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1. Proje Özeti /Proje Ekibi 

 

Otellerde lüks standartlar, her şey dahil yemek ve içecek konsepti, aktivite olanaklarının 

fazlalığı ya da çeşitli uygulamalar, otel misafirleri tarafından gerçekleştirilen yiyecek 

tüketimini dolaylı olarak artırabilmektedir (Gössling vd., 2012). Her şey dâhil yemek ve 

içecek konsepti ile bireyler, otellerde günlük hayatlarındakine kıyasla iki katından daha fazla 

tüketim gerçekleştirmektedir (Özdoğan, Hancer ve Öter, 2013). Günümüzde önemli bir halk 

sağlığı sorunu olan obezitenin, önde gelen önemli nedenlerinden biri de ihtiyacından fazla 

gıda tüketimidir. 

Artan tüketim kültürünün etkisiyle kaynakların etkin, verimli ve ekonomik şekilde 

kullanılamaması, kaynak israfının ve yoksulluğun artmasına, hatta açlık sorunlarıyla karşı 

karşıya kalınarak toplumsal problemlere dönüşmektedir (Aksoy ve Solunoğlu, 2015). 

Projenin hedef kitlesi; TÜRAB bünyesinde yer alan 57 otel ve bu zincire bağlı 628 

tesislerinden yararlanan total yerli ve yabancı otel müşterileri (0 -70 +  yaş)ve turizm sektörü 

işletmecileridir. 

 “Tutumlu Çevreciler" takımı “Her Şey Dâhil Otellerde Gıda İsrafını Önleme Modeli ” adlı 

proje çalışması ile turizm sektöründe her şey dâhil otellerde hem gıda israfını önleyici hem de 

sağlıklı beslenmeyi teşvik edici menülerin seçmesini sağlayacak bir yazılımla model 

oluşturmayı amaçlamıştır. Böylece; 

• Otellerde gıda israfı önlenecek  

• Sağlıklı beslenme menüleriyle, sağlıklı beslenme bilinç düzeyleri artırılacak 

• Elektrik ve doğal gaz gibi enerji tüketiminde tasarruf sağlanacak 

• Su tüketimi azaltılarak su ayak izinin küçültülmesine katkı sağlanacak 

• Atık yönetimine olumlu katkı sağlanacak  

• Karbon ayak izinin küçültülmesine katkı sağlanacak 

• Planlanmış bir menünün avantajları ile hizmet verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesi 

sağlanacaktır. 

• Ülke kazanımı olarak, milli gelir kaybı azaltılacak, yemek artıkları asgari düzeylere 

indirilecektir. 

• Otellerin maliyetlerinin düşmesi ile müşterilerine daha uygun fiyatla tatil yapma imkânı 

bulacaklardır. 

Proje kapsamında geliştirilen yazılım modeli, otellerin ve tur şirketlerinin rezervasyon 

sistemlerine entegre edilecektir. Tur Şirketleri web sayfalarına ya da ilgili otellerin web 



 

sayfalarına tatil rezervasyonu için giriş yapıldığında her şey dâhil konsepti yanında ekonomik 

tatil konsepti menüsü de yer alacaktır. “Ekonomik Tatil” menüsüne giriş yapan müşteriler 

ekonomik tatil konsepti ile sağlıklı ve dengeli beslenme konsepti hakkında kısa bir video 

sunumu ile bilgilendirileceklerdir. Müşteri adayları tatil zamanını ve kişi sayısını seçtikten 

sonra tatil maliyetini göreceklerdir. Aynı otelde, aynı tarihlerde her şey dâhil tatil fiyatı ile 

tercih ettikleri “Ekonomik Tatil” fiyatı otomatik olarak karşılarına gelecektir. Müşteri adayları 

ekonomik tatil işlemine devam etmek isterlerse tatil yapacak her kişi için her şey dahil 

konseptindeki menülerden sınırlı çeşit ve miktarda günlük öğün yemek tercihlerini 

gerçekleştirecekler. Müşterilere yemek tercihlerini tatil başlangıç tarihinden 3 gün öncesine 

kadar değiştirme imkânı sunulacaktır. Müşteri bilgileri ve ödeme işlemleri tamamlanması ile 

tatil rezervasyonu gerçekleştirilmiş olacaktır. Telefon ile tur şirketlerinden ya da ilgili 

otellerden rezervasyon yaptırmak isteyen müşteri adaylarına da bilgilendirme yapılacaktır. 

