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Harran University, Department Of Computer Engineering 

Graduation Project 

Proposal Form 

Project Information 

Title 

EMPATİ 

Target 

 

Public [X ] Restricted [  ] 

 

Proposer Information 

Name(s) Melahat Bayuk,Kübra KILIÇ,İbrahim Halil EĞLİS 

E-Mail(s) bayukmelahat@gmail.com,kübrakilic297@gmail.com,ibrahimeglis@hot
mail.com 

IP (Intellectual Property) Information 

Empati projesi belli bir çap sınırına dayanarak kullanıcılara bir bildirim yolu ile iletilmektedir.eğer kullanıcının 

elinde yapmış olduğumuz uygulama yüklü değilse bu erişime izin verlmeyecektir. 
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Project Description and Background Information 

Description 

 

Bir mobil uygulaması olan Empati ‘ye iki farklı kullanıcı türü giriş yapabilecek. Birinci kullanıcı modeli admin 

olarak uygulamaya giriş yapabilecek. bu kişi uygulamanın arka planında çalışacak ( restoran,pastane vb. 

sahibi) Admin aynı zamanda müşterilerine uygulama üzerinden de ulaşarak gıdalarını daha kolay ve ek bir  

ücret almadan  satabilecek. Satışından söz edilen bu ürünler tüketilebilecek olan gıdaların ücret beklemeden 

veya olunması gereken fiyatından daha ucuz bir satışla bilgilendirme yapacak niteliktedir. Örneğin, saat 8 

itirbari ile elimde bulunan gıdanın belli bir saat geçerli olacak şekil de ücret beklenmeksizin müşteriye 

vereceğim. 

 

İkinci kullanıcı modeli ise, evinde,iş yerin de,şayet öğrenci ise bulunduğu konumdan ulaşarak  bu gıdalara 

ihtiyacı olan ya da  olduğunu düşündüğü ürünleri alarak yardım da bulunmak  isteyen üyelerdir. Burada mekan 

sahibi ya az bir ücret alarak kendisine ve karşısında ki kişiye karşılıklı yarar sağlayacak veya ücret 

beklemeden kendi reklamını yapmış olacak.Buradaki amaç kullanıcının uygulamaya giriş yaparak 

tüketilebilecek olan gıdayı bildirerek topluma yarar sağlamak ve israfı önlemektir.  

Kullanıcılar uygulama üzerinden elinde bulunan gıdaların bildirimini bir mesaj yolu ile iletecektir. 

 

 

 

Similar Products/Projects 

 

Yaptığımız araştırmalar sonucunda benzer uygulamayı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi sokak hayvanlarına 

gıda  desteğin  de bulunmak için geliştirmiştir.  

 

 TAPS RESTAURANT: Sokak hayvanlarının özellikle kış koşullarda beslenmede büyük sorun yaşadıkları ve 

çok sayıda hayvanın bu nedenle hayatını kaybettiği biliniyor. Bu noktada İstanbul Bebek’te başlatılan bir 
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proje Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilgimizi çekti. Projeyi başlatan Bebek’te bulunan 

Taps Restaurant ve amacı tabaklarda kalan yiyeceklerin sokak hayvanlarına verilmesini sağlamak. 

Tabaklarda kalan yemekleri sokak hayvanlarına verilmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje 

kapsamında tasarlanan amerikan servisleri, özel kesim hatları sayesinde müşterilerin kendi tabaklarındaki 

artan yemekleri hemen paketleyebileceği ve israfı önleyebileceği bir dostluk kutusuna dönüştürülebiliyor. 

Böylece müşteriler bitiremedikleri yemekleri yanlarına alıp sokak hayvanlarına verirken, restoranda 

bırakılan paketler de hayvan barınaklarına gönderiliyor. 

Önceden yemek artıklarının işletme tarafından mama kaplarıyla sokak hayvanlarına verildiğini belirten 

Taps Bebek Müşteri İlişkileri ve Marka Yönetimi sorumlusu Gizem Esendemir, hayvan sevgisinin 

artmasıyla insanların sokak hayvanları için bir şeyler yapmak üzere seferber olmaya başladıklarını, 

kendilerinin de insanların bu isteklerinden yola çıkarak katılımı teşvik etmek amacıyla bu projeyi 

oluşturduklarını anlattı. 

 

5199’a göre Belediyeler hayvan beslemeye elverişli besin maddelerinin toplanmasıyla ilgili tedbir 

almakla yükümlü  

 

QBLOK: Hayvanlara yemek artığı verirken çok dikkat edilmeli. Yağlı, baharatlı, salçalı, soğan ve 

sarımsaklı yemek artıkları, toksik özellik taşıdığından evdeki hayvan dostlarımızın sağlığı için ne 

kadar tehlikeliyse, sokakta yaşayan canların sağlığı için de o kadar tehlikeli. Balık kılçığı ya da tavuk 

kemiği, kedi ve köpeklerde yaralanmalara ve boğulmalara sebep olduğu için artıkların çok özen li bir 

şekilde ayıklanması gerekiyor. 

