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1.   Proje Özeti  

  Türkiye turizm zenginliği bakımından ikliminden tarihi eserlerine, kültürel değerlerinden denizi, 

doğası ve kumsallarına turistlerin en beğendiği ülkeler arasındadır. Son yıllarda Türkiye’de turizm 

çok daha canlanmış olup, konaklama, turizm seyahat acenteleri ve Türkiye'ye özel yemek kültürü 

bakımından birçok yatırımlarla çok daha fazla turist çeker hale gelmiştir. Genel tabloya bakıldığında 

bu durum mutluluk verici olsa da göz ardı edilen bir problemi de beraberinde getirmektedir. Bu 

problem birçok otelde uygulanan açık büfe stratejisi ile müşterilere sağlanan sınırsız yemek 

uygulamasıdır. Bu uygulama sebebiyle müşteriler ihtiyaçlarından çok daha fazlasını tabaklarına 

alarak yemeklerin büyük oranını çöpe dökmektedir. İstatistiklere bakıldığında açık büfelerde 

sunulan yiyeceklerin çöpe gitme oranı ortalama %70 i bulmaktadır. Bu durum, Şekil 1 üzerinde de 

görülebileceği gibi korkunç israf ve maliyet tabloları ortaya çıkarmaktadır.  

 

  Literatüre bakıldığında bu problem ile ilgili uygulanabilir bir çözümün bulunamadığı 

gözlemlenmiştir. DigiChef projesinde ise dijital ve yenilikçi bir yöntem ile bu sorunun önüne 

geçilmesi amaçlanmıştır. Projenin amacı, temel olarak sanal bir açık büfe tasarlamaktır. Oluşturulan 

sanal büfe ile yemek saatinden önce müşteri kendisine sunulan mobil uygulamadan giriş yapabilecek 

ve otelin açık büfe menüsündeki yiyecekleri istekleri dahilinde sanal ortamdan seçerek bir tabak 

oluşturacaklardır. Oluşturulan bu sanal tabaklar otelin mutfak bölümü ilgililerine iletilecek ve arz-

talep oranlarına göre bu yiyecekler belirlenen oranda hazırlanacaktır. Yemek saatinde ise müşteri 

açık büfede sıra beklemeden direkt olarak tabağını alacaktır. Yemeğini bitirdiğinde ise ailesi ile 

birlikte Şekil 1.1 üzerinde de görülebileceği gibi tabağının fotoğrafını çekerek sisteme 

Şekil 1 Otellerdeki Gıda İsraf Boyutu 
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yükleyecektir. Tabaklardaki atık oranına göre de aileler belirli puanlar kazanarak otellerden ücretsiz 

imkanlara sahip olacaklardır. 

    

Şekil 1.1 DigiChef ile Dijital Açık Büfe 

   Bu doküman içerisinde projenin gerçekleştirilebilmesi için tasarlanan sistem mimarisi ile birlikte 

algoritma akış şeması detaylı olarak incelenecektir. Literatür taramaları sonucu elde edilen bilgiler 

ile sistemin uygulanabilirliği ve özgünlük yönüne ait bilgilere erişilebilecektir.  

2. Proje Ekibi 

  Hedeflenen proje de 7 kişilik bir ekibimiz çalışmaktadır. 2 yıl boyunca birçok proje de görev aldık, 

bazı projelerde ödül almaya hak kazandık. Aldığımız bu motivasyon ile kendimizi geliştirmeye ve 

ülkemiz için çalışmaya devam etmekteyiz. 2019 yılında TURKSAT Dijital Türkiye Maratonunda 

1.lik derecesi, 2020 yılında TEKNOFEST Akıllı Ulaşım Kategorisi yarışmasında 1.lik ile 5.lik 

dereceleri elde ettik. Bunların dışında derece alamayan fakat üzerinde çalışmalarımızın devam ettiği 

birçok projemiz bulunmaktadır. Bu yıl ise Turizm Teknolojileri alanında projemiz ile yarışmaya 

katılıyoruz. Takımımızın görev dağılım şeması Şekil 2 üzerinde gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2: Proje Ekibinin Görev Dağılım Şeması 
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3. Algoritma ve Tasarım  

