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Proje Ön Değerlendirme Formu 

 
1. Proje Özeti: 

 
Firebase veritabanı ile bağlantılı olarak android studio ile mobil bir uygulama 

geliştirmekteyiz. Sadece işletme sahiplerinin uygulamada kaydı olacaktır. Bunun için bir 

kayıt sayfası ve giriş sayfası oluşturulacaktır. Giriş yapıldıktan sonra harita üzerinden 

mesajlarını, bulundukları konumu karşı tarafa iletebileceklerdir. Müşteriler için herhangi 

bir kayıt ve giriş sayfası olmayacaktır. Bildirim üzerinden sadece haritayı 

görebileceklerdir. Müşteriler tüm bildirimleri görmek istemeyebilir diye filtreleme 

yapılacaktır. Yani sulu yemekler, tatlılar, döner vb. gıdaları seçebilecekler ve yaptıkları bu 

tercihlere göre kendilerine bildirim gelecektir.  

 
2. Sorun: 

 
Sorun tam olarak lokanta, pastahane vb. yerlerde belli bir saatten sonra yemeklerin yani 

tüketilebilecek gıdaların çöpe atılmasıdır. Buda çok büyük ölçek de gıda israfına sebep 

oluyor. 

 
3. Çözüm: 

 
Bu soruna karşı bir mobil uygulama geliştirmekteyiz. Bu uygulamayı lokanta, 

pastahane vb. yerleri işleten kişilerin ve bu yerlere gelen müşterilerin kullanması 

gerekecektir.  Bu şekilde işletme sahipleri belli bir çap sınırı dahilinde o çevredeki 

insanlara bildirim yoluyla yemeklerin ücretsiz veya fiyatlarının düşürüldüğünü 

belirtecektir. Böylece maddi durumu olmayan insanlar, öğrenciler vb. durumda olan 

herkes de bu durumdan kolayca faydalanabilecektir. Yani kısaca işletme sahipleri ve 

müşteriler arasında karşılıklı fayda sağlanacaktır. Yemekler çöpe atılmayacak bu 

şekilde israf önlecek, insanlar bu durumdan faydalanacak ve işletme sahipleri de 

reklamlarını yapmış olacak. 

4. Yenilikçi (İnovatif) Yönü : 

 
Günümüzde bazı şehirlerde günün belli saatlerinden sonra yemekler barınaklara 

gönderilmektedir. Fakat şuan yapmış olduğumuz uygulamaya benzer bir uygulama 

yoktur. Biz bu uygulamayı geliştirerek tüm şehirlerde aktif olarak kullanılmasını 

istiyoruz. Böylece hiçbir şehirde yemekler çöpe atılmayacaktır ve maddiyat açısından 

sıkıntı yaşayan insanlar daha rahat bir şekilde karnını doyurabilecektir. 
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