 

Justification of the proposal 

 

        Bu projeyi yapmaktaki amacımız,maddi durumu olmayan kişilere  ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak 

gıdaları bulmalarını kolaylaştırmak. Tüketilebilecek olan gıdaları uygun fiyata almayı amaçlayan bu 

uygulamayı online bir restoran,pastane vb. olarak düşünebiliriz. Sadece birkaç tıklamayla karşılarına 

hangi ürünün mevcut olduğunu,bulundukları mesafeyi ve yol tarifi ile ulaşım konusun da kolaylık sağlıyor 

. 

 

        Bu tarz restoran sahibini ve maddi durumu olmayan kişilerin  işlerini kolaylaştıracak bir mobil uygulaması 

Türkiyede bulunmamaktadır. Bu alanda ihtiyaç sahiplerinin gıda eksiğini  daha kolay ve zamandan 

tasarruflu bir şekilde karşılanması gerektiğini düşünüyorum. 

 

       Bu proje ile çözmeyi düşündüğümüz olay hem topluma yarar sağlayıp maddi durumu olmayan kişilere 

gıda ihtiyacını karşılamak hem de israfı önlemek içindir.bu uygulama ile tüketilebilecek gıdaların çöpe 

gitmesini önlemek hemde topluma karşılıklı fayda sağlamak içindir. 

 

 

Contributions, Innovation and Originality Aspects of the Project 

 

Yukarıda örneklerini verdiğim gibi benim proje fikrimle aynı amaca sahip başka uygulamalar var ama benim 

yapacağım Empati uygulamasında sokak hayvanları yerine yardıma muhtaç kişilere hitap etmektedir. 
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Projemizin ayırtedici özelliği burda ifade edilmektedir. 

Projenin ulusal ve uluslararası düzeyde teknolojik kalkınmaya katkısı, ülkemizin ve toplumumuzun gıda 

gereksinimlerini dikkate alan bir mobil uygulama oluşturarak her kesimde olan  kişilere el uzatmaktır. 

Projenin aynı teknolojik alanda daha fazla araştırma ve geliştirme faaliyeti başlatma potansiyeli vardır eğer 

verilen mobil uygulama hizmeti daha geniş bir kitleye , gıda ulaşımını  arttırarak ve müşterileri teşvik amaçlı 

kampanyalar devam ettirilirse uygulamanın gelişmesi daha fazla insan tarafından kullanılması daha kolay 

olacaktır. 

 

Technical Aspects of the Project 

 

Tasarım aşamasının teknik unsurları şöyle sıralanabilir: 

Veri tabanı seçimi ve tasarımı. 

Veri tablolarının belirlenmesi 

Kayıt deseninin oluşturulması 

İndeks ve anahtar alanların belirlenmesi. 

Tablolar arası ilişkilerin kurulması(İlişkisel veri tabanı tasarımı). 

Veri tabanı seçimi. 

Ara yüzlerin tasarımı ve geliştirme araçları. 

Haritalandırma,çap sınırı belirleme,mesafe ölçümü,mesaj bildirimi,Firebase ve Android Studio 

kullanımı, 

Sayfa, açılış ekranı, ikon, buton tasarımı 

Kodlama ve iş akış diyagramı 
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Targeted Output, Targeted User/Domain Profile 

 

Son ürün bir mobil uygulama olacağı için hadef kullanıcıların Play Store’dan uygulamayı indirdikten sonra bazı 

bilgilerini girerek üye olmaları gerekmektedir. Üyeliklerinden sonra uygulamanın ana sayfasında bulunan 

mesaj içeriğini  inceleyerek ihtiyacı olan gıdayı  satın alabileceklerdir. Kullanıcılar uygulamada filtreleme ve 

kategori seçimi yaparak seçtikleri gıdanın içeriğini ve konumunu görerek ulaşabilecektir.  Uygulamaya satıcı 

olarak giriş yapan kullanıcılar ise müşteri gelip gıdaların sonlanması gerçekleşene kadar tüm aşamaları takip 

edebilecekler ve satıcının satış işlemi admin onayından sonra gerçekleştirilecektir. 

 

Uygulama giriş kısmı 2 aşamalı olacaktır müşteriler ve satıcılar şeklinde müşterilerin, satıcı gibi gıda satma 

yetkileri olamayacak aynı şekilde satıcıların ise sadece gıda satma yetkileri olacak gıda satın alamayacaklar. 

 

 

Project Development Environment 

 

Kullanılacak donanım teknolojisi bilgisayar ve android işletim sistemine sahip telefon olacaktır. Yazılım 

teknolojisi olarak firebase(veritabanı) ve tasarımda ise icon, logo tasarımı için photoshop ve fonksiyonellik 

kullanım kolaylığı sağlanması açısından bazı yararlı kütüphaneler. Uygulama android studio ortamında 

geliştirilecektir. 

 

Kullanılacak programlama diller:java 
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External Support 

 

Donanımsal açıdan bilgisayar ve android işletim sistemine sahip bir cihaz dışında herhangi ek bir parçaya 

ihtiyaç duyulmamaktadır. Yazılım olarak android studio ve firebase veritabanı gereklidir. 
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