Geliştirilen yazılım programı ile otel yönetimi tarafından menülerle ilgili tanımlamalar ve 

ayarlar yapılabilecek, müşteriler her öğün için rezervasyon sırasında sınırlı çeşit ve miktarda 

her kişi için günlük öğün menü listelerini seçebileceklerdir. Otel rezervasyonlarının internet 

siteleri üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında geliştirilecek yazılım programı otellerin ve 

tur şirketlerin rezervasyon sistemine entegre edilebilecektir.  

Ekonomik tatil menüsü ile tatil yapmayı tercih eden müşterilere otele giriş esnasında süreçle 

ilgili bilgilendirme yapılarak bileklik verilecektir.  QR kod uygulaması ile otelin göstereceği 

restoranda müşterilere seçmiş oldukları kahvaltı,  yemek menüleri ve içecekler otel görevlileri 

tarafından servis edilecektir. Oteller, tercihen müşteriler tarafından önceden belirlenmiş 

menüleri otel çalışanları tarafından hazırlayarak, self servis yöntemiyle hizmet sunacaktır. 

Ekonomik tatil menüsü seçen müşteriler yemek hizmetleri dışında otelin tüm imkânlarından 

her şey dâhil müşterileri gibi faydalanabileceklerdir. 

Otel yönetimi kullanıcılarına sundukları öğünleri, bu öğünlerdeki yiyecekleri ve özel olarak 

hazırladıkları menüleri kendilerine ayrılan yönetim panelini kullanarak veri tabanına 

kaydedeceklerdir. 

Geliştirilen yazılım programının kullanılabilmesi için üyelik gerekmektedir. Geliştirilen 

yazılım programı otellerin ve tur şirketlerinin rezervasyon işlemleri için kişi bilgilerine de 

gerek duyacağı düşünüldüğünde üyelik işlemi bir gerekliliktir. 

Kullanıcılar, otellerin ve tur şirketlerinin web sayfalarına giriş yaptıklarında her şey dâhil ve 

ekonomik tatil konsepti ile karşılaşacaklar. Ekonomik tatil modeline giriş yapan müşteri 

adayları, geliştirilen yazılım programı vasıtası ile tatil zamanı ve her kişi için sınırlı çeşit ve 

miktarda günlük öğün yemek tercihlerini gerçekleştirecekler. Tatil fiyatını gören müşteri 



 

adayları ödeme işlemlerine devam edebilmesi için kendilerinden üyelik işlemi talep 

edilecektir. Üyelik işleminden sonra ödeme gerçekleştirilerek rezervasyon tamamlanmış 

olacaktır.  

Otel yönetimi kullanıcıların yemek seçimleri ile ilgili raporlara ulaşarak gerekli hazırlıkları ve 

mal alımını planlayarak israfı azaltılmış olacaktır. Ekonomik tatil menüsü ile tatil yapmayı 

tercih eden her müşteri ile yemek atıkları asgari düzeylere indirilecek, oteller maliyetleri 

düşürecek ve müşterilerine daha uygun tatil yapma imkânı sunacaklardır. Nihai olarak Milli 

Gelir kaybı azaltılmış olacaktır. 

Paydaşlarımızdan olan Kültür ve Turizm Bakanlığı nihai aşamada ilgili müşterilerine 

ekonomik ve sağlıklı beslenme ile tatil tercihi sunan otellere KDV indirimi uygulayabilir. 

