı takdirde birçok sorunu da beraberinde getirmeye 
devam edecektir. Görünen o ki üretimi azaltarak israfı önleyemeyiz. Çünkü ekonomide var 
olan arz-talep dengesine göre üretim yapılmaktadır. Dolayısı ile israfı azalttığımız takdirde, 
gıda ürünlerine olan talebimiz azalacak ve üretim kendi kendine zamanla azalacaktır. İsrafı 
azaltmak için devlet, dernekler ve kişiler sosyal sorumluluk projeleri adı altında birçok 
girişimlerde bulunmuşlardır. “Askıda Ekmek”, “Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık” vb. projeler 
israf ile mücadelede önemli adımlardan bazılarıdır. İsraf miktarının inanılmaz boyutlarda 
olması, israfı azaltacak olan her türlü projeye ihtiyacımız olduğunu göstermektedir. Bizim 
çözüm önerimiz ise gelişen teknolojiyi israfı azaltmak amacıyla kullanabilmek. Projemizdeki 
hedefimiz; evlerde fazla olan gıdaların (ekmek, yemek vb) hazırlayacağımız mobil uygulama 
üzerinden ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaktır. Kişiler uygulama üzerinden fazla olan gıdasını 
sisteme girecek; ihtiyacı olan, rahatsızlıktan veya yoğunluktan yemek hazırlayamayan kişiler 
ya da öğrenciler fazla olan yemeği uygulamamız üzerinden görerek talepte bulunacaktır. 
İhtiyaç sahibi kişilerin telefonlarının bulunmaması durumunda mahalle muhtarları ile 
görüşülerek mahalle muhtarlarının bu kişi veya kişilere yardımcı olabilmelerini için 
uygulamamızın mahalle muhtarlığının bilgisayarlarında kurulu olmasını talep edeceğiz. 
Projemiz sayesinde gıdaların çöpe gitmesi azalacak, yemek ihtiyacı olan kişilerin ihtiyaçları 
karşılanacak ve toplumsal barışın temel taşlarından olan dayanışma duyguları gelişecektir.  
3.1.Çözüm Algoritması 

 
 
4. Yöntem 
Projemiz herkesin rahat bir şekilde kodlayabildiği blok tabanlı mobil uygulama hazırlama 
programı olan Kodular (URL-3) ile hazırlanmıştır. Mobil uygulamamıza isteyen her kişi üye 
olabilmektedir. Üyelerin kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun bir şekilde 
saklanacak olup 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır. Üyeye ait veriler ve tüm bilgiler 
www.yemegimfazla.org adında açacağımız web sitesinde saklanacaktır. Üye olan kullanıcının 
evinde işyerinde gıda fazlası olması durumunda uygulamadan yemeğim fazla butonundan 
gıda türünü ve miktarını girerek sisteme eklediğinde konumu sistem üzerinden veri 
tabanlarına eklenecektir. Gıdaya ihtiyacı bulunan kişi veya kişiler mobil uygulamamıza giriş 
yaptıktan sonra mevcut konumunu baz alarak çevresinde kendisine yakın fazla gıdası olan 
kişilerin konumlarını harita üzerinden görebilecektir. Kullanıcılar hiçbir şekilde birbirlerinin 
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kişisel verilerini sistem üzerinden göremeyeceklerdir. Sistemde fazla olduğu girilen gıdaları 
belirten harita üzerindeki işaretlere tıkladığında gıdanın türünü ve miktarını görebilecektir. 
Daha sonra kullanıcıya gıdaya talip olup olmadığı uygulamamız tarafından sorulacaktır.  Evet 
cevabı verildiğinde gıdanın fazla olduğunu belirten üyeye SMS veya bildirim yoluyla uyarı 
gidecek ve uygulamamız bu gıdaları revize edecektir. Revize edilen gıdalar başka kullanıcılar 
tarafından görülmeyecek, böylelikle karışıklığın önüne geçilmiş olacaktır. SMS i alan üye 
gıdayı kapının önüne koyacak veya kapının koluna asacaktır. Üye, uygulama üzerinden 
gıdanın alınmasına onay verdikten sonra ihtiyaç sahibi gelip kapı önünden gıdayı 
alabilecektir. Bu sayede gıdayı veren ve gıdayı alan kişi birbirlerini görmeyecek ve kim 
olduklarını bilmeyeceklerdir. Böylelikle gıdayı alan kişinin toplum içerisinde utanması ve 
rencide olması engellenmiş olacaktır.  
4.1.Yazılımımız Test Görüntüleri 

   

Gıda fazlası olan kişi 
sistemimize giriş yapar. 