  Projenin amacı otellerde her şey dahil sistemde sunulan sınırsız yemek uygulamalarında, Şekil 3 

üzerinde de görüldüğü gibi israf olan yemeklere çözüm üretmektir. Tasarlanan algoritma stratejisi 

de bu misyona uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 
Şekil 3 Otellerde Çöpe Dökülen Yemekler 

  Uygulama, temel olarak otel personeli için web frontend, otel müşterisi için mobil uygulama ve 

sunucu içerisinde çalışan yazılım olmak üzere 3 ayrı modülde ele alınmıştır.  

  Mobil uygulama modülü incelendiğinde amaç müşterinin sanal bir büfe içerisinde istediği 

yemeklerin puanlarını görmesi ve lezzetli olanları seçip yemek saati için sipariş vermesidir. Bunun 

için otelin müşterisi, otel personelinin vereceği kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapmalıdır. 

Kullanıcının önüne çıkan ara yüz içerisinde artırılmış gerçeklik desteği ile sanal ortamda açık büfe 

gezintisi yapma seçeneği mevcut olacaktır. Aynı zamanda yemek listesini puanlarıyla beraber 

görebilecektir. Sipariş ver seçeneğine girdiği anda ise bilgiler sunucu modülüne iletilecektir. Yemek 

saati geldiğinde siparişini açık büfede sıra beklemeden sıcak bir şekilde alacaktır. Ailecek gelinmesi 

durumunda, her aile bireyi sisteme tabaklarının boş fotoğrafını yükleyecek ve otelden puanlar 

kazanacaklardır. Bu puanlar ile de otelin imkanlarına göre ücretsiz hizmetlere ulaşabileceklerdir. Bu 

kısım suistimal edilebilir olduğundan fotoğraf çekilirken otel personelinin onay vermesi gereklidir.  

 Web ara yüz modülü otel personeli için tasarlanmış kısımdır. Otel personeli kendilerine tahsis edilen 

kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapacaklardır. Önlerine çıkan ara yüz içerisinde, güncel yemek 

listesini girebileceklerdir. Girilen yemek listesi backend modülüne iletilecek ve oradan da otel 

müşterilerinin ekranlarına yansıyacaktır. Mutfak personeli aynı zamanda müşteriden gelen 

siparişleri görerek arz talep oranına göre yemek çıkaracaktır. Yemek analiz bölümünde ise 
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müşterilerin yemeklere verdiği puanlar görülebilecektir. Aynı zamanda müşterilerin yemekleri 

bitirmesi durumunda gönderdiği fotoğraflar mutfak personeli ara yüzünde görüntülenebilecektir. 

  Backend yazılım algoritması incelendiğinde veri tabanı ile iletişim kurması, otel personeli ile 

müşteriler arasındaki trafiğin yönetilmesi ve veri analiz işlemlerini gerçekleştirmek için 

tasarlanmıştır. Burada veri tabanından alınan veriler nesne tabanlı formata dönüştürülecek, ardından 

istenilen stratejiye göre işleme işlemi yapılacaktır. Belirli bir veri miktarına ulaşıldığında, makine 

öğrenmesi algoritmalarıyla gelen siparişlere, müşterilerin siparişlere sadık kalma durumuna ve 

lezzet puanlamasına bakılarak günlük çıkması gereken yemeklerin miktarı tahmin edilecektir. 

Veriler işlendikten sonra ara yüze iletilmek istenmeyen bilgiler süzülerek DTO formatına çevrilecek 

ve otel personeli ile müşterilere iletilecektir.  

 Şekil 3.2 üzerinde proje akış şeması gösterilmiştir. 