İlgili otellere bu tatil konseptlerini uyguladığı için Turuncu bayrak verebilir. TURSAB ve 

Bakanlık her yıl bu uygulamanın kazanımlarını değerlendirmek üzere canlı yayın ile 

bilgilendirme toplantısı yapabilir. Yine Bakanlık uygulama hakkında kamu spotu 

yayımlayabilir.  

 

Tablo 1. Proje Ekibi  

 

Adı -Soyadı 
Takımdaki 

Statüsü 

Eğitim 

Düzeyi 

Takım İçerisinde Aldığı 

Görev 

Demet ÜNALAN Danışman Doktora 
Projenin Yürütülmesi - Planlama    

-Araştırma 

Songül OKTAYLAR Üye Lisans Koordinasyon-- Araştırma 

Hakan HİÇSÖNMEZ Üye Yüksek Lisans İnovatif Yaklaşım -Araştırma 

Yücel Mavi Üye Yüksek Lisans - Araştırma 

Adem Çınar Üye  Lise mezunu - Araştırma 

Hatice Oktaylar Üye Lisans - Araştırma 

Ayhan KOÇ Üye Lisans Yazılım –Araştırma 

Nergiz Yüksel  Üye Lisans - Araştırma 

Merve Gür Üye  Lisans - Araştırma 

 

2. Algoritma ve Tasarım 

 

Projenin yazılımsal tarafı otel yöneticilerinin müşterilerin seçebilecekleri menüler ile ilgili 

tanımlamalar ve ayarlar yapabilecekleri, kullanıcıların konaklamaları süresince her öğün için 

yemek istedikleri menüleri seçebilecekleri bir internet sitesidir. Otel rezervasyonlarının 

internet siteleri üzerinden yapıldığı göz önüne alındığında projenin internet sitesi şeklinde 

uygulanmasına karar verilmiştir.  



 

Web sitesi kullanarak ekonomik tatil modelinden faydalanmak isteyen müşterilerin ödeme 

işlemlerini başlatabilmeleri için üyelik gerekmektedir. Otellerin rezervasyon işlemleri için kişi 

bilgilerine de gerek duyacağı düşünüldüğünde üyelik işlemi bir gerekliliktir. 

Otel yönetimi kullanıcılarına sundukları öğünleri, bu öğünlerdeki yiyecekleri ve özel olarak 

hazırladıkları menüleri kendilerine ayrılan yönetim panelini kullanarak veri tabanına 

kaydedeceklerdir. 

Kullanıcılar menü seçimlerini yaptıktan sonra fiyatlandırma ekranında son kontrollerini 

yapacak ve onay vermeleri halinde ödeme sayfasına yönlendirilip rezervasyon işlemlerini 

tamamlamış olacaklardır. 

 



 

 

Şekil 1. Ekonomik tatil menüsü seçim algoritması 



 

 
 

Şekil 2. Rezervasyon tarihi seçim ekranı 

 

 

 
 

Şekil 3. Menü seçim ekranı 

 

 

 



 

 

 
Şekil 4. Kullanıcı Kayıt Ekranı 

 

 
 

Şekil 5. Kullanıcı Giriş Ekranı 

 

Otel yönetimi yönetici sayfasından yemek kategorileri belirleme, öğün belirleme, yemek ve 

menü ile ilgili işlemleri yapabileceklerdir.  