“Yemeğim fazla” butonuna 
tıklar. 

Mevcut konumu otomatik 
olarak harita üzerinde 

belirlenir. Fazla olan gıdaları 
giriş yapar. 
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Gıda ihtiyacı olan kişi veya kişiler 
uygulamamızda “yemeğe ihtiyacım var” 
butonuna tıkladığında harita üzerinde gıda 
fazlası olan konumları görür. 

Bu konuma tıkladığında yemek çeşitlerini 
gösteren ve onaylanmasını isteyen bir 
pencere açılır.  

 
Onaylama işleminden sonra gıdası fazla olan kişinin cep telefonu ekranına gıdaya talep 
olduğunu belirten uyarı alır. İşlemi onayladıktan sonra fazla olan gıda sistem üzerinden 
silinir. Kişinin gıdayı kapının önüne bırakması istenir.  
 
5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 
Projemizde israf önlemede teknolojiyi etkin kullanarak azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu özellik 
projemizin yenilikçi yönlerinden bir tanesidir. Projemizde israfın azaltılmasının yanı sıra, 
gıdaya ihtiyacı olan bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve toplumsal birlikteliğin artması 
beklenmektedir. Projemizin birçok alana katkı sağlaması öne çıkan özelliklerinden başka bir 
tanesidir. Devletimizin ve bazı sivil toplum kuruluşlarının başlatmış olduğu israfı önleme 
çalışmasında kişilerden özverili olmaları beklenmektedir. Projemizde kişilerin telefonlarından 
uygulamamızı kullanarak israfı azaltacak olması büyük bir kolaylık olacaktır. Projemizde 
verilerin veri tabanında saklanmasında, JSON dili kullanılmıştır. Bu sayede veriler daha 
güvenli bir şekilde uygulamalara iletilmektedir. Ayrıca JSON dili, başka programlama dilleri 
ile güvenli bir şekilde haberleşebilmesi sayesinde uygulamamızın geliştirilebilmesinin önü 
açıktır.  
6. Uygulanabilirlik  
 Projemiz günlük hayatta kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Projemizin mobil uygulama 
yazılımı belli ölçüde bitirilmiştir. Yapılan testlerde herhangi bir sıkıntı olmadığı 
gözlemlenmiştir. Projemiz son tasarımlarının da bitirilmesi ile uygulanabilir hale gelecektir. 
Projemizin yazılım ve test aşamaları bittikten sonra okulumuzun bulunduğu mahalle muhtarı 
ile görüşerek mahallemizde projemizi başlatmayı hedeflemekteyiz.  
 
7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Projemiz yazılım tabanlı bir proje olması sebebi ile donanımsal olarak herhangi bir maliyeti 
söz konusu değildir. Yapmış olduğumuz yazılım açık kaynak kodlu ücretsiz bir program ile 
hazırlandığı için uygulamamızın yazılım maliyeti yoktur.  Projemizde tek maliyet, projemiz 
hakkında bilgiler ve istatistiklerin yer aldığı ayrıca kişisel verilerin saklanacağı veri tabanı 
için kullanılan internet sitesidir.  
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7.1.Maliyet 

 Hizmet Çeşidi Fiyat 
W

eb
 Site Domain www.yemegimfazla.org 85 TL 

Site Hosting www. yemegimfazla.org 160TL 

 Toplam 245 TL 
 
7.2.Zaman Planlaması 

Tasarım Üretim Test 

Mayıs ve haziran ayları 
içinde mobil uygulamamızın 
tasarımı belirlenecek ve 
sitenin işleyiş algoritma 
şeması belirlenecektir.  

Temmuz ayında web sitemiz 
aktif edilecek, veri tabanları 
oluşturulacak ve mobil 
uygulamamız hazır hale 
getirilecektir. 

Ağustos ayı itibari ile 
projemizin test aşamasına 
geçilecektir. Ağustos sonu ile 
başlayıp eylül ortalarına 
kadar sürecek şekilde 
okulumuzun mahallesinde 
projemiz geniş testi 
yapılacaktır.  

