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1. Proje Özeti (Proje Tanımı) 

 
Gıda kayıplarının %95’inin besin tedarik zinciri içerinde (taşıma, depolama, ambalajlama 

ve saklama koşulları) istenmeden meydana gelmektedir. Bu bakımdan en çok israfın yaşandığı 

alanlardan biri de hazır yiyecek sektörüdür. Marketlerde ve restoranlarda aşırı doldurulmuş 

büfeler, mevsimsel eğilimler, depolama tesislerinin yetersiz olması, hasarlı ürünler ve yanlış 

tedarik zinciri planlamasıyla ortaya çıkan koşullar gıdanın tüketiciye ulaşmadan israf olmasına 

neden olmaktadır. 

 
       Gıda sektöründe yaşanan bu problemlere çözüm geliştirmek için geliştirdiğimiz web 

teknolojileri, gıdayı ihtiyaç olan noktalara dağıtarak hem işletmelerin imha maliyetlerini ortadan 

kaldırmakta hem de tüketicilere daha ucuz ürünler sunarak gıdaların çöpe gitmesi yerine tüketilebilir 

hale gelmesine olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte mobil uygulamada [Şekil – 1] hem tüketicilerin 

hem de işletmelerin gıda bankalarına ve hayvan barınaklarına bağış yapması teşvik edilerek 

sürdürülebilir bir toplum bilinci yaratılmaktadır. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil -1: Mobil uygulama prototip tasarım çalışmaları 

 
2. Problem/Sorun: 

 

Gıda israfı, günümüzde artarak devam eden en büyük sorunlardan birisidir. Türkiye’de hem 

hane halkı hem de işletmeler tarafından gerçekleştirilen gıda israfı miktarı 2020 yılında 26 milyon 

tona ulaşmıştır. 2023 yılında ise bu rakamın 38 milyon tona ulaşması beklenmektedir. İstanbul’da 

marketlerden, restoranlardan ve diğer işletmelerden toplanan atıkların %48’si organik yiyeceklerden 

oluşmaktadır. 

 

 İşletmelerde elde kalan ve son kullanma tarihi yaklaşan ürünler işletmeler için atık maliyeti 

ortaya çıkarmaktadır. Her bir işletmenin fazla ürünlerini tüketicilere duyurabilecekleri veya bağış 

yapabilecekleri teknolojik bir altyapılarının olmaması ise ürünlerin ellerinde kalarak çöpe gitmesine 

neden olmaktadır. Yaşanan bu durum işletmelerin ve ülkemizin ekonomik durumunu olumsuz 

etkilemekle kalmayıp çevresel boyutta da birçok etki ortaya çıkarmaktadır. 

Gıda israfının ortalama karbon ayak izi kişi başına yaklaşık 500 kg CO2 eşdeğerindedir. Bu durum 

küresel ısınmaya karşı mücadelede önemli bir engeldir. 
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3. Çözüm 

 

İşletmeleri tek bir web platformu [Şekil – 2] altında bir araya getirerek elde kalan ve son 

kullanma tarihi yaklaşmış ürünleri ister gıda bankalarına bağış yaparak değerlendirmesini isterse 

mobil uygulama aracılığıyla tüketicilere daha ucuz bir şekilde satarak imha maliyetinden kurtularak 

değerlendirmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte gıda bankalarına ve hayvan barınaklarına daha fazla 

bağış gerçekleştirilmesi için mobil uygulamada tüketicilerin ürünleri bağış yapmasını teşvik ederek 

hem gıda israfının azaltılmasını hem de yardımlaşma bilinci oluşturulmasını sağlıyoruz. 

 
Projenin prototip paneli ve uygulamasında işletmelerin ürün ekleme/çıkarma, açıklama ve 

özellikleri belirleme, tek bir merkezden tüm şubelerindeki ürünleri yönetme, satış ve bağış 

faaliyetlerini gerçekleştirme özellikleri ile sunulmaktadır. Tüketiciler için çevrelerindeki daha ucuz 

ürünleri mobil uygulamadan görüntüleyebilme, kayıt olma/giriş yapma, satın alma/bağış yapma ve 

süreç takibi özellikleri ile sunulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Şekil-2: İşletme platformu 

4. Yöntem 
 

Projede, her bir işletmenin çevrimiçi olarak elde kalan ürünlerini yükleyebileceği multi 

girişli PHP Laravel kütüphanesiyle oluşturulan bir işletme paneli bulunmaktadır. Ayrıca tüm 

işletmelerin işlemlerini kontrol etmek için de bir yönetim paneli bulunmaktadır. 

