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1.GİRİŞ 

1.1.  Problem Tanımı 
Günlük hayatta birçok gıda sektörünün işlettiği restoran vb. yerler de insan yaşamın da  

tüketilecek gıdaların ve yardıma muhtaç olan kişilere yararlı olunabilmek  için tasarlanmış 

Karşılıklı fayda sağlanan bir mobil uygulama gerçekleştirmekteyiz.  

1.2.  Amaç  
 Restoran vb. yerler de belli bir zaman geçtikten sonra yenilebilecek olan gıdaların çöpe 

atılmasını önlemek ve israfa karşı daha duyarlı olunması için sosyal yardımlaşma projesi adı 

altında yardıma muhtaç kişilere daha uygun bir fiyatla veya ücretsiz olarak gıdaların bir 

bildirim üzerinden kullanıcılara bildirilen konumla gidilecek yer arasında ki mesafeyi dahil 

ederek günlük yaşam da pratikliği sağlıyoruz. 

1.3. Kapsam 
Bu rapor “Sosyal Yardımlaşma” projesinin yazılım gereksinimleri ve tüm girdi-çıktıları ile ilgili 

ayrıntılı bilgileri içeren bir belgedir. Sosyal Yardımlaşma projesi ile israfın bulunduğu yerler de 

daha tutarlı, bütçe olarak uygun bir fiyat veya ücretsiz hizmet sağlanacaktır. Sosyal 

Yardımlaşma sistemi her kesime hizmet verebilmektedir. 

1.4. Genel Bakış 
Bu belge, projenin planlama ve diyagramlarla tasarımlama süreçleri sonrasında dört 

mühendis adayının ortak fikirle oluşturduğu bir rapordur. Rapor bitirme projesi kapsamında 

gerçekleştirilecek Mobil Uygulama ile “Sosyal Yardımlaşma Projesi“ çalışmasının ayrıntılarını 

içermektedir. Bu proje ile insanlara israftan kaçınmayı sağlayan ve yardımlaşma becerisini 

topluma kazandıran bir sistem olarak sunmayı amaçlamıştır.  

1.6.  Referanslar 
➢ DR.ÖĞR.ÜYESİ MEHMET HADİ SUZER 

 

2.Sistem Görünümü  
Sistem, günün ilerleyen vakitlerin de müşterinin olmadığı ve kapanış saatinin yaklaşmakta 

olduğu bir zaman da bulunan gıdaların tüketicilere bildirilmesi için sağlanmaktadır. 

3.Tasarım Hususları  
Bu bölüm kullanışlılık, tüketilebilirlik sırasıyla ve kendi bölümleri üzerinde ayrıntılı olarak 

açıklanmaktadır. 

3.1.   Tasarım Varsayımları, Bağımlılıklar Ve Kısıtlar 
       



 

 

1)geliştirici yetersizliği 

2) yazılımsal yetersizliği 

 Mevcut yazılım Mobil Uygulama üzerinden çalışmaktadır.  

 Java yazılım diliyle yazılacaktır.  

 

 

 

➢ SSD gibi bilgisayar hızını arttıran cihazın olmaması 

➢ Ayrıca israfı  önlemek ve topluma maddi olan zararı en aza indirmek için bu 

sistem kullanılır. Bu sistemi daha etkili kullanabilmesi için kullanıcın aşağıdaki 

donanım va yazılımsal cihaza sahip olması gerekir; 

➢ Android telefon 

➢ Uygulamayı indirebilmek için internet  

Kullanıcı bu gereksinimleri kolay bir şekilde temin edebilir. 

3.2.  Tasarım Hedefleri Ve Kuralları  
Tasarımda kullanıcı ara yüzüne gerek duyulmamaktadır. Kullanıcı her zaman geçerli olan 

tüketilebilecek olan gıdaların bildirimine uyacaktır. Ayrıca Sosyal Yardımlaşma gıdaların 

tüketilebilirlik durumuna  bağlı olarak anlık bildirim  vermeye çalışacaktır. 

Sosyal Yardımlaşma,günlük hayatta öğrenci,yardıma muhtaç vb. kişilere  kolaylık 

sağlamaktadır. 

 

3.2.1.Kullanılabilirlik 

➢ Android üzerinden uygulamayı indiren herkes kullanabilir. 

3.2.2.Taşınabilirlik 

➢ Telefon üzerinden kullanılır. 

           3.2.3. Öğrenme Kolaylığı 

➢ Uygulamayı kullanan her kullanıcı bildirim sayesin de öğrenebilir. 

 

3.2.4. Sürdürülebilirlik 

➢ Bu sistem restoran vb. yerlerde kullanılarak geliştirilebilir, uygulanabilir. 