Proje harcamalarımız temmuz ayı itibari ile gerçekleşecektir. Projemizin test aşamasına 
geçilebilmesi için sitemizi temmuz sonunda aktif hale getirmeyi hedeflemekteyiz.  
7.3.Proje Takvimi 

 

 

 

Ocak
•Proje Konu Tespiti
•Literatür Taraması

Şubat
•Kaynak ve Veri 
Toplama

•Konu Uzman 
Görüşmeleri

Nisan
•İhtiyaçlar Analizi
•Proje Ön 
Değerlendirme
Raporu

Mayıs
•Tasarım Belirleme
•Sistem Algoritması

Haziran
•Proje Detay Raporu
•Web Sitesini 
Tasarlamak

Temmuz
•Ön Testler
•Mobil Uygulama 
Hazırlama

•Web Sitesini
Yüklemek

Ağustos
•Testler
•Yetkililer İle 
Sürdürülebilirlik 
Görüşmeleri

Eylül
•Son Testler
•TEKNOFEST
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar):  
 Projemiz ülke genelindeki tüm hanelere hitap etmektedir. Evinde yemek pişen herkes 
uygulamamızı kullanabilir. Tüm hanelerde her gün olmasa bile artan yemekleri veya gıdaları 
olacaktır. Böyle zamanlarda uygulamamızı kullanabilirler. Projemizde sosyal sorumluluğun 
ön planda olması ve hassas bir proje olması sebebiyle 15 yaş üstü bireyler tarafından 
kullanılmasını tavsiye etmekteyiz. 
9. Riskler 
Projemiz toplum yapısının hassas bir noktasını ilgilendirdiği için kişisel verilerin 3. kişiler 
tarafından görünmemesine dikkat edeceğiz. Projemizde önem verdiğimiz bir diğer konu 
verenin güçlü, alanın güçsüz olduğu algısını yıkıp herkesin eşit olduğu ve toplumların 
paylaşarak büyüdüğü fikrini aşılamaktır. Projemizde gıdasını birbirleriyle paylaşan kişilerin 
birbirlerini görmelerini tavsiye etmemekteyiz. Bu sebeple gıdaların dış kapının önüne 
bırakılmasının bu sorunu önleyeceğini düşünmekteyiz.  

9.1.Paketleri ve Görev Dağılımı 
 İş Paketi  Görevli Kişi Takım içi 

Rolü 
Zaman 

1 Proje fikri 1-Burak YILDIRIM 
2-Yiğit Ali GÜNTÜRK 

1-Kaptan 
2-Üye 

Ocak Ayı 
içerisinde 

2 Mobil uygulama tasarım 1- Burak Yıldırım 
 

Kaptan Mayıs  

3 İnternet sitesinin aktif 
edilip veri tabanlarının 
oluşturulması 

Yiğit ALİ GÜNTÜRK 
 

Üye Temmuz 

4 Mobil uygulama kodlama Burak YILDIRIM Kaptan Temmuz-
Ağustos 

5 Projenin Testleri 1-Burak YILDIRIM 
2-Yiğit Ali GÜNTÜRK 

1-Kaptan 
2-Üye 

Ağustos-Eylül 

 
9.2.Olasılık-Etki Matrisi 

Risk  Derecesi  Eylem Planı  
Kötü niyetli kişilerin uygu-
lamamızı eğlenmek için 
kullanması. 

Olasılık 1 
Etki 5  
Derece 5  

Uygulamamız üye olmadan kullanılma-
maktadır. Üyelik için de hesabın doğrulanması 
gerekmektedir. Bu sebeple bu kişi veya kişilerin 
olası davranışlarını engellenmek için hesapları 
kapatılıp, şikâyet edilebilir.  

Fazla gıdasını paylaşan kişinin 
ihtiyacı olan kişiyi küçük gören 
davranış ve tutumları 

Olasılık 2 
Etki 5 
Derece 10 
 
 

Bu sebepten fazla gıdasını paylaşan kişinin 
gıdasını kapının önüne koymasını tavsiye 
ediyoruz. Yine de bu tür davranışların olması 
durumunda gıda paylaşımının bitmesinden 
sonra uygulamamızda değerlendirme bölümün-
den durumu izah edebilir. Böylece gerekli 
önlemler alınabilir.  
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Risk  Derecesi  Eylem Planı  

İhtiyacı olan kişinin veya 
kişilerin telefonu olmayabilir.  

Olasılık 2 
Etki 5  
Derece 10 

Günümüzde cep telefonları lüks değil ihtiyaç 
haline gelmiştir. Artık birçok kişide telefon 
bulunmaktadır. Böyle bir durumun olması 
durumunda mahalle muhtarlığının 
bilgisayarından da gıda fazlası olan haneleri 
görebilecektir. Mahalle muhtarları projemizin 
sürdürüle-bilirliği açısından önemlidir. 

Olasılık 1-5, Etki 1-5 , Derece, olası ve etkinin çarpımı ile bulunur. 
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