 

İşletme paneli özellikleri ; Panel performansını arttırmak için ZEN(odak) modu  

      Satın alma ve bağış için tek sinyal bildirimi 

      Ürün ekleme/çıkarma ve çeşitli bilgileri belirleme 

      GPS yarıçaplı işletme konumu ekleme 

      Canlı işlem takipleri  

      Ürün ekleme/ çıkarma ve çeşitli bilgileri ekleme 

 

Tüketicilerin farklı cihazlardan giriş yapabilmesini kolaylaştırmak için Laravel API’si 

kullanılarak React oluşturulmuştur.  
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 Böylelikle React ve Redux ile oluşturulan web uygulamamız bünyesinde PWA (Progressive 

Web Apps) teknolojisini barındırarak Android veya İOS cihazlara kolaylıkla yüklenebilirken, 

masaüstü cihazlarda ise chrome tarayıcısı ile çalıştırıldığında kolaylıkla bir uygulama olarak 

kullanılabilmektedir. 

 

Tüketici uygulaması özellikleri :   Ürün satın alma ve bağış yapma  

       Süreç takibi 

        Sosyal platformlar aracılığıyla üye olma ve giriş yapma 

         OTP (Tek kullanımlık şifre) ile cep telefonu doğrulama 

         Push bildirimleri 

        

Hem işletmelerin hem de tüketicilerin bağış, satın alma ve üyeliklerinde sunduğumuz temel 

güvenlik özellikleri ;  JWT (JSON Web Tokens) kimlik doğrulaması,  

                                          CSRF (Cross Site Request Forgery) doğrulaması,  

                                          Bağlantılar arası komut dosyası koruması  

                                          SQL enjeksiyon koruması  

                                          Bcrypt ile verileri şifreleme  

 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

 

Var olan çözümler tüketicileri, işletmeleri ve hayır kurumlarını farklı sistemler altında bir 

araya getirmektedir Bu platformlar da işletmelerin gıdaları ya satış ya bağış yöntemiyle tüketicilere 

ve hayır kurumlarına ulaştırması sağlanmaktadır. Bunlar sadece mobil uygulama aracılığıyla 

tüketicilere ulaştırılmaktadır. Sağlanan bu hizmet karşılığında işletmelerden ürün başı komisyon 

ücreti talep edilerek çeşitli üyelik paketleri sunulmaktadır. Hayır kurumlarına bağışların ulaşması 

için ise karma platformlar aracılığıyla hizmet sunulmaktadır.  

 

Tazekese, tüketicileri, işletmeleri ve hayır kurumlarını tek bir platform altında bir araya 

getirmektedir. İşletmelerin gıdalarını aynı anda hem satış hem de bağış ürünü olarak tüketicilere ve 

hayır kurumlarına ulaştırması sağlanmaktadır. Tek platform altındaki bu hizmet PWA (Progressive 

Web Apps) teknolojisi kullanılarak geliştirildi ve böylece hem mobil hem de web uygulaması 

üzerinden daha fazla tüketiciye ulaşılması sağlandı. Bununla birlikte PHP Laravel altyapısında 

geliştirmekte olduğumuz işletme panelinin web uygulaması ile veri akışını hızlandırmak için 

oluşturduğumuz Laravel API si ise performans açısından platformda üstün bir kontrol sağlamaktadır. 

Bu çözümler karşılığında işletmelerden sadece aylık üyelik paketi talep edilerek daha az bir hizmet 

maliyeti oluşmaktadır. Hayır kurumlarına bağışların ulaşması için ise tek bir platform aracılığıyla 

dijital bir hizmet paneli sunulmaktadır.  
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6. Uygulanabilirlik 

 

 İşletme platformu her temel bilgisayar kullanma becerisine sahip işletme ve kurum 

tarafından kolaylıkla yönetilebilmektedir. Ayrıca platformun kullanımı daha da kolaylaştırmak için 

sistem içerisinde adım-adım kılavuz bulunmaktadır. Tüketicilerin için ise standart bir mobil 

uygulama kullanma hissi veren web ve mobil uygulama ile her bir işlem kolaylıkla 

gerçekleştirilebilmektedir. Her iki sistem içindeki işlemleri anlık olarak görüntüleyebilen yönetici 

paneli ise orta düzey bilgisayar kullanıma sahip bireyler tarafından kolaylıkla yönetilebilmektedir 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

 
Projemizin işletme paneli ve mobil uygulama prototip süreçleri herhangi bir gider maliyeti 

oluşturmamaktadır. Tüm işlevsel ve donanımsal ihtiyaçlar kendi iş gücümüzden karşılanmaktadır. 

