JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
jotags.org
ISSN: 2147 - 8775

Volume
Issue
Year

9
: 1
: 2021
:

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES

ISSN: 2147 – 8775
Journal homepage: www.jotags.org
ISSN: 2147-8775
2021

Volume 9

Issue 1

ABOUT THIS JOURNAL
Journal of Tourism and Gastronomy Studies is an academic, refereed and online journal publishing research,
review, and theoretical articles in the field of tourism and gastronomy. The journal is published four times
a year. The articles to be submitted should be in English or Turkish. Journal of Tourism and Gastronomy
Studies welcomes articles from different institutions and countries. All manuscripts submitted to the Journal
of Tourism and Gastronomy Studies is sent to the referees after the initial review of the editorial board with
respect to formatting and content. Manuscripts must be submitted in accordance with the style of writing
specified in the book of “The Publication Manual of the American Psychological Association (6th edition).
Web Adress
www.jotags.org
Chaırman of the Editorial Board
Kurban ÜNLÜÖNEN (Ph.D.)
Editor in Chief
İrfan YAZICIOĞLU (Ph.D.) editor@jotags.org

The Members of the Editorial Board
Alptekin SÖKMEN (Ph.D)
Ahmet TAYFUN (Ph.D.)
Burhan KILIÇ (Ph.D.)
Cüneyt TOKMAK (Ph.D.)
Emin ARSLAN (Ph.D.)
Oktay EMİR (Ph.D.)
Alper IŞIN (Ph.D)
Burcu KOÇ (Ph.D)
Asst. Editor
Ersan EROL (Ph.D)

Abstracting&Indexing

ULAKBİM TR Dizin
Index Copernicus International
Asos Index
International Scientific Indexing
Global Impact Factor (GIF)
Universal Imfact Factor
Scholar Steer
Acar Index
Directory of Research Journals Indexing (DRJI)
Scientific Indexing Services (SIS)
CiteFactor Academic Scientefic Journals

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

BOARD OF REFEREES
Abdullah USLU, Akdeniz University / Turkey, abdullahuslu2008@hotmail.com
Adem ARMAN, Akdeniz University / Turkey, ademarman@akdeniz.edu.tr
Ahmet TAYFUN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ahmet.tayfun@hbv.edu.tr
Ahmet UŞAKLI, Boğaziçi University / Turkey, ahmet.usakli@boun.edu.tr
Alev DÜNDAR ARIKAN, Anadolu University / Turkey, adundar@anadolu.edu.tr
Alev SÖKMEN, Başkent University / Turkey, alev@baskent.edu.tr
Ali YAYLI, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ali.yayli@hbv.edu.tr
Ali Turan BAYRAM, Sinop University / Turkey, alibayram@sinop.edu.tr
Aliye AKIN, Gaziantep University / Turkey, aliyeakin@gantep.edu.tr
Alper KURNAZ, Bolu Abant İzzet Baysal University / Turkey, alperkurnaz@ibu.edu.tr
Alptekin SÖKMEN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, asokmen@gazi.edu.tr
Arzu KILIÇLAR, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, arzu.kiliclar@hbv.edu.tr
Aybuke CEYHUN SEZGİN, Ankara Hacı Bayram Veli University/ Turkey, aybuke.ceyhun@hbv.edu.tr
Aydan BEKAR, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, abekar@mu.edu.tr
Aydoğan AYDOĞDU, Kastamonu University / Turkey, aydoganaydogdu@gmail.c om
Aylin NALÇACI İKİZ, Kırıkkale University / Turkey, aylinnalcaci@kku.edu.tr
Ayşe Büşra MADENCİ, Konya Necmettin Erbakan University / Turkey, bmadenci@erbakan.edu.tr
Ayşe SÜNNETÇİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, aysesunnetcioglu@comu.edu.tr
Aziz Gökhan ÖZKOÇ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, azizgozkoc@nevsehir.edu.tr
Azize TUNÇ, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, azize@gazi.edu.tr
Badar Alam İKBAL, Monarch University / Switzerland, adar.iqbal@fulbrightmail.org
Bahattin ÖZDEMİR, Akdeniz University / Turkey, bahattin@akdeniz.edu.tr
Barış DEMİRCİ, Eskişehir Osmangazi University / Turkey, bdemirci@ogu.edu.tr
Bekir Bora DEDEOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, b.bora.dedeoglu@nevsehir.edu.tr
Burcu Ayşenur AKBULUT, Recep Tayyip Erdoğan University / Turkey, burcuaysenur.akbulut@erdogan.edu.tr

