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Gelişmekte olan pek çok ülkenin hızlı kentleşme nedeniyle sokak yemeklerine olan talepleri
giderek artış göstermektedir. Sokak yemekleri, gelir getirici bir strateji, hızlı ve ekonomik
bir yemek seçeneği olduğundan dolayı giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Sokakta
yemek yemek geçmişte olduğu gibi günümüzde de gündelik hayatın önemli bir parçasını
oluşturmaktadır. Farklı bir ülkeyi keşfetmenin ve o kültürü tanımanın en etkili yollarından
biri de sokak yemeklerini tatmaktır. Dolayısıyla hem bir kültürü keşfetmek hem de ucuz
hem kaliteli hem de çekici bir unsur olan sokak yemekleri yabancı turistler için önem
taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde en fazla turist çeken şehirlerden biri olan
İstanbul’u ziyaret eden yabancı turistlerin İstanbul sokak lezzetleri hakkında görüşlerini
ortaya koymaktır. Çalışma arşiv tarama, katılımsız gözlem ve yarı yapılandırılmış
görüşmeden oluşan çoklu veri toplama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda
Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin genel olarak İstanbul’da satılan sokak yemeklerinden
memnun oldukları ancak besin değeri ile temizlik, çalışanların kıyafetleri ve satış yapılan
mekanların temizliğinden endişe duydukları saptanmıştır. Çalışma sonucunda hem yerel
yöneticilere hem de sokak yemeklerini satan satıcılara önerilerde bulunulmuştur.
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Due to the rapid urbanization of many developing countries, demand for street food is
increasing. Street food has become increasingly important as it is an income-generating
strategy, fast and economical meal option. Eating in the street is an important part of
everyday life as it was in the past. One of the most effective ways to discover and recognize
a different country is to taste street food. Therefore, it is important for foreign tourists to
discover a culture as well as street food, which is cheap and quality. The aim of this study
is to reveal the views of the foreign tourists visiting Istanbul, which is one of the most
touristy cities in our country, on Istanbul street tastes. The study was carried out by means
of multiple data collection methods including archive scanning, unattended observation and
semi-structured observation. According to study results, it’s found that generally foreign
tourists are satisfied with street food sold in Istanbul, but they are concerned about the
cleanliness of street foods, employees' clothes and the cleanliness of the places where they
sell. At the end of the study, recommendations were made to both local managers and sellers
selling street food.
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