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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Tüketici; yemekhane, pastane, kafe ve restoran gibi gıda servisi yapan yerlerdeki menüler 

hakkında önceden bilgi sahibi olamamaktadır. Ayrıca sunulan yiyeceklerin içerikleri ve 

besin değerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşamamaktadır. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin 

öneminin arttığı bu günlerde, tüketicilerin bu bilgilere ulaşması tüketici sağlığı açısından 

büyük önem arz etmektedir. 

 

Hazırladığımız web servisi ve mobil uygulama ile tüketicinin menüdeki her ürünün detaylı 

bilgisine sahip olması amaçlanmıştır. Bu bilgiler içerisinde kullanılan malzeme listesi, 

kalori, yağ, kolesterol, vitamin, protein, alerjenler, mineraller, tatlandırıcılar gibi insan 

sağlığı ve gıda güvenliği açısından önem arz eden veriler bulunacaktır. 

 

Üretici, neyedigimibiliyorum.com web sistemi üzerinden gıda mühendisi onaylı gıda içerik 

raporunu sisteme girecek ve mobil uygulamadan tüm tüketiciler bu verilere ulaşabilecektir. 

Bu bağlamda tüketici sipariş vermeden önce, tüketmek istediği ürünün ayrıntısına 

ulaşabilecektir. Takım olarak; tüketici dostu bir uygulama hazırlayıp, sağlıklı ve dengeli 

beslenen nesillerin varlığı hedeflenmiştir. 

 

 

2. Problem/Sorun: 

Restoran, yemekhane, kafe-bistro, kahvaltı salonu gibi gıda ürünlerinin tüketildiği 

işletmelerde tüketilen ürünün içerik bilgisi tüketiciye sunulmamaktadır. Tüketici, sipariş 

vermeden önce ürün ve ürün içeriği hakkında bilgi almak istediğinde başvuracağı 

kaynaklar sınırlıdır. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme 

Yönetmeliği’ne göre ürünün içeriği detaylı bir şekilde anlatılmak ve tüketici 

bilgilendirilmek zorundadır. Bu zorunluluğun hizmet sınıfındaki işletmeler için de gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 
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Günümüzde diyabet, laktoz intoleransı, obezite gibi çok çeşitli gıda kaynaklı hastalık 

bulunmaktadır. Gıda kaynaklı hastalıkların yıllık rastlanma oranları ve dağılımları tam 

olarak saptanamamaktadır. Çünkü bu tür hastalıkların hepsi sağlık kuruluşlarına 

bildirilmemekte ya da hepsine tanı konamamaktadır. Kayıtlara geçen gıda kaynaklı 

hastalıkların gerçek rakamın ancak %10-%20’si olduğu tahmin edilmektedir. Gıda 

hassasiyeti olan hasta bireylerin tükettiği her bir ürünün içeriğini bilmeleri gerekmektedir. 

Paketli gıdalarda Sağlık Bakanlığı’nın uyguladığı tüketiciyi bilgilendirme zorunluluğu 

hizmet sektöründeki gıda işletmelerinde bulunmadığı için tüketici açısından olumsuz bir 

durum oluşturmaktadır. 

 

3. Çözüm  

Tüketicinin herhangi bir gıda işletmesindeki ürünler hakkında detaylı bilgiye sahip 

olmasının en doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda tüketicinin sipariş vermek 

istediği herhangi bir ürün hakkında bilgi alabileceği bir mobil uygulama tasarlamayı 

düşündük. Mobil uygulama üzerinde, işletme tarafından menüdeki her bir ürün için girilen 

veriler görüntülenebilecek ve tüketici içerik hakkında bilgi sahibi olacaktır. Tüketiciyi 

bilgilendirme kısmında paketli gıdalardaki besin değerleri tablosunda yer alan kalori, 

karbonhidrat, yağ, protein gibi temel bileşenler gösterilecek, böylece tüketicinin 

bilinçlendirilmesi sağlanacaktır. 

 

 
 

Gıda işletmeleri servis ettikleri her ürün için neyedigimibiliyorum.com web sayfasına 

girerek ürün hakkındaki bilgileri dolduracak ve gıda mühendisi onaylı gıda içerik raporunu 

sisteme yükleyeceklerdir. Bu şekilde oluşturulan her bir menü kullanıcılar tarafından mobil 

uygulamada görüntülenebilecektir. 
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4. Yöntem 

Problemimize istinaden yaptığımız çalışmaları iki bölüme ayırabiliriz. Birinci bölümde 

işletmelerin veri girişi yapabileceği web platformu, ikinci bölümde ise kullanıcıların 

menüleri detaylı inceleyebileceği bir mobil platform bulunmaktadır. 

 
Veritabanı şablonu ve phpMyAdmin  

 

Veri tabanları yapılandırılmış bilgi veya verilerin depolandığı alanlardır. Projemizin birinci 

bölümünde ilk olarak gıda işletmelerinin veri girişi yapabilecekleri bir veri tabanı 

oluşturulmuştur. Bu veri tabanında MySQL motoru ile birlikte phpMyAdmin yönetim 

paneli kullanılmıştır. MySQL veri tabanının kullanılma sebebi açık kaynaklı olması ve 

kullanıcı sayısının çok olmasına paralel olarak hakkındaki destek ve yardım 

dokümanlarının çokça bulunmasıdır. Veri tabanına bağlanarak okuma/yazma işlemlerini 

kontrol edebilmek için web arayüzü oluşturulmuş ve php programlama dili ile kodlaması 

yapılmıştır. Php web tabanlı ve nesne yönelimli bir programlama dilidir. Projemizde php 

programlama dilinin kullanılmasının temel nedeni geniş bir kitle tarafından desteklenmesi 

ve temel HTML kodlarının içerisine gömülebilmesidir. 
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neyedigimibiliyorum.com arkaplan çalışma mantığı 