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ, Mersin University / Turkey, cetinsoz@mersin.edu.tr
Burçin HATİPOĞLU, Boğaziçi University / Turkey, burcin.hatipoglu@boun.edu.tr
Burhan KILIÇ, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, bkilic@mu.edu.tr
Cafer TOPALOĞLU, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, ctopaloglu@mu.edu.tr
Cemal Ersin SİLİK, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, cemal.silik@hbv.edu.tr
Cihan ÇOBANOĞLU, University of South Florida Sarasota -Manatee / USA, cihan@sar.usf.edu
Cüneyt TOKMAK, Eskişehir Osmangazi University / Turkey, cuneyttokmak@gmail.com
Defne AKDENİZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, defneakdeniz@comu.edu.tr
Demet KOCATEPE, Sinop University / Turkey, dkocatepe@sinop.edu.tr
Duygu YETGİN AKGÜN, Anadolu University / Turkey, dyetgin@anadolu.edu.tr
Ebru ARSLANER, Eskişehir Osmangazi University / Turkey, earslaner@ogu.edu.tr
Ece KONAKLIOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ece.konaklioglu@hbv.edu.tr
Eda AVCI, Dokuz Eylül University / Turkey, eda.avci@deu.edu.tr
Ediz GÜRİPEK, Gaziosmanpaşa University / Turkey, ediz.guripek@gop.edu.tr
Elbeyi PELİT, Afyon Kocatepe University / Turkey, elbeyipelit@aku.edu.tr
Emin ARSLAN, Gaziosmanpaşa University / Turkey, emnarsln@gmail.com
Emel KAYNAKÇI, Akdeniz University / Turkey, ekaynakci@akdeniz.edu.tr
Emrah KESKİN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, ekeskin@nevsehir.edu.tr
Emrah ÖRGÜN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, emrahorgun@gmail.com
Ercan YAVUZ, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ercan.yavuz@hbv.edu.tr
Ercan KARAÇAR, Sinop University / Turkey, ercan_karacar@hotmail.com
Ertuğrul DÜZGÜN, Gümüşhane University / Turkey, duzgunertugrul@gmail.com
Esra ŞAHİN, Akdeniz University / Turkey, esrasahin@akdeniz.edu.tr
Evren GÜÇER, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, evren.gucer@hbv.edu.tr
Ezgi ERKMEN, İstanbul Bilgi University / Turkey, ezgi.erkmen@bilgi.edu.tr
Fatmanur Kübra AYLAN, Selçuk University / Turkey, fatmanur kubraceliloglu@gmail.com