 

4.Veri Tasarımı 



 

 

4.1.  Veri Tanımlanması  
 Javascript, sql server ve Java arayüzlerine sahiptir ve Windows ve Android’i destekler. 

Android studio hesaplama verimliliği ve gerçek zamanlı uygulamalara güçlü bir odaklanma 

için tasarlanmıştır. Telefon üzerine kurulacak olan Android studio da java dili kullanılacaktır. 

Android studio tarafından uygulamaların indirilmesinden sonra restoranlar vb.yerleri 

yöneten kişiler bulunan konumda tüketilebilecek gıdaların olduğunu belirlediğimiz süre 

içerisinde kişilere bildirilecektir. 

 

 

4.2.  Veri Sözlüğü 

TERM DESCRIPTION 

Firebase  Web ve mobil uygulamaların server tarafıyla 
geliştiricinin uğraşmasına gerek kalmadan 
kullanıcı giriş yetkilendirmeli ve verilerini 
gerçek zamanlı ve senkron bir şekilde 
tutulmasını sağlayan platformdur. 

Cloud messaging FCM - Firebase Cloud Messaging servisiyle 
de şimdiye kadar geliştiricilerin anlık bildirim 
- push notification göndermek için kullandığı 
GCM - Google Cloud Messaging’ in yerini 
alacak olan Firebase, bildiğimiz tablolar ve 
sql yerine verileri root-child şeklinde 
organize edilen json veri parçacıklarında 
saklıyor. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Sistem Mimarisi 
 

         5.1. Mimari Tasarım 

 

 

 

Yapılacak olan bu uygulamada kullanım açısından verimli olduğunu düşündüğümüz firebase 

veritabanını kullanmayı tercih ettik. Burada bildirim yollayacak kullanıcıların bilgileri ve konumları 

tutulacaktır. Ve gerekli yerlerde bu veriler veritabanından çekilecektir. 

 



 

 

 

 

Bu projede uygulamayı kullanan birden fazla kişiye aynı anda yakın çevre de bulunan yerlerde ki anlık 

bildirim ile bulunan mesafe, yol tarifi gibi bilgiler verilerek haberdar olunmaları sağlanacaktır. 

 

5.2.1. Bileşen n  

 

ANDROİD STUDİO, Android veri kullanıcısı ,telefon, konum. 

5.2.1.1. Bileşen n için anlatım işlemek 
 
ANDROİD STUDİO= uygulama için android sürümlü gerçekleşecek uygulama,  konumlar da  

insani durumları ve bildirimleri sınıflandırma, veritabanı ile verileri tutma, haritalandırma ile 

mesafe ve zamanı ayarlama, mesajlar ile tüketilebilecek ürünlerin 

bilgilendirilmesi  gibi alanlarda başarılı olarak kullanılabilir. 



 

 

SQL Veritabanı= Net ve kolay okunabilen verilerin saklanması, Çalışma esnasında objelerin 
özelliklerini inceleyebilme imkanı, Kolay anlaşılır nesne tabanlı programlama özellikleri, Güçlü 
ifade yeteneği, Modüler yapısı, Çok geniş kütüphaneleri yazmanın kolaylığı. 

Telefon =android telefon istenilen şekilde özelleştirilebilir ve herkes tarafından kullanılabilir. 

 KULLANICI=Herhangi bir şeyi, özellikle telefon ve onunla ilgili şeyleri kullanan kimse. 

5.2.1.2. Bileşen n arabirim açıklaması  
Giriş→ Başla,konumu bulma,tüketilebilecek gıda var mı?,ücret değerini  azalt veya yoksay,  
Çıkış→bildirim geldi,mesafe az,gıdanın bulunması,ve bulunan yere varış 

5.2.1.3. Bileşen n işleme ayrıntısı  
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BAŞLA 

KONUMU BULMA 

GİDİLECEK YERİN YOL 

TARİFİ 
BİLDİRİMİ KONTROL ET 

  
              VARIŞ 

TÜKETİLECEK GIDA VAR MI ? 



 

 

 

 

 

Zaman Planlanması (Gannt Chart)  

 

GANT ŞEMASI 

FALİYETLER Ekim 

2019 
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2019 
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2019 

Ocak 

2020 

Şubat 

2020 

Mart 

2020 

Nisan 

2020 

Mayıs 

2020 

Haziran 

2020 

Projeye Karar 

Verme 

         

Proje Önerisi          

Project 

Proposal 

Form(Literatür 

Taraması) 

         

SRS          

SDD          

Prototip          

Yazılım 

Geliştirme  

         

Moibil 

Uygulama 

Arayüz 

Tasarımı 

         

Son Test 

Aşaması 

         

 



 

 

 

 

10.Sonuç 
Bu aşamaları yaptıktan sonra kodlama kısmına geçerek projeyi sonuçlandırmak için çalışmaya 

başlayacaz. 
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