  Bütün bu algoritmalar tamamlandığında oteller için yemek israfı ve yüksek maliyetlerin 

düşürülmesi, müşteriler içinse açık büfede sıra beklemeden yemek alma, sıcak ve lezzetli servis 

imkânı oluşturulması hedeflenecektir. 

  

 

 

Şekil 3.1 Proje Akış Şeması 
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  Otel müşterileri için tasarlanan mobil kullanıcı ara yüzü prototip ekran tasarımları Şekil 3.2 ile 

Şekil 3.9 arasında incelenebilir. 

 

 

 

 

Şekil 3.2 Müşteriyi 

Karşılama Ekranı 

Şekil 3.3 Müşteri Kullanıcı 

Giriş Ekranı 
Şekil 3.4 Kullanıcı 

Doğrulama 

Şekil 3.5 Günlük 

Yemek Listesi 

Şekil 3.6 Yemek Detay 

Ekranı 

Şekil 3.7 Yemek 

Puanlama Ekranı 
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4. Sistem Mimarisi  

   Proje içerisinde kullanılacak yazılım mimarisi incelendiğinde, genel olarak nesne tabanlı 

programlama mantığı ile çok katmanlı mimari tasarımı izlenecektir. Ayrıca web ve mobil sunum 

katmanlarında esneklik sağlaması açısından bileşen (component) tabanlı tasarım ile ilerlenecektir. 

Böylece proje günümüz standartlarını karşılayan, değişime açık, yüksek güvenlikli ve maksimum 

esneklik yapısı ile geliştirilmiş olacaktır. Mimari temel olarak, mobil uygulama, web frontend, 

backend, veri tabanı ve sunucu entegrasyonu olmak üzere dört (4) ana bölüme ayrılmıştır.  

   Mobil uygulama modülü incelendiğinde, burası otel müşterisini karşılayacak olan sunum 

katmanıdır. Bu kısım, bileşen tabanlı mimari, çapraz platform desteği, hızlı performans, web ile 

benzer altyapı, arttırılmış gerçeklik desteği ve modern etkileşimli ara yüz imkânı sağlaması sebebi 

ile React Native teknolojisi ile kodlanacaktır. Mobil uygulama modülünde kullanıcı dostu ara yüz 

sağlamak, Viro ile arttırılmış gerçeklik desteği vermek, Rest Servisler ile sunucuyla haberleşmek 

yer alacaktır. 

   Web Frontend kısmı incelendiğinde burası otel mutfak bölümünü karşılayacak olan, aşçıların 

yemek ve müşteriler ile ilgili verileri görebileceği ve işleyebileceği sunum katmanıdır. Bu kısım 

bileşen tabanlı mimarisi, mobil ile benzer altyapı sağlaması, virtual dom ile arttırılmış performans 

desteği sebebi ile React JS kütüphanesi kullanılarak kodlanacaktır. Ayrıca Redux altyapısıyla Rest 

Servisler ile sunucuyla haberleşmesi planlanmıştır. 

Şekil 3.8 Tabak 

Doldurma Ekranı 

Şekil 3.9 Yemek Sipariş 

Sonu Ekranı 
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   Backend modülüne gelindiğinde bu bölüm sunucu tarafında çalışacak, veri tabanı ile etkileşime 

girip veri analizlerinin, kullanıcı kontrollerinin yapılacağı ve frontend ile mobil uygulamaya veri 

akışı sağlayacak olan kısımdır. Bu bölüm, Nesne tabanlı uygulama desteği, her platformda 

çalışabilme özelliği ve ekibin daha önceden tecrübeli olduğu bir dil olması sebebi ile Spring Boot 

Framework destekli Java yazılım dili ile kodlanacaktır. Uygulama içerisinde servis, iş ve veri olmak 

üzere katmanlı mimari ile bir tasarım yolu izlenecektir. Servis katmanı, Rest servisler ile mobil ve 

frontend modülleriyle veri akışının sağlandığı kısımdır. Bu verilerin güvenliği için de Spring 

Security ile bazı güvenlik kodları yer almaktadır. İş katmanı incelendiğinde burası, verilerin 

işlendiği bölümdür, algoritmalar genel olarak bu bölümde çalıştırılır. Makine öğrenmesi için 

gereken Python bağlantısı da bu bölümde gerçekleştirilir. Veri katmanı incelendiğinde burası 

uygulama içerisindeki en alt katmandır. Bu kısımda veri tabanı ile etkileşim sağlanır, Hibernate ile 

veriler JPA standartlarında nesne tabanlı bir yapıya çevrilir. 