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

Fuat BAYRAM, Bolu Abant İzzet Baysal University / Turkey, bayram_f@ibu.edu.tr
Fulya SARPER, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, fulya.sarper@hbv.edu.tr
Gonca GÜZEL ŞAHİN, Atılım University / Turkey, guzel@atilim.edu.tr
Göksel Kemal GİRGİN, Balıkesir University / Turkey, girgin@balikesir.edu.tr
Gözde Seval ERGÜN, Akdeniz University / Turkey, gozdesevalates@gmail.com
Gül ERKOL BAYRAM, Sinop University / Turkey, gulerkol@sinop.edu.tr
Gülseren ÖZALTAŞ SERÇEK, Mardin Artuklu University / Turkey, g.ozaltas@gmail.com
Günay EROL, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, gunayerol@nevsehir.edu.tr
Gürkan AKDAĞ, Mersin University / Turkey, gurkanakdag@mersin.edu.tr
H. Dilek SEVİN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, halise.sevin@hbv.edu.tr
Hakan KENDİR, Gaziosmanpaşa University / Turkey, hakan.kendir@gop.edu.tr
Hakan TURGUT, Başkent University / Turkey, hakanturgut66@gmail.com
Halil Can AKTUNA, Recep Tayyip Erdoğan University / Turkey, aktunahalilcan@gmail.com
Halil KORKMAZ, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, halilkorkmaz@comu.edu.tr
Hande MUTLU ÖZTÜRK, Pamukkale University / Turkey, mutluhande@gmail.com
Hulusi DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, hulusidogan@mu.edu.tr
Ionel BOSTAN, Al. I.Cuza University / Romania, ionel_bostan@yahoo.com
İsa BAYHAN, Bolu Abant İzzet Baysal University / Turkey, isabayhan@ibu.edu.tr
İsmail TOKMAK, Başkent University / Turkey, itokmak@gmail.com
Kamil YAĞCI, Pamukkale University / Turkey, kyagci@gmail.com
Kaplan UĞURLU, Kırklareli University /Turkey, kugurlu@superonline.com
Kemal BİRDİR, Mersin University / Turkey, kemalbirdir@mersin.edu.tr
Kemal Gürkan KÜÇÜKERGİN, Atılım University / Turkey, gurkan.kucukergin@atilim.edu.tr
Kevser ÇINAR, Necmettin Erbakan University / Turkey, k.cinar22@gmail.com
Kurtuluş KARAMUSTAFA, Erciyes University / Turkey, karamustafa@erciyes.edu.tr
M. Mithat ÜNER, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, mithatuner@gazi.edu.tr

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

Mehmet SARIOĞLAN, Balıkesir University / Turkey, mehmets@balikesir.edu.tr
Mehmet Alparslan KÜÇÜK, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, a.kucuk@hbv.edu.tr
Mehmet Mert PASLI, Giresun University / Turkey, mert.pasli@giresun.edu.tr
Mehtap YÜCEL GÜNGÖR, Adnan Menderes University / Turkey, mehtap.yucel@adu.edu.tr
Melek YAMAN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, melek.yaman@hbv.edu.tr
Mert GÜRLEK, Burdur Mehmet Akif Ersoy University / Turkey, mgurlek@mehmetakif.edu.tr
Mikail KARA, Çankırı Karatekin University / Turkey, mkara@karatekin.edu.tr
Muhammed ARKAM, Poonch University / Pakistan, makram_0451@yahoo.com
Muhammed

Ziya -ur-Rehman,

National

University

of

Modern

Languages/Pakistan,

mziaurre@student.bradford.ac.uk
Murat AKSU, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, drmurataksu@comu.edu.tr
Murat BAYRAM, Pamukkale University / Turkey, mbayram@pau.edu.tr
Murat ÇUHADAR, Süleyman Demirel University / Turkey, muratcuhadar@sdu.edu.tr
Murat DOĞDUBAY, Balıkesir University / Turkey, dogdubay@balikesir.edu.tr
Murat KIZANLIKLI, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, murat.kizanlikli@hbv.edu.tr
Mustafa AKSOY, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, mustafa.aksoy@hbv.edu.tr
Mustafa SANDIKÇI, Afyon Kocatepe University / Turkey, sandikcimustafa@hotmail.com
Mutlu KAYA, Ondokuz Mayıs University / Turkey, mutlu.kaya@omu.edu.tr
Neslihan ONUR, Akdeniz University/Turkey, neslihanonur@akdeniz.edu.tr
Nevin ŞANLIER, Gazi University / Turkey, ntekgul@gazi.edu.tr
Nebojsa PAVLOVİC, "Djura Jaksic", Raca / Serbia, racapn@gmail.com
Noor Mohammad, Multimedia University / Malaysia, noormmu2011@gmail.com
Nurgül ÇALIŞKAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, nurgulcaliskan@nevsehir.edu.tr
Oğuz DİKER, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, oguzdiker@comu.edu.tr
Oktay EMİR, Anadolu University / Turkey, oktayemir@anadolu.edu.tr
Onur GÖRKEM, İzmir Katip Çelebi University / Turkey, onur.gorkem@ikcu.edu.tr

