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1. Proje Ekibi/Proje Özeti 

1.1 Proje Ekibi 

ÜYE-1 

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri öğrencisidir.  Nazilli Fen Lisesi 9.Sınıf öğrencisidir. Projede 

problemin belirlenmesi, çözüm sürecinde alt yapının hazırlanması, sistemin Fusion 360 programında 

modellenmesi ve rapor düzeninin oluşturulmasından sorumludur. 2022 yılında başvurduğu 

TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Coğrafya alanında İzmir 

bölge 2.liği kazanmıştır. 2022 yılında başvurduğu Doğuş Üniversitesi “Doğuştan Girişimciler 

Girişimcilik ve Fikir Yarışması” nda 13’ü üniversite takımı olmak üzere Türkiye'de 15 takım 

arasına girerek yarı finale katılmaya hak kazanmıştır. İlköğreniminin bir bölümünü ABD’de 

tamamlamış olup C seviyesinde İngilizce bilmektedir. 

ÜYE-2 

Nazilli Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisidir. Projenin yazılım, sistem tasarımı, web design kısmında görev 

yapmaktadır. 2022 yılında başvurduğu TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışmasında Afet Yönetimi alanında geliştirdiği “Afet Yönetim Sistemi: ATAY” ile Yazılım 

kategorisinde İzmir Bölge Sergisine davet edilmiştir. Yazılıma olan ilgisinin yanında C/C++, 

Python, Java, Php, HTML, CSS, JavaScript, C#, Go ve Rust dillerini iyi derecede bilmektedir. 

Veri tabanı yönetimi alanında ise MongoDB, MySQL ve SQLite3 veri tabanlarını iyi derecede 

kullanabilmektedir. B2 seviye İngilizce bilgisine sahiptir. 

DANIŞMAN: Nazilli Fen Lisesi Almanca Öğretmenidir.Proje yazım ve üretim konusunda deneyimli 

bir öğretmen olup TEKNOFEST, TÜBİTAK Erasmus+, Kırsal Kalkınma ve Hayat Boyu Öğrenme 

projesini yazmış ve başarıyla yürütmüştür. Yürütmüş olduğu projeler başarıları ve katılmış olduğu 

eğitimler şunlardır: 2018 yılında, 49. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 

Yarışması’nda danışmanlığını yaptığı Değerler Eğitimi alanındaki “Sosyal Medyaya Yönelim 

Sonucu Aile Bireylerinin Birbirlerine karşı Duydukları Sevginin Azalmasının Liseler düzeyinde 

incelenmesi/Ben Gelmedim Kavga için Benim İşim Sevgi İçin” Ege Bölge birinciliği almıştır. 2020 

Mart, 51. TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda İzmir Bölgesinde 

Psikoloji alanında danışmanlığını yaptığı “Aidiyet Yer Çekimi Gibidir” isimli proje ile İzmir bölge 

sergisinde bölge üçüncülüğü kazanmıştır. 2021 Eylül, TEKNOFEST yarışmasına danışmanlığını 

yaptığı ‘Şafak’ isimli proje ile finalist olarak katılım sağlamıştır. TEKNOFEST 2021, Akıllı Ulaşım 

Yarışması Lise Seviyesi’ nde danışmanlığını yaptığı Otonom Elektrikli Şarj İstasyonu 

"ECHORUN" isimli proje Türkiye Birincisi olmuştur. TEKNOFEST 2021, Eğitim Teknolojileri 

alanında danışmanlığını yaptığı "ÇELEBİ" isimli proje en iyi sunum ödülünü kazanmıştır. Aralık 

2021, Türk Patent ve Marka Kurumuna 3 patent başvurusu yapmış üç başvuru Türk Patent ve 

Marka kurumunun 2022 bülteninde yayınlanmıştır. 53. TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasında 

danışmanlığını yaptığı Yazılım-Bulut Tabanlı Afet Yönetim Sistemi: ATAY, Coğrafya- 

Sürdürülebilir Turist Temelli Turizmde İsrafı Önlemeye Yönelik Mobil Uygulama-DOSTTUR 

ve Türk Dili ve Edebiyatı -Bir Okuma Yolculuğu-Öykü Durağı alanlarında üç proje İzmir bölge 

sergisine davet edilmiştir. 53.TÜBİTAK liselerarası proje yarışmasında danışmanlığını yaptığı 

Coğrafya alanındaki proje İzmir bölge sergisinde bölge İkincisi. Türk Dili ve Edebiyatı alanındaki 

proje Bölge Üçüncüsü olmuştur. 