  Veri tabanı ve sunucu entegrasyonuna gelindiğinde ise bu bölüm verilerin saklanacağı kısımdır. 

Yemek gibi çok düzensiz veriler ile uğraşıldığı için ilişkisel olmayan veri tabanı tercih sebebi olup 

Mongo DB teknolojisi kullanılacaktır. Projenin geniş çaplı olması sebebi ile de birçok bağımlılık 

yer almaktadır. Bu bağımlılıkların düzenli bir şekilde yönetilebilmesi için ise Docker konteyner 

teknolojisi kullanılacaktır. Server tarafında, Web frontend, backend, Python ve veri tabanı 4 ayrı 

Docker konteyner içerisine yerleştirilip deploy edilecektir. 

Sistem Mimarisi Şekil 4 üzerinde ayrıntılı olarak incelenebilir. 

Şekil 4. Sistem Mimarisi 
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5. Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik  

   Önerilen çözümün hayata geçirirken kullanacağı yöntem, problemin tanımlanması, gereksinim 

analizlerin yapılması, analiz ve tasarım, uygulamanın geliştirilmesi, test ve entegrasyon, eğitim ve 

dokümantasyon olmak üzere 6 ana çerçeve üzerinde incelenecektir. 

 

 5.1 Problemin Tanımlanması 

   6. Başlık içerisinde ayrıntıları ile belirtilen otellerdeki yemek israfı probleminin geniş çerçeve ile 

araştırılması, elde edilen çıktılara göre istenilen amacın belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmış ve 

proje ön tasarım raporu hazırlanmıştır.  Bu bulgular ile elde edilen sonuca göre amacımız yemek 

israfını önlemek maksadı ile hem otellerin hem otel müşterisinin memnuniyet ile karşılayacağı bir 

sanal büfe yazılımının geliştirilmesidir. Bu hususta hedef kitlemizin tam olarak ne istediği, bu 

istenilenler üzerinde nasıl çalışmalar yapılabileceği, hangi senaryo çerçeveleri üzerine çalışılacağı 

üzerine sorular yanıt alınmış ve buna göre kararlar alınmıştır.  

 5.2 Gereksinim Analizlerinin Yapılması 

  Problemin tanımlanmasının ardından, proje için gereksinim analizleri bu bölümde 

netleştirilmektedir. Dünyada ve Türkiye’de çöpe giden yemeklerin miktarı ve maliyeti, otellerin bu 

israftaki payı üzerine veriler netleştirilmiştir.  

  Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde her yıl 

toplam 931 milyon ton gıda israf edilmektedir ve Türkiye Şekil 5 üzerinde de görülebileceği gibi 

7.8 milyon ton ile en çok israf eden ülkeler arasında yer almaktadır.  

  

Şekil 5. Dünyada Yemek İsraf Tablosu 
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    Bir başka araştırma sonucuna göre de Türkiye’de Şekil 5.1 üzerinde de görülebileceği gibi günde 

5 Milyon ton ekmek israf ediliyor. Oteller ve lokantaların bu israftaki payı ise %10 u bulmaktadır. 

 

Şekil 5.1 Türkiye’de Ekmek İsraf Tablosu 

       

     Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan çalışmalara göre ise 

Türkiye’nin yemek israfından yaşadığı kayıp 214 Milyar TL’dir.  Genel olarak bakıldığında otellerin 

bu oranlardaki payı kesin olmamakla birlikte %10 olarak tahmin edilmektedir. Yapılan 

hesaplamalara göre otellerdeki israf tablosu yıllık 600.000 ton ve maliyeti 50.000.000 TL’dir. 

