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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 

Market alışverişlerinde insanların çoğu aldığı gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat 

etmemektedir. Bu da sağlığımızı kötü etkilemekte hatta ölümcül sonuçlar 

doğurabilmektedir. Biz de bu soruna çözüm olabilmesi için marketlerde kasa bölümünde 

duran barkod okuyucuya son kullanma tarihi okuyan bir kod ekledik. Böylece insanlar 

alışverişte son kullanma tarihi geçen ürünleri otomatik bir şekilde fark edecek ve olası 

sağlık sorunları engellenmiş olacaktır. 

 

Tasarladığımız sistemde geliştirilen yazılım, bugünün tarihi ile gıdadaki son kullanma 

tarihini karşılaştırır ve eğer son kullanma tarihi geçmişse uyarı vererek kasiyerin satış 

yapmasını engeller. Sistemimizde hazırlanan kodlar arduino elektronik kartına yüklenerek 

uyarı devresi çalıştırılacaktır. Günümüzde kullanılan klasik yöntemlere göre 

geliştirdiğimiz sistem kısa zamanda ve kesin sonuç vermesi açısından ön plana 

çıkmaktadır. 

 

2. Problem Durumunun Tanımlanması 

Şekil 1: Herhangi bir ürünün son kullanma tarihi (Aksel, 2016) 

 

Tüm dünyada insanlar, gıda alışverişlerini gerçekleştirirken gıda ambalajı üzerinde ilk 

görmek istedikleri şey ürünün tüketilmesi için verilen sürenin ne zaman son bulduğudur. 

Mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu yüzden kısa bir süre sonra insan sağlığı 

açısından tehlike teşkil etmesi muhtemel olan gıdalarda ‘son tüketim tarihi’, diğer 

gıdalarda ‘tavsiye edilen tüketim tarihi’ belirtilir. Raf ömrü, tavsiye edilen tüketim tarihi 

veya son tüketim tarihi olarak gıda etiketi üzerinde belirtilir (Aksel, 2016). 

 

Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT): Bir gıda maddesinin kalitesini (örneğin 

lezzeti) en üst düzeyde korumasının makul olarak beklenebileceği sürenin uzunluğudur. 

Tavsiye edilen tüketim tarihi bulunan gıdalara örnek olarak, konserve, kurutulmuş ve 

dondurulmuş gıdalar verilebilir. 

Son tüketim tarihi (STT): Belirtilen saklama koşullarında depolanması kaydıyla, bir 

gıda maddesinin tüketim için güvenli olduğu sürenin uzunluğudur. Dolayısıyla, bu 

gıdaların son tüketim tarihinden sonra kullanılması, gıda zehirlenmesi riskine yol açabilir. 

Son kullanma tarihi bulunan gıdalara örnek olarak soğutulmuş süt ürünleri, pişirilmiş 

etler ve hazır salatalar verilebilir (Aksel, 2016). 
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Şekil 2: Bazı ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihi (Akman, 2019) 

 

TETT geçen ürün bozulmaz fakat ürün kendine has özelliklerini kaybetmiş olabilir. 

Son Tüketim Tarihi geçen ürün kesinlikle tüketilmez. Son kullanma tarihi geçmiş olan 

özellikle et ve et ürünleri (dana eti, tavuk eti, kıyma, köfte, sucuk, salam, sosis vb.) ile süt ve 

süt ürünlerinde (yoğurt, peynir, süt vb.) sağlığa zararlı olan E.coli, Bacillus Cereus, 

Salmonella, Listeria, Koliform bakteriler ve toksin üreten maya ve küfler üreyebilir, 

gıdayı bozabilir ve dolayısıyla tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine yol açabilir. O 

nedenle son kullanma tarihi geçen ürünleri kullanmak kesinlikle sakıncalıdır, sağlığınızı 

tehdit edebilir. Gıda zehirlenmesine yol açabilir ya da uzun süre etkisi belli olmayan toksik 

bileşikler ileriki zamanlarda sağlık sorunlarına sebep olabilir (Polat, t.y.). 