1.2 Proje Özeti 
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Her şey dâhil sisteminin otellerde gıda israfını tetiklediği yönündeki proje fikri; otel çalışanları ile 

yapılan görüşmeler ve aynı zamanda uygulanan anketler yoluyla olgunlaşmıştır. Nitekim her şey dahil 

sisteminde hizmetler için bedeli peşin ödeyen misafirlerin bütün gün otel içinde tüketim halinde 

olmalarının etkili olduğu, ayrıca misafirlerin tüketim ve yemek yeme davranışları ile beklentilerinde 

farklılıklar yaşadıkları tespit edilmiştir. Bu çerçevede çalışmamızın amacı, ülkemizin sürdürülebilir 

kalkınma amaçları doğrultusunda 2030 yılına kadar istihdam yaratan yerel kültür ve ürünlerini teşvik 

eden sürdürülebilir turizme erişmek için sürdürülebilir kalkınma etkilerini izlemeye yönelik araç 

geliştirmektir. Oluşturulan uygulama ile her şey dâhil sisteminde hizmet veren otellerde misafirlerin 

dijital ayak izleri takip edilerek odadaki enerji kullanımlarını ve yemek yeme davranışları ile ilgili bir 

algoritma oluşturularak her şey dahil sisteminde hizmet veren otellerde gıda ve enerji israfını en az 

seviyeye indirmek amaçlanmaktadır. 

1.3 Tasarım 

Sitem tasarımı Fusion 360 programında ülkemizin sembolü olan lale figürü şeklinde     

oluşturulmuştur. Bu figürün tercih edilmesindeki en büyük etken gerçekleştirilmekte olan milli 

teknoloji hamlesinin amaçları doğrultusunda ülkemizin tanıtımına katkı sağlarken aynı zamanda 

ulusal ve küresel sorunlara çözüm üretmektir. Sistem otel seçimlerinde mobil uygulama üzerinden 

kullanılabileceği gibi otellerde lale şeklinde bir stant üzerinden de kullanılabilecektir. Fusion 360 

programında lale figürünün düz kısımları oluşturulurken “solid” kısmından çizgiler, kıvrımlı 

kısımları oluşturulurken ise “surface” kısmından “parabol” tercih edilmiştir. Ön çizim 

oluşturulduktan sonra “extrude” bölümünden kalınlığı program üzerinde 7mm olarak ayarlanmıştır. 

En son hali için ise “görünüm” kısmından renklendirme yapılmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Yazılım 

Devrialem sisteminin yazılımında HTML, CSS, JavaScript ve MongoDB kullanmıştır. 

Grafik 1.1. Bar tipli Grafik sayfasının oluşturulmasında kullanılan yazılımın kodları 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="en"> 
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  <head> 

    <meta charset="UTF-8" /> 

    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" /> 

    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" /> 

    <title>Grafik</title> 

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script> 

  </head> 

  <body> 

    <canvas id="myChart" width="400" height="400"></canvas> 

    <script> 

      const ctx = document.getElementById('myChart').getContext('2d'); 

      const myChart = new Chart(ctx, { 

        type: 'bar', 

        data: { 

          labels: ['Deniz Urunleri', 'Et Urunleri', 'Vegan', 'Glutensiz'], 

          datasets: [ 

            { 

              label: '', 

              data: [12, 19, 3, 5], 

              backgroundColor: [ 

                'rgba(255, 99, 132, 0.2)', 

                'rgba(54, 162, 235, 0.2)', 

                'rgba(255, 206, 86, 0.2)', 

                'rgba(75, 192, 192, 0.2)', 

                'rgba(153, 102, 255, 0.2)', 

                'rgba(255, 159, 64, 0.2)', 

              ], 

              borderColor: [ 

                'rgba(255, 99, 132, 1)', 

                'rgba(54, 162, 235, 1)', 

                'rgba(255, 206, 86, 1)', 

 

                'rgba(75, 192, 192, 1)', 

                'rgba(153, 102, 255, 1)', 

                'rgba(255, 159, 64, 1)', 

              ], 

              borderWidth: 1, 

            }, 

          ], 

        }, 

        options: { 

          scales: { 

            y: { 

              beginAtZero: true, 

            }, 
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          }, 

        }, 

      }); 

    </script> 

  </body> 

</html> 

 