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

Osman ÇALIŞKAN, Akdeniz University / Turkey, ocaliskan@akdeniz.edu.tr
Osman ÇAVUŞ, Bolu Abant İzzet Baysal University / Turkey, osmancavus@ibu.edu.tr
Osman GÜLDEMİR, Anadolu University / Turkey, osmanguldemir@anadolu.edu.tr
Oya Berkay KARACA, Çukurova University / Turkey, obkaraca@cu.edu.tr
Ozan GÜLER, Mersin University / Turkey, ozanguler@mersin.edu.tr
Ömer Akgün TEKİN, Akdeniz University / Turkey, dr.omerakguntekin@gmail.com
Özgür YAYLA, Akdeniz University / Turkey, ozguryayla@akdeniz.edu.tr
Özlem ALTINÖZ, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, ozlem.altunoz@hbv.edu.tr
Peide LİU, Shandong Economy University / China, peide.liu@gmail.com
R. Pars ŞAHBAZ, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, pars.sahbaz@hbv.edu.tr
Rafikul İSLAM, International Islamic University / Malaysia, rislam@iium.edu.my
Ramazan EREN, Akdeniz University / Turkey, ramazaneren@akdeniz.edu.tr
Recai M. YÜCEL, Albany New York University / USA, recaiyucel@mac.com
Reha KILIÇHAN, Erciyes University / Turkey, rehakilichan@erciyes.edu.tr
Reynaldo Gacho SEGUMPAN, Universiti Utara / Malaysia, segumpan@gmail.com
Salih Zeki ŞAHİN, Hitit University / Turkey, salih.zeki.sahin@hotmail.com
Saime KÜÇÜKKÖMÜRLER, Osmaniye Korkut Ata University / Turkey, saimekucukkomurler@osmaniye.edu.tr
Sait DOĞAN, İskenderun Teknik University / Turkey, sait.dogan@iste.edu.tr
Saniye Gül GÜNEŞ, Selçuk University / Turkey, gulgunes@selcuk.edu.tr
Savaş EVREN, Gümüşhane University / Turkey, savasevren@gumushane.edu.tr
Sedat YÜKSEL, Sultanate of Oman Ministry of Higher Education, School of Applied Sciences / Oman, sedatyuksel@gmail.com
Seden DOĞAN, Ondokuz Mayıs University / Turkey, seden.dogan@omu.edu.tr
Serdar SÜNNETÇİOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, serdarsunnetcioglu@comu.edu.tr
Serhat Adem SOP, Burdur Mehmet Akif Ersoy University / Turkey, serhatademsop@gmail.com
Serkan AYLAN, Selçuk University / Turkey, serkaylan@gmail.com
Serkan BERTAN, Pamukkale University / Turkey, sbertan@pau.edu.tr

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

Sevil BÜLBÜL, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, sevil.bulbul@hbv.edu.tr
Sibel ÖNÇEL, Anadolu University / Turkey, sguler@anadolu.edu.tr
Sinan GÖKDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart University / Turkey, sinangokdemir@comu.edu.tr
Subbash C. Sharma, Jai Narain Vyas University / India, subhashchandrasharma@gmail.com
Tufan SÜREN, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, tufan.suren@hbv.edu.tr
Umut AVCI, Muğla Sıtkı Koçman University / Turkey, aumut@mu.edu.tr
Ümit SORMAZ, Konya Necmettin Erbakan University / Turkey, usormaz@konya.edu.tr
Ümmühan BAYRAM, Pamukkale University / Turkey, ubayram@pau.edu.tr
Üzeyir KEMENT, Bingöl University / Turkey, uzeyirkement@hotmail.com
Vedat YİĞİTOĞLU, Akdeniz University / Turkey, viyitoglu@akdeniz.edu.tr
Vinod Kumar Singh, Gurukul Kangri University / India, drvksingh1969@gmail.com
Yakup Kemal ÖZEKİCİ, Adıyaman University / Turkey, ykozekici@gmail.com
Yalçın ARSLANTÜRK, Ankara Hacı Bayram Veli University / Turkey, yalcin.arslanturk@hbv.edu.tr
Yasin KELEŞ, Ondokuz Mayıs University / Turkey, yasin.keles@omu.edu.tr
Yusuf ACAR, Aksaray University / Turkey, yacar1986@gmail.com
Zeynep ASLAN, Adnan Menderes University / Turkey, zeynep.aslan@adu.edu.tr
Zeynep ÇOKAL, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University / Turkey, zeynepkabaoglu@nevsehir.edu.tr