  Sonuçlar incelendiğinde, bu maliyetler üzerinde büyük bir pazar oluştuğu gözlemlenmiştir. Bunun 

için üç (3) yıldız üzeri, 100 oda kapasite ve üstü olan ve gıda hizmetleri için büyük oranda para 

harcayan oteller ilk aşamadaki hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Proje ilk fazında tamamen 

yazılımsal olup lisans gerektirmeyen teknolojiler üzerine tasarlandığından sadece personel maliyeti 

olacaktır. Bu da projenin hayata geçirilebilmesi açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. 

5.3 Analiz ve Tasarım 

   Problemin tanımlanması ve gerekli analizlerin yapılmasının ardından projenin teknik olarak 

tasarlanma aşamasına gelinmiştir. Bunun için uygulanacak algoritmalar belirlenmiş, bu 

algoritmaları hayata geçirmek için kullanılacak sistem mimarisi ve teknolojiler tasarlanmıştır. 

Belirleme esasları, sistem performansı, güvenlik ve kritik seviyedeki bulgular esas alınarak 

yapılmıştır. Yöntemin bu aşaması Algoritma ve Tasarım ile Sistem Mimarisi başlıklarının altında 

ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. 

5.4 Uygulamanın Geliştirilmesi 

   Projenin tasarım aşamasından sonra kodlanması en uzun soluklu yöntem bölümlerinden birisidir. 

Bu aşamada belirlenen algoritmalar ve mimariler sistem üzerinde hayata geçirilmektedir. Şu anda 
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da aktif olarak proje bu aşamadadır. Yazılım için çok önemli olan SOLID prensiplerine uyularak, 

gerekli ihtiyaçları üretecek kodlama işlemleri sürmektedir. 

5.5 Test ve Entegrasyon 

  Temel kodlama işlemleri bittiğinde yazılım projelerinde birçok hatalı bölümler oluşmaktadır. 

Bunlar mantık hataları, syntax hataları gibi şeyler olabilmektedir. Bu bölümde tespit edilen hataların 

çözülmesi ve teslim edilmeye hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

5.6 Eğitim ve Dokümantasyon 

  Proje için nihai ürün ortaya çıkarıldıktan sonra gerekli dokümantasyon işlemlerinin yapılması 

gerekilmektedir. Projenin bütün detaylarının dokümante edilmesi, eğitim içerikleri, kullanıcı 

kılavuzları ve sonuç raporları projenin en son safhası olarak hazırlanacaktır.  

6. Yenilikçilik/Özgünlük  

  Dünya üzerinde otellerde israf olan yemekler üzerine birçok makale yayınlanmış [1,2,3,4] ve 

çözüm önerileri sunulmuştur. Fakat bunların birçoğu klasikleşmiş ama uygulamaya geçilememiş 

yöntemlerdir. Ayrıntılı olarak incelendiğinde en sık önerilen yöntem hayvan barınaklarına atık 

yemeklerin gönderilmesidir. Fakat bu durum otellere fazla ekonomik kazanç sağlamadığı için 

önemsenmemektedir. Diğer uygulama yöntemleri ise arttırılmış denetim ile israf önlemeye 

çalışmak, müşterilerin fazla israf yapan otellere gitmemesi gibi önerilerdir. Oteller ve müşteriler için 

cazip gelmeyen bu yöntemler hiçbir zaman uygulamaya geçilememiştir.,  

  Dünya üzerinde Gracesoft ( www.gracesoft.com ), eZee Absolute ( www.ezeeabsolute.com ), Hotelogix  

( www.hotelogix.com ) gibi büyük otel yazılımları üreten firmalar ve Türkiye’de hizmet veren Hotech 

( www.hotech.com.tr ), Protel ( www.protel.com.tr ), Dia ( www.dia.com.tr ) gibi yazılım firmaları genel 

olarak klasikleşmiş otel yönetim sistemleri üzerine projeler geliştirmektedir. Firmalar 

incelendiğinde hiçbirisinin dijital yemek servisleri üzerine bir arge çalışması olmadığı 

gözlemlenmiştir. Yemek süreçleri ile ilgili en yakın yöntemler, QR kod ile menü listelenmesi ve 

online odaya yemek siparişi şeklinde kısıtlı kalmıştır. 