Grafik 1.2 Otel Sayfalarının oluşturulmasında sisteme entegre edilmiş kodlar 

export async function getServerSideProps(context) { 

 const { client, db } = await connectToDatabase() 

 const isConnected = await client.isConnected(); 

 const hotelsColection = db.collection("hotels"); 

 const hotels = await hotelsColection.find({}).toArray(); 

 const { hotel: theHotel } = await readHotel(context.query.hotel_id); 

 if (!theHotel) { 

  return { 

    redirect: { 

   destination: '/', 

   permanent: false, 

    }, 

  } 

   } 

 return { 

  props: { isConnected, theHotel: JSON.parse(JSON.stringify(theHotel)) }, 

 } 

} 

1.5 Montaj 

Devrialem sistemini oluşturan üç ana teknolojik donanım bir bütün olarak esnek bir sistemdir. 

İhtiyaca göre çeşitli platformlara entegrasyonu sağlanabilir. Devrialem’in ülkemizin sembolü olan 

lale figürü şeklinde stant tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarım Fusion 360 programında 

modellenmiştir. Model ahşap malzeme kullanılarak CNC’de kestirilmiş ve vida ile ekip üyeleri 

tarafından montajı yapılarak gövde tamamlanmıştır.  

Devrialem Sisteminin Montaj Aşamaları 
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2. Algoritma ve Tasarım  

2.1 Algoritma 

Projede kullanılan dil, kütüphane ve frameworklerin listesi: HTML, CSS, JavaScript, React.js, 

Next.js, “qrcode”, “react-qr-reader”, MongoDB dir. 

Sistem tasarımına uygun kullanılması planlanan algoritmalar sırasıyla:  

A1: Başla. 

Resim 1. Misafir Giriş Sayfası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 1’de Misafir giriş sayfası gösterilmektedir. 

A2: Hareketle Kontrol: Başla komutu hareketle kontrol özelliği ile görme engellilerin 

kullanımına uygun hale getirilmiştir. Bu yönüyle Devrialem sistemi görme engellilerin kullanımına 

yönelik turizm alanında kaynak israfının önüne geçmeyi amaçlayan sürdürülebilir tek sistemdir. 

Hareketle kontrol özelliğinde opencv görüntü işleme kütüphanesi ile mediapipe kullanıldı. Menü 

hareketle kontrol özelliği ile başlatılarak menü seçimleri ve karekod okutma yapılabilecektir. 

Resim 2. Hareketle Kontrol 

  



 

8 
 

                                 Resim 2’de hareketle kontrol özelliği gösterilmektedir. 

A3: Otel seçeneklerinin ve yanlarında özelliklerinin gösterildiği arayüzün oluşturulması: Bu 

arayüzün oluşturulmasında ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, Tailwind.css, MongoDB 

teknolojilerinden yararlanılmıştır. 

Resim 3. Otel Seçenekleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 3’de misafirlerin otel seçenekleri bulunmaktadır. 

Resim 4. Menü Grafiği 

Resim 4’te Misafirlerin rezervasyon esnasında seçtikleri menüye göre otel ekranında menü grafiğinin 

oluşması. 

A4: İnsanların turizm faaliyetlerinde ya da otel konaklamalarındaki süreçlerinde gıda israfını 

önleme noktasında misafirlerin rezervasyon anında tercih ettikleri yemekleri otele bildirmelerini 

sağlayan sistem için bir web sitesi arayüzünün oluşturulması. Bu arayüzün oluşturulmasında 

ReactJS, HTML, CSS, JavaScript, Tailwind.css, MongoDB teknolojilerinden yararlanılmıştır. 

Resim 5. Otel Menüleri 

 
Resim 5’te Otel menü seçenekleri bulunmaktadır. 
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A5: İsraftan kaçınanların proje ekosistemine kredi sistemi eklentisi ile her şey dahil 

sisteminde gıda kaynaklarını bilinçsizce tüketenlerden kredi azaltımı yapılmıştır. Misafir kredi 

puanının düşürülmesi ve misafirin kendini değerlendirmesine katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte 

bilinçli otel misafirlerine ise kredi artırımı ile konaklama ödülü, sinema ve tiyatro biletleri verilmesi 

planlanmıştır. Kredi artırıp azaltma işlemlerinin yapılması için MongoDB veri tabanı üzerinde 

tanımlanan credit değişkeninde değiştirmeler yapılmıştır. Bu değişimleri sağlayan fonksiyonlar ise 

CRUD (Create, Read, Update, Delete) fonksiyonlarıdır. 

Resim 6. Kredi Puanı ve Kredi Manipülasyonu 

Resim 6’da kredi puanı ve kredi manipülasyonu gerçekleştirme butonu gösterilmektedir. 