 

 

 

  
neyedigimibiliyorum.com sayfa arayüzü 

 

Web sayfasının geliştirilmesi aşamasında ücretsiz HTML teması olan Matrix Admin teması 

kullanılmıştır. Bu şablon üzerinde birtakım değişiklikler yapılarak her sayfada 

kullanabileceğimiz boş bir taslak şablonu oluşturulmuş ve gerekli görüldüğü yerlerde 

kullanılmıştır.  
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Taslak şablona ait HTML-PHP kodları 

 

neyedigimibiliyorum.com’un mobil uygulama ayağında Adalo isimli uygulama oluşturucu 

kullanılmıştır. Adalo web tabanlı, sürükle bırak mantığıyla arayüz tasarlayabildiğiniz, 

veritabanı destekleyen bir uygulama oluşturucudur. Adalo’yu kullanmamızın temel nedeni 

hızlı ve pratik kullanımıdır. Bununla birlikte android için yüklenebilir dosya (apk) 

oluşturulmasında metin tabanlı kod yazmaya gereksinim duyulmaması da artı bir 

özelliğidir.  

 

Adalo uygulama oluşturucu üzerinden mobil uygulamanın tasarımı yapıldıktan sonra daha 

önce oluşturduğumuz veritabanına bağlantı yapılarak sistemin çalışması sağlanmıştır. 

 

   
Mobil Uygulamaya ait arayüz resimleri 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan literatür taraması sonuçlarında ve örnek uygulamalar incelendiğinde projemizin 

amacına uygun ve paralel çalışan bir başka uygulama bulunamamıştır. Yaygın restoran 

zincirleri ve kafelerin bazılarında menülerin detaylı bilgisine ulaşabiliyorken bu özellik ne 

yazık ki her işletmede yaygın değildir. Bununla beraber tüketiciler, gıdaların besin 

değerleri gibi tüketici sağlığı açısından önemli bilgilere ulaşmakta zorluk çekmektedirler. 

Proje sonuçlarımız açısından bakıldığında projemizin tamamen özgün olduğu söylenebilir. 

 

Paketli gıdaların etiket bilgileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından zorunlu 

kılınmıştır. Gıda hizmeti veren işletmelerde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ne 

Yediğimi Biliyorum mobil uygulamasında sisteme kayıtlı her işletme, menüsünde bulunan 

ürünler için detaylı gıda içerik raporu yayınlayacak ve her tüketicinin bu raporu 

inceleyebilmesi sağlanacaktır. Bu özellik projemizin yenilikçi yönünü ifade etmektedir. 

 

Proje ürünümüz herkes tarafından kolayca ulaşılabilecek, gıda içerik bilgilerini eksiksiz ve 

denetimli bir şekilde tüketiciye sunacak; ayrıca kâr amacı gütmeden, tamamen tüketici 

sağlığını düşünen bir uygulama olacaktır. 

 

6. Uygulanabilirlik  

Proje ürünlerimiz bir mobil uygulama ve bir web sisteminden oluştuğu için proje fikrimizin 

hayata geçmesi hızlı ve pratik olacaktır. neyedigimibiliyorum.com platformu tüketici ile 

hizmet veren işletmeler arasında bir köprü vazifesi gördüğü için ticari bir ürüne 

dönüştürülme imkânına sahiptir. Bu aşamada işletmelerin gıda içerik raporu hazırlama 

noktasında bağımsız laboratuvarlarla yapılabilecek bir anlaşma, sürecin işleyişini 

kolaylaştıracaktır. 
 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Yapılması Planlana Faaliyet 1. Ay 2. Ay 3. Ay 4. Ay 5. Ay 

Literatür Taraması X     

Gerekli Yazılımların Satın Alınması X     

Web Sayfasının Geliştirilmesi  X X   

Mobil Uygulamanın Yapılması   X X  

Değerlendirme ve Test Aşaması    X X 

Raporlama     X 

Neyedigimibiliyorum.com web sayfası ve mobil uygulamadan oluşmaktadır. Maliyet ve 

harcama bilgileri aşağıda listelenmiştir. 

-Alan Adı ücreti 80 TL (Yıllık)             - Hosting Ücreti 20 TL (Yıllık) 

- Adalo uygulama oluşturucu Pro versiyon 450 TL (Aylık) – Proje bitimine kadar ödenecek 

- Google Play uygulama yayınlama ücreti 200 TL (Tek seferlik) 
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8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi  

Projenin hedef kitlesi ne yediğini bilmek isteyen herkestir. Tükettikleri ürünün içeriği 

hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler için proje çok daha önemli hâle gelmektedir. 

 

9. Riskler 

Projemiz hayata geçirilirken işletmelerin veri doğruluğunu sağlayabilmek adına bağımsız 

bir gıda laboratuvarından alacağı rapor işletmeler için fazladan maddi bir gider olacağı için 

problem teşkil edebilecektir. Öngörülen bu sorunu çözmek adına Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı’na ait laboratuvarlarda uygun maliyetle raporlanması sağlanabilir. 

 

İşletmelerin içerik detay raporuna farklı bir ürün vererek değerlendirme yaptırması 

doğruluk açısından risk teşkil etmektedir. Bu riskin çözümü için rastgele aralıklı gıda 

örneği alınarak kontroller yapılabilir. 
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