Journal of Tourism&Gastronomy Studies

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
ISSN: 2147 – 8775
Journal homepage: www.jotags.org

ISSN: 2147-8775
2021

Volume 9

Issue 1

Contents
Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Otel
İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (The Mediating Role of Emotional Intelligence on the Impact of Locus
of Control on Psychological Resilience: An Application for Hotel Businesses)
Mehmet TEKELİ, Ezgi KIRICI TEKELİ................................................................................................................1-23
Analysing Food Image Branding of Turkey From Instagram Social Media Platform
Hakan GÖRÜR, Leyla ATABAY, Cem Oktay GÜZELLER................................................................……… 24-46
The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Frequency of Food Consumption
Burhan BAŞARAN, Hilal PEKMEZCİ PURUT ……………………………………………...…….…...47-66
An Assessment of Bird Watching in Turkey as a Recreational Activity
Ertuğrul DÜZGÜN, Asena KURT ….……………………………………………….………......…..… 67-83
How Did Covid-19 Affected Career Intentions of Students Studying Tourism
Olcay ÖZIŞIK YAPICI, Gülsün YILDIRIM, Cengiz BAL…….………………………………….….….84-98
Exploring the Slow Food Perception of Gastronomy and Culinary Arts Students
Duygu ÇELEBİ, Seda GENÇ................................................................................................................................ 99-110
The Relationships Between Psychological Empowerment Organizational Trust and Employee
Motivation: An Empirical Research on Hotel Employees in Istanbul
Nihal YILMAZ, Nilüfer VATANSEVER TOYLAN..…………………………………………..……111-130
The Effect of Career Plateau on Time Banditry: An Application in a Five-Star City Hotel in Turkey
Songül ÖZER............ …..…………….………………………………………………....……………..131-144
Restaurant Design in 2000’s: A Philosophical, Artistic and Socio-Cultural Analysis
Pınar ŞENEL …………………………………………………………………………………..…….145-152
Dünyadaki Gastronomi Müzelerinin Tematik Analizi (Thematic Analysis of Gastronomy Museums in the
World)
Aybüke CEYHUN SEZGİN, Tansu AKBIYUK.............................................………………...………… 153-184
Bir Bilim Dalı Olarak Önoloji (Oenology as a Science)
Öznur CUMHUR, Aysu ALTAŞ......... ……………………………..………………...………..………185-202
Konaklama İşletmelerinin İş Süreçlerinde Yapay Zekâ Teknolojileri ve Akıllı Otel Uygulamaları:
Avantajlar ve Dezavantajlar (Artificial Intelligence Technologies and Smart Hotel Practiceses at Hospitality
Organizations Business Processes: Advantages and Disadvantages)
Çağla DEMİR …………….…...………………...............………………………………………….….203-219

Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alma Davranışları ve Tutumlarına İlişkin Bir Değerlendirme (An
Assessment of Consumers of Organic Food Purchase Behavior and Attitudes)
Ramazan İNAN, Aydan BEKAR, Hakan URLU…..……..……………………………...…………….220-235
Turistik Ürün Olarak Yerel Mutfağın Turist Tiplerinin Seyahat Motivasyonu ve Seyahat
Deneyimlerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme (An Evaluation on the Effect of Local Cuisine as a
Tourist Product on Tourist Types of Travel Motivation and Travel Experiences)
Mevlüt UYAR......................................................................................................................................................... 236-252
Turizm Sektöründe Sosyal Medya İletişiminin, Duyusal Markalama, Müşteri Değeri ve Müşteri
Sadakatine Etkisi (The Effect of Social Media Communication on Sensory Branding, Customer Value and
Customer Loyalty in the Tourism Sector)
Oğuzhan DÜLGAROĞLU, Cevdet AVCIKURT............................................................................................253-274
Veri Madenciliği ve Turizmde Veri Madenciliği Çalışmaları (Data Mining and Data Mining Studies in
Tourism)
Tuğba ŞEN KÜPELİ, Kurban ÜNLÜÖNEN………..……………………………..……..………….275-298
Sivas Sokak Lezzetleri ve Tüketicilerin Sokak Lezzetlerine Bakış Açısı (Street Foods and Consumers'
Perspective on the Street Foods in Sivas)
Emre HASTAOĞLU, Berna SÜNBÜL, Sibel DEMİRCİOĞLU.................................................................. 299-313
Fine Dining Restoranlarda Türk Mutfağının Yeri: İstanbul Örneği (The Place of Turkish Cuisine in Fine
Dining Restaurants: İstanbul Example)
Seçil TOP, Nihan YARMACI...............................................................................................................................314-340
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastro-Turist Profilinin Belirlenmesi: Gaziantep ve Hatay İli Örneği
(Determining Gastro-Tourist Profile of UNESCO Creative Cities Network: The Sample of Gaziantep and
Hatay Province)
Şilan DAĞDELEN, Hüseyin PAMUKÇU........................................................................................................ 341-365
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Davranışları Üzerine Bir Araştırma (A Study on the Eating Behavior of
University Students)
Ahmet TAYFUN, Nadira TURGANBAEVA, Dinara ISAKOVA................................................................366-376
Yerel Restoranların Değerlendirilmesinde Fikir Madenciliği: Gaziantep Örneği (Opinion Mining in the
Evaluation of Local Restaurants: The Case of Gaziantep)
İbrahim Akın ÖZEN..............................................................................................................................................377-391
Foodstagramming: Kuşaklar Açısından Değerlendirilmesi ve Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihine
Etkisi (Foodstagramming: Evaluation in Terms of Generations and It’s Effect on Food and Beverage
Establishment Preference)
Burhan KILIÇ, Duygu DEMİR…..……............................................................................................................392-408
Boş Zaman Tatmin Ölçeğinin Türkçe Formunun Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması (Reliability and
Validity Study of the Turkish Form of the Leisure Satisfaction Scale)
Muhammet VAPUR, Halise Dilek SEVİN…….................................................................................................409-425
Tanınmış Türk Şeflerin Bakış Açısıyla Türk Mutfağında İnovasyon (Innovation in Turkish Cuisine from
the Perspective of Well-Known Turkish Chefs)
Gülser YAVUZ.......................................................................................................................................................426-447
Yiyecek İçecek İşletmelerindeki Gıda Kaybı ve İsrafının Maliyete Etkisi (The Effects of Food Loss and
Wastage on Cost in Food and Beverage Businesses: Research on Kitchen Staff)
Duygu KIRMIZIKUŞAK, Rahmi YÜCEL........................................................................................................448-469

Türk Mutfağının Uluslararası Bilinirliğindeki Engeller ve Aşçıların Konu Hakkındaki Görüşleri (The
Obstacles Regarding the International Recognition of Turkish Cuisine and the Related Viewpoints of Cooks)
Şule AYDIN, Emrah KESKİN, Durmuş Ali AYDEMİR................................................................................470-487
Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımının Desteklenmesinde ve Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Kırsal
Turizmin Rolü: Eskişehir Örneği (The Role of Rural Tourism in Supporting Poor Biased Tourism Approach
and Reducing Rural Poverty: The Case of Eskişehir)
Gönül ÇAY, Emre Ozan AKSÖZ…………………….………....……………………….....…………488-510
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakatine Etkisi: İzmir Örneği (The Effect
of Corporate Reputation on Customer Loyalty in Food and Beverage Businesses: A Case of Izmir)
Harun PAÇA, Özer ŞAHİN…………………...…………………………………………………...….511-530
Sosyal Medyanın X ve Z Kuşağı Üzerindeki Yemek Yeme Davranışına Etkisi (The Effect of Social
Media on Eating Behavior in Generations X and Z)
Arzu KILIÇLAR, İsmail BOZKURT, Gizem Sultan SARIKAYA, Ayşe ŞAHİN………..........................531-552
Uçak Kaygılarının Turistik Seyahatlere Etkisine Yönelik Bir Araştırma (A Study on the Effects of
Airplane Concerns on Tourist Travels)
Cevdet AVCIKURT, Mehmet SARIOĞLAN, Gencay SAATÇİ, Yakup DİNÇ.………………....….....553-572
A Research on Post-Covid-19 Career Perception and Business Life Expectations of Generation Z: The
Case of the Tourism and Business Faculties
Erhan KILINÇ, Fatih VAROL….............................................................................................................…..…573-594
ISSN: 2147-8775