Resim 7. Kredi Manipülasyonu 

 
Resim 7’de kredi puanının başarılı bir şekilde eklendiği gösterilmektedir. 

A6: Proje tasarım süreciyle doğru orantılı israftan kaçınmaya yönelik bir diğer önlem ise: 

kişisel bakım eşyaları (havlu) ve tüketilmeden yarım bırakılan su şişelerinin karekod yardımı ile 

tespitidir. Sisteme havlu ve pet şişe değişimlerinin işlenmesi noktasında opencv, tensorflow ve yolo 

yapay zekâ uygulamalarından yararlanılmıştır. Karekod oluşturmak için NPM’de (Node Package 

Manager, Node.js için geliştirilmiş bir paket yönetim sistemi) kayıtlı bir paket olan “karekod”dan 

yararlanılmıştır. “karekod” ların okunması aşamasında ise  NPM’de bulunan bir paket olan “react-

qr-reader” ın QrReader Class’ından yararlanılmıştır. 
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Resim 8. Karekod Okuyucu 

 
Resim 8’de Havlu ve Su tespitini yapabilmek amaçlı karekod ile okutma özelliğidir. 

A7: Bitir. 

2.2 Sistem Tasarımı 

Mobil uygulamanın ana sayfası kullanıcı girişi bilgilerini içermektedir. Uygulama açık büfe hizmeti 

veren otellerin israf boyutunu menü seçimlerine göre kredi puanı vererek bilinçli tüketimi 

desteklemekte aynı zamanda misafirlerin tüketim alışkanlıklarında bilinçlendirmeyi hedeflemektedir. 

3. Sistem Mimarisi  

Devrialem sistemi, 3 teknolojik donanım, 1 özgün yazılım, donanımın yerleştirildiği ve hedef 

kitlenin kullanımına göre tasarlanmış bir stanttan oluşmaktadır. 

 3.1. Web Sitesi Mimarisi 

Projede yer alan Web Sitenin tasarımı Visual Studio Code geliştirme ortamı üzerinden yapılmıştır.  

Projede yazılımı geliştirmek için HTML dili tercih edilmiştir. Visual Studio geliştirme ortamı da 

HTML dilini kendi içerisinde barındırmaktadır ve sahip olduğu arayüzü ile kod yazımını daha 

anlaşılır bir hale getirmiştir. 

3.2. Raspberry Pi Programlanabilir Kart 

Raspberry Pi: 4 – Model B Raspberry Pi 4 bir tek kart bilgisayardır. İşlemci, Ram bellek, giriş/çıkış 

portları gibi tüm birimler tek bir devre kartı üzerinde toplanmıştır. Küçük tasarımı ve kompakt yapısı 

sayesinde bu tür bilgisayarlar robotik projelerde, akıllı ev sistemlerinde, gömülü sistemlerde, 

kiosk’larda tercih edilmektedir. Hatta klavye, fare, ekran ve çevre birimleri bağlayarak masaüstü 

bilgisayar olarak da kullanmak mümkündür. Raspberry Pi gibi bilgisayarlar, Arduino gibi 

mikrokontrolcü kartlarının gücünün yetmediği ve aynı anda birden fazla işlemin yapılması gerektiği 

durumlarda tercih edilir. Sistemin ana donanımı olarak esnek, güçlü ve uygun maliyeti sayesinde 

Raspberry Pi 4 tercih edilmiştir. Raspberry Pi 4, Linux tabanlı Raspbian işletim sistemi ile 

çalışmaktadır. Raspberry Pi 4’e 32 GB hafıza kartı takılmıştır. 

Resim 9. Raspberry Pi 4 - Model B Programlanabilir 
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Resim 9’da Raspberry Pi 4 - Model B Programlanabilir Kart gösterilmedir. 

3.3. Dokunmatik Ekran 

Sistemde WaveShare marka 10,1 inch endüstriyel tek dokunmatik ekran kullanılmıştır. Monitör 

1024*600 çözünürlüğündedir. Ekranın Raspberry Pi 4 ile bağlantısında Micro HDMI kablo 

kullanılmıştır.  

Resim 10. Dokumatik Ekran 

 
 

Resim 10’da WaveShare 10” Dokunmatik Ekran gösterilmektedir. 

3.4. Harici Bluetooth Hoparlör 

Sistemde harici bir bluetooth hoparlör bulunup Raspberry Pi 4 - Model B karta bağlanmaktadır. 

