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Her ülkenin, her bölgenin kendine ait, uzun yılların birikimiyle oluşmuş ve yerleşmiş bir
mutfak kültürü vardır. Kısaca sokak lezzetleri olarak adlandırılan ve sokakta satılan pratik
yiyecekler de pek çok ülkede yemek kültürünün bir parçasıdır. Türkiye’de de sokak
lezzetleri yemek kültürü ögeleri arasında yer almakla birlikte özellikle son yıllarda daha
fazla ele alınır hale gelmiştir. Dünyada sokak lezzetleriyle tanınan ülkeler arasında
Türkiye’nin de yer alması konuya verilen önemi arttırmış ve araştırmalar hız kazanmıştır.
Bu noktadan hareketle araştırmanın amacı sokak lezzetleri satıcılarının meslek hakkındaki
görüşlerinin ortaya koyulması olarak belirlenmiştir. Çalışmada nitel bir araştırma tasarımı
kullanıldığı için İzmir’de çalışan satıcılarla sınırlandırılmıştır. 2018 yılının Aralık ayında 12
katılımcı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara alan yazından
yararlanılarak hazırlanan yarı yapılandırılmış soru formu ile altı adet açık uçlu soru
yönlendirilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Elde
edilen bulgular “sağlık ve hijyen boyutu”, “ekonomik boyut”, “tüketici boyutu”, “mesleki
görüşler”, “kadınların rolü” başlıkları altında değerlendirilmiştir. Sonuç olarak sokak
lezzetleri satıcılarının çalışma koşullarının yeterince iyi olmadığı belirlenmiştir. Satıcıların
ekonomik kaygılar taşımaları mesleğin zorluğunu ortaya koyan bir diğer sonuçtur. Bununla
birlikte sokak satıcıları, sattıkları ürünleri sağlıklı ve hijyenik olarak değerlendirmektedirler.
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Each country and each region has its own settled cuisine culture. Practical foods called
street foods are also part of the food culture in many countries. Turkey’s street foods are
being researched increasingly in recent years as well as in many countries around the world.
Its popularity increased after Turkey took place among the countries that are known for
street foods in the world and researches has multiplied. From this point of view, in this
study, it is aimed to determine the assesments of street food vendors. This study was limited
to city of İzmir. In December 2018, face to face interviews were conducted with 12
participants. A semi-structured questionnaire was prepared depending on the literature and
six open-ended questions were asked. The data were analyzed by descriptive analysis
method. Findings were themed as "health and hygiene", "economic", "consumer",
"vocational opinions" and "women's role". As a result, it has been determined that women
have invisible support and vendors have unfavourable work conditions. The economic
concerns of the sellers are another result. However, street vendors evaluate their own
products as healthy and hygienic.
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