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9 (1), 1-23

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
ISSN: 2147 – 8775
Journal homepage: www.jotags.org

Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı
Rolü: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama (The Mediating Role of Emotional
Intelligence on the Impact of Locus of Control on Psychological Resilience: An Application
for Hotel Businesses)
Mehmet TEKELİ a
a

b

, *Ezgi KIRICI TEKELİ b

Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Institute of Social Sciences, Department of Tourism Management, Nevşehir/Turkey
Karamanoğlu Mehmetbey University, The School of Applied Sciences, Department of Tourism Guidance, Karaman/Turkey

Makale Geçmişi

Öz

Gönderim Tarihi:11.12.2020

Bu araştırmanın temel amacı iç ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerine
etkisinde duygusal zekânın aracı rolünü test etmektir. İç ve dış kontrol odağı, psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ etkileşimine yönelik kurulan hipotezlerin test edilmesi
amacıyla, İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde bir alan
araştırması yapılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Verilerin toplanmasında
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmış ve 392 otel çalışanı araştırmanın örneklemi için
belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler istatistik programlarına yüklenmiş ve uygun
analiz teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. İç ve dış kontrol odağı, psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, duygusal zekânın aracı
etkisinin olup olmadığı Process Makrosu ile ortaya koyulmuştur. Aracı etkinin anlamlılığı
ise bootstrap sonuçlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, iç ve dış kontrol
odağının hem psikolojik dayanıklılık üzerinde hem de duygusal zekâ üzerinde anlamlı bir
etkisinin olduğu, duygusal zekânın ise psikolojik dayanıklılık üzerinde anlamlı bir etkisinin
olduğu tespit edilmiştir. Nihai olarak iç ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık
üzerindeki etkisinde duygusal zekânın aracı etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Elde edilen
sonuçlar doğrultusunda teorik ve pratik katkılar temel alınarak birtakım önerilerde
bulunulmuştur.
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The main purpose of this study is to test the mediating role of emotional intelligence on the
effect of internal and external locus of control on psychological resilience. In order to test
the hypotheses on the interaction of internal and external locus of control, psychological
resilience and emotional intelligence, a field study was conducted on four and five star hotel
employees operating in İstanbul and the data were collected by survey technique. The
convenience sampling method was used to collect the data and 392 hotel employees were
determined for the sample of the study. The data obtained in the research were uploaded to
statistics programs and analyzed using appropriate analysis techniques. Relationships
between internal and external locus of control, psychological resilience and emotional
intelligence were examined, and whether emotional intelligence had a mediating effect was
revealed by Process Macro. The significance of the mediating effect was evaluated
according to the bootstrap results. As a result of the research, it has been determined that
the internal and external locus of control has a significant effect on both psychological
resilience and emotional intelligence, while emotional intelligence has a significant effect
on psychological resilience. Finally, it has been found that emotional intelligence has a
mediating effect on the effect of internal and external locus of control on psychological
resilience. In line with the obtained results, some suggestions were made based on
theoretical and practical contributions.
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GİRİŞ