 

Günümüzde bir ürünün son kullanma tarihinin geçip geçmediği daha çok tüketicinin 

kontrol ederek dikkat etmesine bağlıdır. 

 
Şekil 3: Herhangi bir gıdanın son kullanma tarihini kontrol eden tüketici (Polat, t.y.). 

 

Bu durumda STT geçmiş gıdaların etiketinde yer alan tarihten sonra tüketilmemesi, 

satın alınmaması ve satılmaması gerekmektedir. Satış noktasının bayat ürün satması en çok 

markanın sahibini ilgilendirmektedir. Ve satış noktalarına sık sık giderek raflardaki 

eskiyen ürünleri zamanında değiştirmeleri asli görevleridir (Koçak,2019). Bu konudaki 

yasal düzenlemeye göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde 

bozulmuş, değiştirilmiş her tür yiyecek veya içecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik 

eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve bin beş yüz güne kadar adli 

para cezası verilmektedir. Marketlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin denetlenmesi 

sağlık bakanlığınca yetkili kişiler tarafından kontrol edilmektedir.(“Markette son 

kullanma tarihi geçer mi?”, 2016) Ya da müşteri gıdayı alırken son kullanma tarihini 

kontrol etmelidir. Günümüzdeki bu uygulamalar hem vakit almakta hem de kişinin 

dikkatine bağlı hatalar olma olasılığını artırmaktadır. Bütün bu önlemlere rağmen son 

kullanma tarihi geçmiş ürünler satılabilmekte ve STT dikkat etmeden alışveriş yapan 

insanların sağlığı riske atılmaktadır. Biz de bu soruna çözüm bulabilmek için son 

kullanma tarihi geçen ürünlere satış yapılmasını engelleyen bir uygulama geliştirdik. 

Geliştirdiğimiz uygulama STT geçen ürünlerin satışını büyük olasılıkla azaltan, kısa 
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sürede net sonuç veren bir uygulama olup kurulumu ve kullanımı pratiktir. 

 

3. Çözüm 

 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi günümüzdeki uygulamalarda STT geçen ürünlerin satışı 

tam olarak engellenememektedir. Bizim tasarladığımız uygulama tamamen otomatik 

olup, kısa sürede kesin sonuç veren pratik ve maliyeti düşük bir uygulamadır. 

Uygulamanın çalışma aşamaları şu şekildedir: 

 

 Ürünlerin üzerinde olan son kullanma tarihi QR kod Veya BARCOD 

olarak paket üzerine işlenir. 

 Hazırladığımız yazılım ve kodlar barcod okuyucu sistemi üzerine entegre edilir. 

 Satış sırasında kasada barcod okuyucu hazırladığımız yazılım sayesinde 

bugünün tarihi ile ürünün STT kıyaslar. 

 Ürünün STT geçmişse uyarı vererek satışı engeller. 

Bu sistem sayesinde STT geçen ürünlerin satışı engellenir. Ayrıca günümüzde 

kullanılan sistemlere göre zaman ve maliyet bakımından tasarruf sağlar. Tüketicinin ve 

SKT geçen ürünlerin satışını büyük bir olasılıkla engellenecektir. 

 

 

Şekil 4: Son tüketim tarihi barcod (“ Yiyecek İçin QR Kod Yazdırılabilir Barkod 

Etiketleri”, t.y.) 

 

 

Şekil 5: Son tüketim tarihi QR Kod (“Son Kullanma Tarihi /Gıda Güvenliği”, 2017) 

 

Tasarladığımız uygulama akıllı cihazlara ve günümüzde kullanılan barkod okuyuculara 

kolaylıkla entegre edilebilir. Eklenecek ek yazılım ile son kullanma tarihine kaç gün 

kaldığı da ekranda görünebilir. Ya da STT bitimine 2 ya da 3 gün kaldığını uyarı vererek 

kullanıcıyı, satıcıyı veya firma sahibini ikaz ederek stok çıkışı engellenir. Böylece, olası 

insan faktörüyle; rafta beklemiş ürün, unutulmuş ürün, kontrol edilmemiş reyon 

ürünlerinde karşılaşabileceğimiz, son kullanma tarihi geçmiş stokların dağıtımının önüne 

geçilir. 
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Sekil 6: STT akıllı mobil uygulaması Sekil 7:STT Barcod okuyucu 

uygulaması Sistemin çalışma algoritması aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Sistemin çalışma algoritması 
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4. Yöntem 