 

 



 

 

 

 

Şekil 6. Yönetim sayfası öğün işlemleri 

 

Kullanıcılar menü seçimlerini tamamladıklarında, otel yönetimi yönetici sayfasından bu 

işlemleri takip edebileceklerdir. Otel yönetimi kullanıcıların menü seçimleri ile ilgili raporlara 

ulaşarak gıda ve malzeme teminleri ile ilgili planlama yapacaklardır. Böylece projenin ana 

teması olan müşterilerin tercihleri doğrultusunda menü planlaması yapılarak israf önlenmiş 

olacaktır. Web sitesinden müşterilerin istedikleri menüler önceden hazırlanarak, yemek 

sırasında beklemelerinin önüne de geçilmiş olacaktır. Yemek sırasında hangi müşteri hangi 

menüyü seçti karmaşasının önüne geçmek için de müşteriyi tanımlayan QR kod 

kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Sistem Mimarisi 

 

 
 

Şekil 7. Sistem mimarisi 

 

Sistem, web tarayıcı içeren her cihazda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Bilgisayar, tablet, cep 

telefonu, akıllı televizyon gibi cihazlarda bulunan web tarayıcı sayesinde sistemimizi 

kullanılabilmektedir. 

MVC Framework (Model View Controller Framework –Model Görünüm Kontrolü Altyapısı), 

bir uygulamanın model, view (görünüm) ve controller (kontrol) adında üç temel katman 

içerisinde geliştirilmesi esasına dayanan bir tasarım kalıbıdır. Genel olarak model 

uygulamanın üzerinde duracağı meseleyi temsil eder ve genellikle veri tabanıdır. Controller, 

model üzerindeki operasyonları tarif eden roldür. View ise, gerekli bilginin görünümünden 

sorumludur. Proje bileşenleri, bu farklı katman yapılarını kullanarak birbirlerinden bağımsız 



 

olarak geliştirilebilirler. Ayrıca açık kaynak kodlu bir yapı olduğu için uygulamanın 

genişletilmesi, kodların güncellenmesi ve test işlemlerinin yapılması işlemlerinde kolaylık 

sağlanmış olur. 

Web sitesinin istemci tarafı tasarımı için HTML, CSS, Bootstrap, Javascript ve jQuery 

kullanılarak hazırlanan açık kaynak bir çözüm olan AdminLTE  (https://adminlte.io/) 

kullanılmıştır. Sunucu tarafındaki işlemleri için geniş bir kitle tarafından kullanılan HTML 

içine gömülebilen betik bir dil olan PHP tercih edilmiştir. 

Veri tabanı işlemleri için 1995 yılında piyasaya sunulmuş ücretsiz ve ücretli sürümleri olan 

ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi MySQL tercih edilmiştir.  

Sunucu tarafında Huge (https://github.com/panique/huge) isimli kullanıcı yönetim 

sisteminden yararlanılmış sistemimize uygun hale getirilip sadeleştirilmiştir. 

 

4. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik 

Projemizin uygulanabilirliği, hayata geçirilebilirliği için öncelikle Teknofest gibi ulusal 

yarışmalarda başarı göstererek farkındalık oluşturması gerekmektedir. Ekonomik Tatil Menü 

seçimi ile her şey dâhil konseptindeki menülerden sınırlı çeşit ve miktarda günlük öğün 

yemek tercihlerini gerçekleştirecekler. İsrafın azaltılması, konusu itibariyle toplumun büyük 

kesimince bilinen, toplumda farkındalığı olan bir çalışma alanıdır. Teknofest gibi tanınırlığı 

ve katılım düzeyi çok yüksek olan Ulusal yarışmalarda kabul edilmesi, derece elde edilmesi 

halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde TURSAB otellerinin katılması ile gerek 

maliyet gerek kolaylık açısından uygulanabilir bir projedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere 

israfın azaltılması ile ülke ekonomisine katkısı olacaktır. Oteller tarafından planlanarak 

yiyecek israfının azaltılması ile otel kazançları artacaktır. Müşteriler, planlı menü seçimi ile 

daha az ücret ödeyerek daha ekonomik tatil yapabileceklerdir. Projemiz uygulanabilir 

olduğunu düşünmekle birlikte ülke adına geç kalınmış bir adım olduğunu düşünmekteyiz.  

