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Öz
Yiyecek içecek işletmeleri açısından menü kavramının son derece önemli olduğu
bilinmektedir. Menü aynı zamanda yiyecek içecek işletmelerinin pazarlama planlarını
gerçekleştirdiği bir araç olarak da düşünülmektedir. İşletmeye gelen misafirlerin istekleri
ile kullanılan menülerin birbiriyle uyumlu olması durumunda, işletmenin amaçlarına
ulaşması ve devamlılığını sağlaması kolay olacaktır. Bu kapsamda menünün işletme
açısından önemi nedeniyle menü yönetimi konusunu titizlikle ele alınması gerekmektedir.
Daha önce yapılan çalışmalarda menü yönetimi kavramının yönetim fonksiyonları
çerçevesinde ele alınmadığı görülmektedir. Buradan yola çıkarak yapılan bu çalışmada;
“menü yönetimi” kavramının, işletme yönetimi ile bir arada ele alınarak “yönetimin
fonksiyonları” çerçevesinde bir süreç olarak düzenlenmesi ve değerlendirilmesi
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda kapsamlı bir alan araştırması gerçekleştirilmiş ve menü
yönetimi; planlama, örgütleme, koordinasyon, yöneltme ve denetleme olmak üzere,
yönetimin beş fonksiyonu üzerinden, “menü-işletme” çerçevesinde kavramsal olarak
değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Abstract
Menu is very important comcept of food and beverage companies. The menü is also a tool
for food and beverage companies to implement their marketing plans. It will be easy for
the companies to attain the objectives and maintain the continuity in the event that the
guests who wish to enter the companies and the menus used are compatible with each
other.In this context, the menü management issue should be meticulously handled because
of the importance of menu conceots for companies. When the studies in the literature are
examined; In terms of management knowledge, however, planning is not a management
model alone. But management can be a function. In other words, it would be wrong to
think that it would be sufficient to explain menu management through pure planning. In
this study which is done by going out from here; It is aimed to organize and evaluate the
concept of "menu management" as a process within the framework of "functions of
management", together with business management. A comprehensive field survey has
been carried out in this direction and menu management; it has been attempted to
conceptualize it in the context of "menu-operation" through five functions of management,
namely; planning, organizing, commanding, coordinating, and controling.
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