 

Projemizde STT tespiti için ilk olarak barcod kullanılabilir. Barkod, çok kısa tabiriyle 

bir çeşit semboldür. Daha açık olarak bir ürünün ya da bir evrakın üzerine 

konumlandırılmış inceli kalınlı çizgilerden ibaret ve bu çizgilerin alt kısmındaki 

rakamların oluşturduğu bir semboldür. Bu barkod mekanizmasının işlerliği barkod 

okuyucu cihazlarınca sağlanır. Yani barkod okuyucular ürünün ya da bir çeşit A4 

kâğıdının üzerindeki barkodu okutma işlemini yaparlar. Bu sayede söz konusu barkod 

görseli bilgisayara aktarılır. Bu işlem barkod okuyucunun ucundaki genellikle kırmızı 

ışıklı optik okuyucu denilen özelliğiyle sağlanır. Daha sonra da bilgisayarda gerekli 

arşivleme sağlanır. Kullanımı ve montesi oldukça kolay olan barkod okuyucuların 

kurumlarda genellikle el tipi olan türleri kullanılır. Bunlar optik okuyucu, tutma yeri ve 

kablodan ibarettir. Kablosu USB ya da PS/2 dediğimiz giriş türlüdür. Bu kablo ucu 

bilgisayarın kasasında bulunan tercih edilen USB girişlerinden birine takılır. Sonrasında 

gerekli barkod okutma işlemi yapılır (Cook, 2017) 

 

İkinci olarak ise QR Kod kullanılabilir. Karekod, fiziksel dünyayı elektronik dünya ile 

bağlamanın ve iletişimi kolaylaştırmanın en kullanışlı yöntemlerinden birisidir. Yani 

karekod, bilgiye erişimi daha verimli ve etkili hale getirmektedir. Karekodun en önemli 

özelliği, biçiminde oluşabilecek herhangi bir bozulmaya rağmen %30 kir ve hata düzeltme 

kapasitesine sahip olmasıdır. Diğer barkod türlerine göre çok daha fazla veri barındıran 

karekod7089 metin karakteri veya 4296 sayı karakterine kadar veriyi depolayabilmektedir 

(Elmalı, 2015: 26) . 

 

Şekil 9: QR kod ve Barcod sistemi (Elmalı, 2015: 26) 

 

QR Kod, kullanıcıların bu bilgiye akıllı cep telefonları barkod okuyucu aracılığı ile 

erişebilmesi karekodun avantajlarındandır. Karekod kullanılarak web adresine bağlanma, 

otomatik mesaj atma, telefon numarası gönderme, metin görüntüleme gibi pek çok farklı 

görev gerçekleştirilebilmektedir Bahsedilen tüm bu avantajları ve geniş kullanım 

alanından dolayı gıda güvenliğinde STT takibi için bizim uygulamamızda karekod veya 

barcod okuyucu devre kullanılabilir. 

Yazılım ve montajda ise arduino kartı kullanılmıştır. Tasarladığımız uygulamanın 

bağlantı şemaları ve yazılım kodları aşağıda verilmiştir. 

 

 

Şekil 10: Barkod/QR Kod Okuyucu Tarayıcı Modülünü Arduino ile bağlantı şeması 
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Şekil 11: Arduino ve OLED Ekranlı Taşınabilir Barkod/QR Kod Tarayıcı devre şeması 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 12: Arduino ve OLED Ekranlı Taşınabilir Barkod/QR Kod Tarayıcı devresi 
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Şekil 13: Uygulamanın yazılım kodları 

 

 

 

Şekil 14: Arduino QR veya Barkod Okuyucu kodu 

 

Projemizdeki yazılım şu şekilde çalışmaktadır. Ürünlerin üzerindeki QR koda STT 

tarihi bilgisi eklenir. Eklenen QR kod barkod okuyucu ile kasiyer tarafından okutulur. 