  DigiChef projesi ise otellerdeki bu atık yemek problemine daha yenilikçi, özgün bir çözüm önerisi 

ile karşımıza çıkmaktadır. Sistem hem oteller için hem de müşteriler için avantajlı olacak şekilde 

tasarlanarak kullanıcıların teşvik edilmesi amaçlanmıştır.  

  Ülkemizde ilk defa özgün olarak düşünülen DigiChef projesi bu yıl ilk defa Teknofest yarışmasına 

katılacaktır. Proje, yabancı firmalara bağımlı olmamak için büyük oranda açık kaynak yazılım 

teknolojileri ile sıfırdan yerli ve milli olarak geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

http://www.gracesoft.com/
https://www.ezeeabsolute.com/
https://www.hotelogix.com/
http://www.hotech.com.tr/
https://www.protel.com.tr/
https://www.dia.com.tr/
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7. Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi  

  Ülkemiz dört mevsimin yaşandığı bir coğrafyadadır. Bu sebeple yaz ve kış mevsimlerine özel her 

çeşit turistik aktiviteye katılma imkânı sağlamaktadır. Üstelik fiyatlar son derece ekonomik olup, 

birçok Avrupa ülkesine göre fiyat bakımından ilk tercihler arasındadır. 

  Ekonominin canlanmasında ve döviz girdisi sağlayarak milli gelirin artmasında oldukça etkili olan 

turizm, Türkiye'nin en karakteristik özelliğidir. Fakat bu güzelliklere rağmen göz ardı edilen bir 

problem de her geçen gün büyümektedir. Bu problem birçok otelde uygulanan açık büfe stratejisi 

ile müşterilere sağlanan sınırsız yemek uygulamasıdır. Otel müşterileri bu uygulama sebebi ile 

ihtiyaçlarının çok daha fazlasını tabaklarına almakta ve yediklerinin çok daha fazlasını çöpe 

dökmektedir. Yaptığımız araştırmalara göre sadece ülkemizdeki otellerde yılda ortalama 600.000 

ton yemek çöpe gitmektedir. Bunun konaklama tesislerine yıllık maliyeti ise ortalama 50.000.000 

TL’yi aşmaktadır. Bu rakamlar, dünyada yoksulluktan hayatını kaybeden insanlar düşünüldüğünde 

kulağa çok korkunç gelmektedir. 

  Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Mustafa Nail Özden’in yaptığı açıklamalara göre 

normalde 1500 gram yemek yemesi gereken insanlar otellerde üç katı yemek almaktadır. Mustafa 

Nail Özden, Afrika'da insanların açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiğini anımsatarak, her 

şey dahil sistemde hizmet veren otellerde her öğün hazırlanan 3 tabak yemekten ikisinin çöpe 

atıldığını söylemiştir. Otelde kalan müşterilerden kimin ne kadar yemek yiyeceğinin bilinmemesi 

nedeniyle açık büfelerde bir kişinin günlük tükettiği yemek miktarının 3 katı kadar yemeğin servis 

edildiğini anlatan Özden, otellerde hazırlanan yemeklerin yüzde 70'inin israf edildiğini öne 

sürmektedir [5]. 