 

5. Yenilikçilik ve Özgünlük  

Turizm sektöründe otellerde konaklayacak müşterilerin, kendi istek ve iradeleri ile yiyecek 

ihtiyaçlarını seçmelerine imkân sağlayacaktır. Seçtikleri menüler ile gıda israfını azaltarak 

Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Böylece otel sektörünün ekonomik 

olarak girdi maliyetlerini de azaltacak bir çalışma olacaktır. Müşterilere daha uygun fiyatla 

tatil yapma imkânı sunacaktır. Turizm sektöründe kullanılabilir bir yazılım programı İlgili 

yazılım programı, nihai kullanıcıları tarafından kolaylıkla kullanılacak düzeydedir. 

https://adminlte.io/
https://github.com/panique/huge


 

Projemizin ülkemiz otellerinde uygulanması ile otel girdi maliyetlerinin düşürülmesi 

hedeflenmektedir. Otel sahiplerinin kazançlarının artışı ile vergi artışı olacak, vergi kazancı 

ile ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Müşterilerin her şey dâhil konsepti yerine menü 

seçerek tatil yapması israfı önleyecektir. Önlenen israf ile ülke ekonomisine tasarruf 

sağlayacaktır. Ekonomik Tatil Menü seçimi ile her şey dâhil konseptindeki menülerden sınırlı 

çeşit ve miktarda günlük öğün yemek tercihlerini gerçekleştiren müşterilere daha ekonomik 

tatil fırsatı sunulacaktır. Ekonomik tatil ile kişilerin bütçesinden çıkacak fazla para önlenerek 

ekonomiye katkı sağlayacaktır. Projemiz, Takım üyelerinin fikirleri, araştırmaları, çalışmaları 

ve kendi öz kaynaklarının kullanılması ile oluşturulmuştur. Proje fikri çıktısı ya da uygulama 

yöntemleri her hangi bir yerden alıntı yapılmamış tamamen ekip üyelerinin fikirleri ve 

araştırmaları sonucunda oluşturulmuştur. Projemiz ile herhangi bir proje yarışmalarına 

müracaat edilmemiş olup özgün bir projedir. 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi 

Bir turizm cenneti olan Ülkemizde otel işletmelerinde bir günde oluşan toplam atık miktarı 

ortalama 8.871 kilogram olup bu miktarın %70’ini gıda atıkları oluşturmaktadır. Türkiye 

Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre, 3 yıldız ve üzeri otel bulunan 57 otel 

zinciri, bu zincirlere bağlı 628 tesiste gıda israf miktarı hesaplanamayacak boyutlara 

ulaşmaktadır (www.israf.net). Otel misafirlerinin israf davranışlarının belirleyicileri; tatil 

kültürü, uygulamaya ilişkin nedenler, ulusal kültür ve yaşam koşulları, kişisel nedenler ve tatil 

psikolojisi ile ilgili olduğu belirtilmektedir.  



 

 

Şekil 8. Otel Misafirlerinin İsraf Davranışlarının Belirleyicileri(Buzlu, M.Ö. 2019). 

 

 

Projemizin hayata geçirilmesi ile; 

 

• Otellerde gıda israfı önlenecek  

• Sağlıklı beslenme menüleriyle, sağlıklı beslenme bilinç düzeyleri artırılacak 

• Elektrik ve doğal gaz gibi enerji tüketiminde tasarruf sağlanacak 

• Su tüketimi azaltılarak su ayak izinin küçültülmesine katkı sağlanacak 

• Atık yönetimine olumlu katkı sağlanacak  

• Karbon ayak izinin küçültülmesine katkı sağlanacak 

• Planlanmış bir menünün avantajları ile hizmet verilen grubun yeterli ve dengeli beslenmesi 

sağlanacaktır. 

• Ülke kazanımı olarak, milli gelir kaybı azaltılacak, yemek artıkları asgari düzeylere 

indirilecektir. 