Kullanıcı sistemdeki menü seçeneklerini ve oteldeki kişisel kullanıma yönelik materyalleri (su, havlu) 

sesli bir şekilde interaktif olarak aktararak görme engellilerin de kullanımına uygundur. 

Resim 11. Kablosuz Hoparlör 

   
Resim 11’de Mojue WS04 Taşınabilir Kablosuz Hoparlör gösterilmektedir. 

4. Hayata Geçirilebilirlik  /Uygulanabilirlik  

Ülkemizde turizm, ülke ekonomisi için hayati bir sektördür. Yılın on iki ayında yerli ve yabancı turisti 

ağırlayan ülkemiz 2021 yılında 30 milyon 38 bin 961 turist sayısıyla devasa bir hedef kitleye 

ulaşmıştır. Bununla birlikte turizm sektöründe sınırlı kaynakların bilinçli kullanılması ve turizmin 

sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Sınırlı kaynakların verimli kullanılması noktasında 

ekibimiz tarafından geliştirilen Devrialem sistemi hedef kitlenin bilinçli tüketim alışkanlığı 

kazanması noktasında çözüme ulaştıran bir sistemdir. Turizm sektöründe kullanılmak üzere 

tasarlanan sistem catering hizmeti veren tüm kurumlarda kullanılabilir ve ticari bir ürün olarak 

pazarlanabilir niteliktedir.  

Devrialem sistemi çalışır halde bulunmaktadır. Android işletim sistemi olan cihazlarda ve IOS’ larda 

(Tablet, Telefon, İOS) sorunsuz bir şekilde çalışmaktadır. Devrialem sistemi açık kaynak kodlu 

olarak tasarlanmış ve yazılımı yapılmıştır. Sistem T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 
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otellerin rezervasyon sistemlerine eklenebilecek durumdadır. Otellerde yerinde uygulama noktasında   

ülkemizin tanıtım figürü olan lale modelinin içine entegre edilmiştir. Devrialem sistemi için 

kullanılan malzemeler tür, marka, model ve maliyet gibi ayrıntılar açısından Tablo 4.1’de yer 

almaktadır. 

4.1 Devrialem Sistemi Maliyet Tablosu 

Sıra 
Malzeme Türü Marka / Model / Açıklama Maliyet (₺) 

1 
Programlanabilir 

Entegre kart 

Raspberry Pi 4 Model B 2GB Ram 
1100.- 

2 
Dokunmatik Ekran WaveShare 10,1 inch 

1450.- 

4 
SD Hafıza Kart Sandisk Ultra SD Kart 32GB 

               69.90- 

5 
Stant Ahşap Stant 

200.- 

6 Kamera Piranha Full HD PC Kamera 70.- 

Genel Toplam 2899.- 

Devrialem sisteminin ahşap standı ilçemiz meslek lisesinde atık ahşap malzemeleri kullanılarak 

tamamlanmıştır. Dokunmatik ekran, Raspberry Pi ve hafıza kartı okulumuz Stem sınıfında bulunması 

itibariyle sistem stantta entegre edilmiş bir biçimde hazır durumdadır. Bu bağlamda herhangi bir 

maliyet talebimiz bulunmamaktadır. Ürün ticari bir ürün olarak stant şeklinde otellerde veya turizm 

bürolarında bulundurulduğunda oluşacak maliyet 2900 TL civarındadır.  Sistem ticari bir ürün olarak 

pazarlanabilir niteliktedir. 

Resim 12                                                            Resim 13 

 

 

 

 

 

 

Resim 12 ve 13’te her şey dahil sisteminin neden olduğu olumsuzluklar ve Devrialem sisteminin 

sağladığı katkılar gösterilmektedir. 
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 4.2. Kullanım Alanları ve Şekilleri 

Fantasia ve Pine Bay otelleri ile yapılan görüşmelerde ve Milli Teknoloji Hamlesi dikkate alınarak 

stant tasarımının ülkemizin tanıtımında kullanılan lale figürü şeklinde olması kararlaştırıldı. 

İç ve Dış mekân otel ve tur büroları için: Lale figürü şeklinde stant 

                                                                  Resim 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online otel rezervasyon sistemleri için: Rezervasyon sisteminde mobil uygulama şeklindedir 

Resim 15                                                        Resim 16 

 
Resim 15 ve 16’da otel web sistemine saha denemeleri kapsamında entegre edilmesi 

Sistem esnek entegrasyon özelliği ile pansiyonlu okullar, fabrikalar, kruvaziyer gemileri, hastaneler 

gibi toplu yemek hizmeti veren tüm işyerlerinde israfın önlenmesi noktasında çözüm olarak 

uygulanabilir niteliktedir. 