  Ekibimiz ayrıca Antalya, Alanya ilçesinde hizmet veren 2 farklı otel ile bir buluşma gerçekleştirme 

imkânı bulmuştur. Alanya Kleopatra plajında yer alan 4 yıldızlı Şavk Hotel ile yaptığımız 

konuşmada sadece kendilerinin değil çoğu otelin en büyük problemlerinin yemek israfı olduğunu 

belirtmişlerdir. Maliyet tablosundan dolayı sığır eti yerine müşterilerine çok daha ucuz tavuk ve 

hindi etleri ile menüler çıkardıklarını belirtmişlerdir. Otellerinin 130 oda kapasiteli olduğunu ve 

ucuz gıda tercihlerine rağmen 40.000 lira gibi bir masraftan söz etmişlerdir. Bir başka 4 yıldızlı otel 

olan 400 kişi kapasiteli Alanya Taç Premier Hotel ise 400 kişi kapasiteli tesislerinde 100.000 liralık 

bir maliyet tablolarının olduğunu, kendilerinin de yine çöpe giden yemeklerden çok şikayetçi 

olduklarını söylemişlerdir. 

  Şu ana kadar probleme hep otel işletmeleri açısından bakıldı. Peki müşteriler bu konuda ne 

düşünmektedir? Bunun da analizi için çalışmalar gerçekleştirdik. Müşterilerinin problemleri 

incelendiğinde, tabaklara ihtiyaçtan fazla konulmasının en büyük nedenlerinden birisi yemeklerin 

beklenenden kalitesiz çıkmasıdır. Normalde müşterinin sevdiği yemek türü, otellerde ucuz 

malzemeler ile lezzetsiz, soğuk veya bayat bir şekilde servis edilmektedir. İki tarafın görüşleri de 
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incelendiğinde ortaya trajikomik bir durum ortaya çıkmaktadır. Oteller yemek israfı sebebiyle ortaya 

çıkan maliyet tablosunu düşürmek için kalitesiz, ucuz gıdalara yönelirken, müşteriler ise kalitesiz 

yemeklerden dolayı bunları çöpe dökmektedir. Diğer birçok karşılaştığımız müşteri şikâyeti ise açık 

büfelerde beklenen sıralardır. Bazı yemekler için uzun kuyruklar olmaktadır, bu da müşterilerin hiç 

memnun olmadığı durumlardan birisidir. 

   Üretilmesi hedeflenen çözüm yukarıdaki problemlerin detaylı olarak araştırılması sonucu elde 

edilen analizlere dayanılarak tasarlanmıştır. Projenin amacı hem otel işletmelerinin hem turistlerin 

memnun olabileceği bir çözüm ortaya çıkarmaktır. Proje kapsamında sanal bir açık büfe ortamı 

oluşturarak müşterilere lezzetli ve sıcak yemek olanağı sağlamak, tabaklarını bitirmeleri 

durumlarında puanlama sistemi ile ödüller kazandırılmasının yanında otellere önceden sipariş 

imkânı vererek ihtiyaçtan 3 kat fazla yemek yapmasını engellemek, israf olan tabakları azaltarak 

ekonomik kayıpları azaltmaktır.  Hedeflenen çözümün gerçekleştirilmesi için hazırlanan teknoloji 

hazırlık seviyesi yol haritası Şekil 7 üzerinde incelenebilir. 

  Projeye TRL1 ve TRL2 seviyesi üzerinden başlanılmıştır. Gerekli araştırmalar tamamlandıktan 

sonra an itibari ile TRL4 aşamasına geçilmiştir. Bu aşamada proje için ilk prototip geliştirme 

çalışması yapılmaktadır. TEKNOFEST 2021 final tarihine kadar TRL5 aşamasına geçilip ortaya bir 

demo proje çıkarılması, ilgi görmesi halinde ise TRL6 aşamasına geçilerek ticari amaç üzerine 

çalışmalar yapılması hedeflenmektedir.  

 

 

 

 

Şekil 7 Teknoloji Hazırlık Seviyesi 
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8. SWOT Analizi  

Şekil 8 üzerinde swot analiz sonuçlarımız incelenebilir. 

 

Şekil 8 Swot Analiz Şeması 
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