Vejetaryen Turist ve Vegan Turist Kimdir? (Who is Vegetarian Tourist and Vegan Tourist?)
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Turizm hareketliliğine katılan insanların beslenme alışkanlıkları farklılık göstermektedir.
Vejetaryen veya vegan felsefesine sahip olan kişilerin sayısı ise gün geçtikçe artmaktadır.
Bu artış, mal ve hizmet üreten işletmelerin vejetaryenler ve veganlar hakkında
farkındalıklarının yükseltmesi gerekliliğini beraberinde getirmektedir. Son dönemlerde
vejetaryenlik ve veganlıkla ilgili yapılan araştırmalar artış göstermektedir. Farklı bilim
dalları tarafından ele alınan vejetaryenlik ve veganlığın, turizm alanında da önem arz
etmeye başladığı görülmektedir. Kavramsal bir çalışma olan bu araştırma, ‘‘Vejetaryen
turist ve vegan turist kimdir?’’ sorusuna cevap aramaktadır. Bunun için vejetaryen ve
vegan kavramlarını açıklamak için ilgili literatür taranmış, vejetaryenlik ve veganlık
türleri irdelenmiştir. Ayrıca ‘‘vejetaryen turist ve vegan turist’’ kavramlarının tanımları
yapılmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte vejetaryen turisti ve vegan turisti, turizm
endüstrilerinde rahatsız edebilecek unsurlardan bahsedilmiştir. Son olarak turizm
endüstrilerine ve sonraki araştırmacılara öneriler getirilmiştir.

Kabul Tarihi:02.09.2018
Anahtar Kelimeler
Vegan
Vejeteryan
Turist
Vegan turist
Vejeteryan turist

Keywords

Abstract

Vegan

Dietary habits of the people involved in tourism mobility differ. The number of people
who have a vegetarian or vegan philosophy is increasing day by day. This increase is
accompanied by the need to raise awareness of businesses that produce goods and
services about vegetarians and vegans. In recent years, researches on vegetarianism and
veganism have shown an increase. It is seen that the vegetarianism and veganism
undertaking by different branches of science are starting to become more of an issue in
the tourism area. This research, which is a conceptual study, is seeking an answer to the
question "Who is a vegetarian tourist and vegan tourist?" In order to explain vegetarian
and vegan concepts, the related literature was searched, and vegetarian and vegan types
were examined. Besides, for the first time in tourism literature, "vegetarian tourist and
vegan tourist" concepts have been defined. In addition to this, the elements in the tourism
industry that can disturb vegetarian and vegan tourists have been mentioned. Lastly,
suggestions for the tourism industry and the future researchers have been presented.
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