4.3. Saha Araştırmasına Dair Bulgular 

İhtiyaç analizine yönelik olarak ilçedeki Her Şey Dahil sisteminden yararlanan toplam 223 kişiye 

Google Form üzerinden ’İsraf Tutum Ölçeği’ uygulanmıştır. Bu çerçevede araştırma kapsamında 
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her şey dahil otellerde konaklama yapan katılımcılara ulaşılmış ve bu katılımcıların her şey dahil 

otellerindeki israfa yönelik tutumları incelenmiştir. Katılımcılar arasında açık büfe servis sisteminin 

fazlaca israfa neden olduğunu düşünenler %85 olup aynı zamanda oteldeki yiyecek-içecek 

hizmetlerinin ücretsiz olmasının yiyeceklerden maksimum düzeyde yararlanma isteğini tetiklediğini 

düşünen katılımcıların oranı %70,4 olmuştur. Katılımcılar açık büfe hizmeti veren her şey dahil 

sistemindeki otellerde tatile gittikleri zaman günlük gıda tüketim miktarlarının önemli oranda arttığını 

belirtmişlerdir. Katılımcıların cevaplarına göre açık büfe sisteminin yiyeceklerin sınırsız olması ve 

çeşitliliğinin çok fazla olması gibi özellikleri katılımcıların tabaklarına tüketeceklerinden fazla 

yiyecek almalarına ve daha sonra tüketemedikleri yiyecekleri tabaklarında bırakarak israf boyutuna 

geçmelerine sebep olduğunu tespit ettik. Anket sorularımızın yanında Kuşadası Pine Bay Otel 

Müşteri İlişkileri Müdiresi Oya A., Alanya Bera Otel eski Genel Müdürü İsmail T. ve Aydın Adnan 

Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlilerinden Ozan B. ile yapılan görüşmeler 

sonucunda özel beslenme tercihleri olanların (çölyak hastaları, özel diyet uygulayanlar gibi) otellerin 

yemek sistemlerinde sıkıntı yaşadıkları sonucuna ulaştık. Bu problemler doğrultusunda proje 

kapsamında geliştirilen aplikasyon sistemindeki programda; diyet menü, sebze ürünleri menüsü gibi 

farklı menü seçenekleri oluşturularak bu problemin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Bu 

aplikasyonda müşteri sürdürülebilir turist unvanı alabilmek için puanlar toplayacaktır. Önceden menü 

seçmek israfı önemli ölçüde azaltacağından yola çıkılarak, böyle bir puanlamaya gidilmiştir. Ayrıca 

odalardaki israfın da önüne geçmek için sistemde çarşaf, havlu ve tek kullanımlık su şişesi değişimini 

su şişesi değişimi sayısı da puanlama sistemine dahil edilmiştir. Diğer yandan uluslararası teşvik 

programlarıyla birlikte oksimoron bir yapı gibi anlaşılsa da her şey dahil uygulamalarını 

sürdürülebilirlik çerçevesinde işletme bünyesinde mikro düzeyde gerçekleştirmek de mümkündür. 

Hatta her şey dahil uygulamalarından kaynaklı israfın bazı misafirler tarafından hoş karşılanmadığı 

bilinmektedir. Literatürde yiyecek israfı konusunda yapılmış çalışmalarda özellikle Z kuşağının 

israftan dolayı olumsuz duygular yaşadıkları ve kendilerini suçlu hissettikleri tespit edilmiştir (Goh 

& Jie, 2019). Kuşkusuz bu durumu belirli bir kuşağa atfetmek yerinde olmayacaktır. Bunun yerine 

hangi kuşak içinde yer alırsa alsın, israfın ve sürdürülebilirlik hususlarında hassasiyetleri ve 

farkındalıkları gelişmiş sorumlu turistlerin bu sürece daha aktif katkıda bulunabilecekleri 

düşünülmelidir. 