Arduino bilgileri algılar ve bugünün güncel tarihi ile kıyaslar. Eğer ürünün STT geçmişse 

uyarı verir ve satışı engeller. 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Günümüzde marketlerde satılan gıda ürünlerinin son kullanma tarihinin geçip 

geçmediği yetkili kişilerce veya tüketici tarafından kontrol edilmektedir. Bu durumun en 

büyük dezavantajı kişilerin dikkatsizliği sonucu son kullanma tarihi geçmiş bir ürünün 

tüketici tarafından satın alınıp kullanılabilmesidir. Projemizdeki uygulama ise 

günümüzdeki uygulamalara göre daha kısa sürede daha güvenilir sonuç veren otomatik 

bir uygulamadır. İnovatif olarak ise günümüzdeki barkod okuyuculara, akıllı tablet 

telefon gibi android sistemlere kolayca entegre edilerek kolayca hayata geçirilebilir. 

Tasarladığımız uygulama tamamen milli bir uygulama olup kurulumu basit ve düşük 

maliyetlidir. 

 

6. Uygulanabilirlik 

 

Gıdalarda yukarıdaki şekillerde görüldüğü gibi son kullanma tarihi çok küçük 

yazılmaktadır. Bu da tüketicinin okumasını zorlaştırmaktadır. Projemizdeki uygulama 

akıllı telefonlaraentegre edilebildiğinden, tüketici de kendi akıllı telefonundan ürünün 

son kullanma tarihini kolayca kontrol edebilir. Ayrıca telefon uygulamasına sesli uyarı 

eklenerek görme engelli bireylerin de bu uygulamadan yararlanması sağlanabilir. Sağlık 

Bakanlığı’na projenin sunulması ve gerekli kurumların da uygun görmesi dahilinde 

kolaylıkla hayata geçirilebilir. Tasarladığımız uygulama tamamen milli bir uygulama 

olup, zaman ve güvenlik testlerinden geçtikten sonra ülkemizde ve dünyada birçok 

barkod sistemi için uygulanabilen günümüzdeki uygulamalar göre daha güvenlidir. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 

Tahmini maliyet: Ardiuno nano: 160TL,OLED ekran: 65 TL Barkod/QR Kod 

Okuyucu Tarayıcı Modülü: 500TL Bağlantı kabloları ve ledler: 40 TL, Toplam: 

765 TL 

Proje zaman planlaması: 

 

 

Aylar 
 

Yapılması planlanan işler 
 

Yöntem/ Teknik 

 

Nisan 
 

Fikir Bulma, Kaynak taraması, Veri 

toplama 

 

Araştırma, Problem 

çözme, Kaynak taraması 

 

Mayıs- Haziran 
 

Verilerin analizi, beyin fırtınası, 

 planlama 

yapılması, Projenin detaylandırılması 

 

Araştırma, Problem 

çözme, Kaynak taraması 

 

Temmuz 

 

Algoritma ve devre şemasının 

belirlenmesi 

 

Gösterip yaptırma, beyin 

fırtınası 

 

Ağustos 
 

Yazılım ve montaj, gerekli eksiklerin 

giderilmesi 

 

Devre oluşturma, deneme 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar) 

Halk sağlığı açısından gıda tüketicileri, Sağlık Bakanlığı, yazılımın pazarlanması 

açısından özel yazılım şirketleri, akıllı cihaz kullanıcıları ve görme engelli bireyler 

projemizin hedef kitlesini oluşturmaktadır. 

9. Riskler 

RİSK DERECE EYLEM PLANI 

Uygulamanın 

entegre 

edileceği 

cihazlarda 

oluşabilecek 

teknik arıza 

ETKİ: Normal 

OLASILIK: Az 

Gerekli servis desteği 

Kullanıcıların 

uygulamaya 

uyum 

sağlayamaması 

ETKİ: Normal 

 

OLASILIK: 

Normal 

Uygulamanın nasıl kullanılacağının 

internette açık bir şekilde anlatılması 
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