İlerleyen aşamalarda ise oluşabilecek mali ihtiyaçlar için öncelikle işletmelerle işbirliği 

gerçekleştirilerek sürdürülebilir bir mali kaynak oluşturma hedeflenmektedir. Ayrıca projemizin 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden birisi olmasından dolayı ulusal ve 

uluslararası hibe ve desteklerin de kullanılması planlanmaktadır. Proje zaman planlanması ise şu 

şekildedir; 

 
 

Ana Faaliyetler İş Faaliyetleri 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Proje için ön 

hazırlıklar 

Ekip kurulması           

İş analizi ve operasyon tespiti           

Literatür taraması ve araştırılması           

Benzer uygulamaların incelenmesi           

İş-yapım ve görev faaliyetleri           

Mobil uygulama 

ve işletme 

panelinin 

oluşturulması 

 

UX tasarımsal faaliyetler           

Back-end servis faaliyetleri            

Beta ve alfa test süreçleri           

Sorun ve çözüm uygulamaları           

İşlevsel uygulamanın sunulması           

Saha 

operasyonları 

İşletmelerle görüşme           

Kurumlarla görüşme           

Panel kullanım eğitimi           

Optimizasyon 

faaliyetleri 

 

Panel ve mobil uygulama verileri           

Sistem güncellemeleri           

Güncelleme testleri           

Güncellemenin entegre edilmesi           

 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

 
Organik yiyeceklerde aylık 2.000 TL ve altında atık maliyeti olan İstanbul, Ankara ve 

İzmir’de bulunan orta ölçekli zincir market ve restoran işletmeleri ile online alışverişte %72 oranına 

sahip   daha ucuz gıdayı talep eden tüketiciler üst hedef kitlemizi oluşturuyor. Organik yiyeceklerde 

aylık 2.000 TL üstü atık maliyeti olan büyük ölçekli zincir market ve restoran işletmeleri ile hayır 

kurumlarına bağış yapan gelir düzeyi yüksek tüketiciler ise alt hedef kitlemizi oluşturmaktadır. 

Bağışlardan faydalanacak yararlanıcı hedef grubumuz ise doğrudan gıda bankaları, gıda bankalarıyla 

ilişkisi olan dijital kanallara sahip dernekler ve hayvan barınaklarından oluşmaktadır. 
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9. Riskler 

 

Projemizde farklı işletmelerin operasyonel süreçlerindeki farklılıklar işletme panelinin 

servislerinde kısmi değişiklik riski ortaya çıkarmaktadır. Bu riski minimize etmek için 

geliştirdiğimiz sistem de multi-giriş ile her bir işletmenin süreçlerini özelleştirebilmekteyiz. Bir 

diğer risk unsuru ise işletmelerin elde kalan ürünleri dışında ürünler eklemesidir. Bu risk için her 15 

dakikada bir yönetim panelinden işletmelerin ekledikleri ürün işlemlerini kontrol ederek standartın 

dışına çıkılması durumunda anlık işlem müdahaleleri yapmayı planlıyoruz. 

 

 

Olasılık Riskler 

Yüksek 

İşletmelerin standartın dışında 

ürünler eklemesi 

İşletmedeki çalışanların sistemi 

kullanmayı öğrenmesi 

Farklı işletmelerin operasyonel 

süreçlerindeki değişiklikler 

Orta 

Kurumsal sistemlere entegre 

olma durumu 

Ödeme ve bağış kanallarında 

karşılaşılabilecek sistem 

hataları 

Tüketicinin uygulama hakkında 

bilgi eksikliği 

Düşük 
API bağlantı hataları Veri işleme hataları Kullanıcı arayüzü hataları 

Etki Düşük Orta Yüksek 

 

Şekil-3: Olasılık ve Etki Matrisi 

 

10. Proje Ekibi 

 
Takım Lideri: Enes Eser 

 

Adı Soyadı Proje Görevi Okul    Projeyle 

İlgili Tecrübesi 

Enes Eser  Takım lideri ve 

saha operasyon 

direktörü 

Kırklareli Üniversitesi 

Bankacılık ve Finans 

(TYL)   

Bulgaristan da Erasmus+ 

projesinde gıda israfı 

üzerine araştırma 

projesinde yer aldı 

Mehmet Kent Back-end sistem 

geliştiricisi  

Doğuş Üniversitesi 

Yazılım Mühendisliği   

Projeyi PHP 

altyapısında 

oluşturarak sistem 

geliştirmesi yapmakta  

Oğuzhan 

Şahin 

 İş ve Süreç 

Geliştirme 

Kırklareli Üniversitesi 

Bankacılık ve Finans 

(TYL)   

Postermanya 

şirketinde operasyonel 

ve altyapı süreçlerini 

geliştirdi  

Berk İlaslan  UX Lideri Bahçeşehir Üniversitesi 

Reklamcılık (İngilizce) 

Mobil uygulamanın 

UX tasarımlarının 

oluşturulması ve diğer 

tasarımsal öğeleri 

gerçekleştirmekte 
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