Devrialem sistemi Kuşadası/Aydın’da bulunan “Fantasia” otelinin ön büro müdürü Yasin Yılmaz’a 

sistem özellikleri anlatılmış ve olumlu geri dönütler alınmıştır. Görüşme kaydı Google Drive linkine 

eklenmiştir:https://drive.google.com/file/d/1VmRVv8I7Q3Pkj_w0mHcqsl4Kq5lsRest/view?usp=sh

aring. Ayrıca otel rezervasyonu yapan 20 kişiye saha denemeleri sistem anlatılarak yapılmış istekleri 

doğrultusunda uygulamayı kullanmışlardır. Özellikle Gluten alerjisi ve Diyabet rahatsızlığı olan 

müşteriler sistemi yenilikçi ve gerekli bulmuştur. Diğer kullanıcılar ise israfın önlenmesi ve 

sürdürülebilirlik noktasında sistemi gerekli bulmuşlardır.  

Resim 17                                                                Resim 18 

 

https://drive.google.com/file/d/1VmRVv8I7Q3Pkj_w0mHcqsl4Kq5lsRest/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VmRVv8I7Q3Pkj_w0mHcqsl4Kq5lsRest/view?usp=sharing
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Resim 17 ve 18’de Kuşadası’nda her şey dahil hizmeti veren Fantasia Otel Ön Büro Müdürü Yasin 

Yılmaz’a proje anlatılmış. Mobil uygulamanın her şey dahil otel sistemlerinde gıda ve konaklama 

malzemeleri israfı noktasında bir ihtiyaç olduğu geri dönütü alınmıştır.     

Resim 19                                                          Resim 20 

 
Resim 19 ve 20’de Otel müşterilerin sistemi otel içinde rezervasyon anında kullanımları 

gösterilmektedir. 

5. Yenilikçilik/Özgünlük 

İsraf yönü bilinen ‘Her şey dahil sistemi’ konusunda literatür taramalarında otel müşterisinin kendini 

değerlendirebileceği bir sistem bulunmaması, bununla birlikte ödüllendirmenin de içine katıldığı bir 

çözüm üretilmemesi bu çalışmanın özgün yanını oluşturmaktadır. Geliştirilen aplikasyondaki sistem, 

gıda israfı ve konaklama malzemelerinin israfı üzerine kurulmuş bir yazılımdır. 

Otele rezervasyon yapan müşteri, israfı önlemeye dönük seçimleri yaptıkça puan kazanacak ve 

bilinçli müşteri, en nihayetinde bu davranışlarıyla ‘Sürdürülebilir Turist’ unvanı alarak ve diğer 

rezervasyonlarında ödül konaklama hakkı veya konser, tiyatro ve müze biletleri kazanarak 

misafirlerin seyahat ettikleri bölgeleri anlamalarına imkân sağlayacaktır.  

Her şey dahil sistemi için müşteri veri tabanı oluşturarak, menülerin müşterilerin talebi doğrultusunda 

alınarak planlamaya katkı sağlayan ve aynı zamanda havlu, çarşaf ve tek kullanımlık su şişesi 

değişimini takip eden aplikasyon sisteminin aynısı veya benzerine literatür araştırmalarında 

rastlanmamıştır. 

Literatür taramalarında sistemin aynısı ve benzeri hiçbir sisteme rastlanmamış olup ‘Sürdürülebilir 

Turist Temelli Turizmde İsrafı Önlemeye Yönelik Sistem Tasarım olan Devrialem’in, Türk Patent 

ve Marka Kurumu’na “2022-GE-331732” evrak numarası ile patent başvurusu yapılmıştır. Patent 

evrağının linki Google Drive’a eklenmiştir: 

https://drive.google.com/file/d/1fTqy9wPqaBINBHbX47VT8Jx9rrCdJKcw/view?usp=sharing 

6. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

Ülkemiz bir turizm ülkesidir. Gerek doğal gerek tarihi zenginlikleriyle her yıl çok sayıda yerli ve 

yabancı turiste ev sahipliği yapmaktadır. Turistlere seçenekler sunma düşüncesi de açık büfe sistemini 

https://drive.google.com/file/d/1fTqy9wPqaBINBHbX47VT8Jx9rrCdJKcw/view?usp=sharing
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ortaya çıkarmıştır. Ancak her şey dahil sistemi zamanla gıda ve enerji israfını da beraberinde 

getirmiştir.  Hedefimiz bu noktada Her şey dahil sisteminde misafirin bilinçsiz tüketim 

alışkanlıklarını misafirlerin öz denetim sistemlerine bırakan alternatif bir çözüm üretmektir. 

Her şey dahil sisteminde konaklayan 223 kişiye yapılan “İsraf Tutum Ölçeği” nin sonuçlarına göre 

katılımcıların israf tutumlarının belirlenmesinin ardından, her şey dahil sistemi uygulayan otellerde 

israfın en az seviyeye indirilmesi amacıyla araştırmacılar tarafından bir aplikasyon geliştirilmiştir. 