• Otellerin maliyetlerinin düşmesi ile müşterilerine daha uygun fiyatla tatil yapma imkanı 

bulacaklardır. 

Nihai olarak projemizin uygulanması ile kaybeden olmayacak başta ülke ekonomisi olmak 

üzere tüm paydaşlar kazanç elde edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İSRAF 
DAVRANIŞI

TATİL 
KÜLTÜRÜ

ULUSAL 
KÜLTÜR ve 

YAŞAM 
KOŞULLARI

UYGULAMAYA 
İLİŞKİN 

SEBEBLER

TATİL 
PSİKOLOJİSİ

KİŞİSEL 
NEDENLER



 

Tablo 2. SWOT Analizi 

 

GÜÇLÜ YÖNLER 

✓ Müşterilere daha ekonomik tatil fırsatı 

sunması 

✓ İsrafın azaltılacak olması 

✓ Otel kazancını arttıracak olması 

✓ Ülke ekonomisine katkı sunacak olması 

✓ Sağlıklı ve dengeli beslenme menüleri ile 

müşterilerde sağlıklı ve dengeli beslenme 

farkındalığı oluşturması 

✓ Proje maliyetinin olmaması 

✓ Projede kullanılan teknolojinin yerli ve milli 

olması 

✓ Projede teknolojiden etkin yararlanılması 

✓ Proje ekibinin enerjilerinin yüksek olması 

✓ Proje ekibinin proje deneyimlerinin olması 

ZAYIF YÖNLER 

✓ Projenin tanıtımının zor olması 

✓ Proje ekip üyelerinin farklı 

şehirlerde ikamet etmesinden 

kaynaklı yüz yüze toplantı yapma 

imkânsızlığı 

FIRSATLAR 

✓ Teknofest proje yarışmasında sergiye kalarak 

proje tanınırlığını artırması 

✓ Kültür ve Turizm Bakanlığının projeyi 

uygulayacak otellere ayrıcalık tanıması 

✓ TURSAB’ın projeye destek vermesi 

✓ Teknolojini etkin kullanılarak turizm 

pazarlamasının yapılması 

✓ Alım Gücünün düşmesi ile tasarrufun her 

zamankinden daha değerli hale gelmesi 

✓ Proje yazma sürecinde teknoloji kullanılarak 

online toplantılar gerçekleştirilmesi 

 

TEHDİTLER 

✓ Teknofest yarışmasında 

sergilenmeye değer bulunmaması 

✓ Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 

projeyi desteklememesi 

✓ TURSAB’ın projeye destek 

vermemesi 

✓ Turizm Şirketlerinin Projeyi 

desteklememesi 

✓ Rekabetçi piyasa ortamından dolayı 

otellerin projeyi desteklememesi 

✓ Proje uygulamasında otellerde 

müşterilerin ve otellerin 

karşılaşabileceği sorunlar 

 

Tablo 3. Proje Takvimi / İş Paketleri 

Tarih İş Paketleri (Yapılması Planlanan Faaliyetler) 

Ocak-

Şubat-

Mart 

1. ‘Her Şey Dâhil Otellerde Gıda İsrafını Önleme Modeli” ne ait Somut Veri Tabanı 

oluşturulması 

Nisan-

Mayıs 

2. Mevcut durumda israfa neden olan harcama kalemlerinin kurum ve kuruluşun 

bütçesine negatif etkisi tespit edilmesine yönelik sayısal somut veri tabanının 

oluşturulması. 

3. Uygulanacak proje nezdinde sağlanacak tasarrufun ve kuruluş bütçesine pozitif 

etkisinin tespit edilmesine yönelik sayısal somut veri tabanının oluşturulması 

Haziran-

Temmuz 

4. Turizm şirketleri ve acentalarına ilgili projenin tanıtılması 

5. İsraf konseptinin kolay tanınabilirliği için logo ve bayrak çalışmalarının yapılması 
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