Sistemde otele rezervasyon yapan müşterinin yemek menüsü seçeneğini işaretlemesine göre bir grafik 

oluşturulacak, bu seçeneği işaretlediğinde rezervasyon hanesine puanı aktarılarak bilinçli müşteri 

belirli bir puana ulaşınca ‘Sürdürülebilir Turist’ unvanı alacaktır. Diğer rezervasyonlarda bu 

puanlarını kullanarak otel rezervasyonlarında tercihine göre konser, sinema, tiyatro bileti kazanacağı 

gibi aynı zamanda müşteri hanesine bonus olarak da yansıtılacaktır. Sistemin diğer bir özelliği ise 

Karekod kullanılarak tek kullanımlık su şişesi ve havlu kullanımının önüne geçmektir. Gün içinde 

oda başına alınan küçük su, çarşaf ve havlu değişimleri sisteme işlenecektir. İsraf noktasına 

gelindiğinde sistemde müşterinin kredisi azaltılacaktır. Şayet müşteri bilinçli tüketim yaparsa yine 

hanesine kredi olarak dönüş sağlanacaktır. Dolayısıyla geliştirilen bu aplikasyon sayesinde ülkemizde 

uzun yıllardır uygulanan her şey dahil sisteminde faaliyet gösteren otellerdeki gıda ve enerji israfı 

olabildiğince azaltılarak küresel sürdürülebilirlik noktasında çok yönlü faydalar sağlanması mümkün 

olabilecektir. 

Devrialem sistemi, önceden seçilmiş menüleriyle misafirlere seçenekler sunarken aynı zamanda özel 

beslenenlere (çölyak hastaları, gıda alerjileri, laktoz intoleransı) olanaklar sağlamaktadır. Sistem aynı 

zamanda açık büfe sistemindeki gibi karın değil göz doyurmak için gereksiz yemek alınmasının da 

önüne geçmektedir. Bu özelliğinin dışında uygulama karekod sistemiyle otel odasındaki havlu, çarşaf 

ve pet şişe değişimini takip etmektedir. Gün içerisinde birden fazla havlu, çarşaf ve pet şişe 

değişimlerde ise misafirin kredi puanlarında düşüş sağlanırken bu değişimlerin az olması durumunda 

misafiri kredi puanlarıyla ödüllendirmektedir Kredileri belirli bir puanın üzerine çıkan bilinçli 

misafirler ise ’Sürdürülebilir Turist’ unvanı alarak sinema, tiyatro, günübirlik kültür turları ve 

ücretsiz konaklama ile ödüllendirilecektir. Bu sayede kişi hem havlu ve çarşafları gerçekten 

kirlenmediğinde değiştirmediği için su israfını hem pet şişenin israfını önlemekte bunların yanında 

kültürel etkinliklere katılarak sosyalleşme imkanına sahip olabilecektir. Her şey dahil sisteminin bu 

bağlamda kültürel etkinliklerle desteklenmesi gidilen ülkelerin kültürünü özümserken yerel esnafın 

kalkınmasına da destek sağlayacaktır. 

Devrialem sistemi ülke ekonomimiz, turizm faaliyetlerimiz, kültürel aktivitelerimiz, sürdürülebilirlik 

ve diğer pek çok alanda her şey dahil sisteminin oluşturduğu israf boyutuna çözüm üreten bir 

sistemdir. 

Gıda israfı her şey dahil sisteminin ortaya çıkardığı israfa sadece bir örnektir. Ülkemizde bir yılda 

7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atıldığı gerçeği göz önüne alındığında Devrialem sistemi catering 

hizmeti veren tüm kurumlarda fayda sağlayacaktır. Her şey dahil sistemindeki bilinçsiz tüketicilerin 

sebep olduğu su, enerji, zaman ve ekonomik israfın önlenmesine katkı sağlayacaktır.    

DEVRİALEM Sistemi 2022 yılı 53.TÜBİTAK liseler arası proje yarışmasında Coğrafya alanında 

Sürdürülebilir Turist Temelli Turizmde İsrafı Önlemeye Yönelik Mobil Uygulama: DOST-

TUR ismi ile İzmir Bölge sergisinde Bölge 2.si olmuştur. Sistem yazılım ve kullanım alanı 

noktasında geliştirilmiştir. Tasarım, donanım ve hareketle kontrol özelliğiyle görme engellilerin 

kullanıma uygundur.  
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7. SWOT Analizi 
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