Günümüzde bireyler, yaşamın her alanında zorlu şartlarla karşı karşıya kalabilmektedir (Gönen & Koca Ballı,
2020). Özellikle turizm sektörü çalışanları yoğun insan ilişkileri, uzun çalışma saatleri ve tempolu çalışma nedeniyle
oldukça zorlayıcı koşullarla karşılaşabilmektedir. Bir yandan bu zorlukların üstesinden gelmek zorunda olan otel
işletmesi çalışanları öte yandan konuklara kaliteli bir hizmet verme çabasındadır. Bu durumların üstesinden
gelebilmenin yollarından biri ise fiziksel olarak dayanıklılığın yanı sıra psikolojik olarak da dayanıklılığın
sağlanmasından geçmektedir. Farklı bir ifade ile çalışanların istenilen düzeyde etkili ve verimli bir şekilde
çalışmasında psikolojik dayanıklılık önemli bir faktör olarak ön plana çıkmaktadır. Hayatın diğer alanlarında olduğu
gibi turizm sektöründe de yüksek psikolojik dayanıklılık seviyesine sahip çalışanlar fark yaratabilmekte ve
amaçlarına ulaşabilmede daha başarılı olabilmektedirler. Ancak her bireyin psikolojik dayanıklılık düzeyi yüksek
olmamaktadır.
Nitekim zor durumların üstesinden gelebilmede önemli bir kişilik özelliği olduğu söylenen psikolojik dayanıklılık
düzeyinin arttırılmasında bazı faktörlerin etkili olduğu görülmektedir (Maddi, 1998). Psikolojik dayanıklılık
araştırmalarında koruyucu faktörler arasında yer alan kontrol odağının ve duygusal zekânın psikolojik dayanıklılık
ile etkileşim halinde olduğu belirtilmektedir (Çam & Büyükbayram, 2015; Karaırmak & Siviş Çetinkaya, 2011).
Diğer bir deyişle olayların kontrolünü dış faktörlere bağlamak yerine kendileriyle ilişkilendiren bireylerin
karşılaştıkları olumsuzluklar karşısında psikolojik açıdan daha dayanıklı oldukları ifade edilmektedir (Karaırmak &
Siviş Çetinkaya, 2011). Benzer şekilde yüksek duygusal zekâ düzeyi, hem bireysel ve sosyal olarak psikolojik
dayanıklılığın artması hem de olumlu yaşam ve iş çıktıları açısından önemli olarak görülmektedir (Çam &
Büyükbayram, 2015). Ayrıca bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olmasında kontrol odağının önemli bir
bileşen olduğu saptanmıştır (Mohapatra & Gupta, 2010; Spahi, 2010; Turnipseed, 2018).
Pozitif örgütsel davranışlar arasında yer alan psikolojik dayanıklılık, çalışanlarda aranan bir özellik olarak
görülmekte ve bunu etkileyen durumların neler olduğunun araştırılması da önemli bir konu olarak düşünülmektedir.
Günümüz koşullarının karmaşasından kaynaklı olarak otel işletmeleri çalışanlarının psikolojik olarak daha dayanıklı
olmaları ve karşılaştıkları zorluklar karşısında hızlı bir şekilde reaksiyon göstermeleri istenmektedir. Çalışanların
psikolojik olarak dayanıklı olmalarında ise bireysel faktörler ve beceriler önemli birer unsur olarak düşünülmektedir.
Bu unsurlar arasında yer alan iç kontrol odağının ve duygusal zekânın çalışanları daha çok öne çıkaracağı ve
çalışanlarda daha güçlü bir psikolojik yapının oluşmasında etkili olacağı düşünülmektedir. Dolayısıyla kontrol odağı,
psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ konularının otel çalışanları üzerinde uygulanması ve bu değişkenler
arasındaki ilişkilerin ele alındığı özellikle turizm sektörü alanındaki çalışmaların sınırlı sayıda olması araştırmanın
önemini ortaya koyar niteliktedir. Ayrıca araştırmada çağdaş yaklaşımın benimsenmesi ve ilgili değişkenlere dair
analizlerin Process Makro ile yapılması metodolojik açıdan katkı niteliğindedir. Dolayısıyla araştırmanın amacını iç
ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerine etkisinde duygusal zekânın aracı rolünün olup olmadığının
tespit edilmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak değişkenlere ait ilgili literatür taraması yapılmış
ve değişkenler arasındaki teorik arka plan ortaya koyulmuştur. Daha sonra ise araştırma dâhilinde kurulan
hipotezlerin test edilebilmesi için gerekli analizler yapılmış ve sonuçlar detaylı bir şekilde yorumlanmıştır.
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Kavramsal Çerçeve ve Hipotezler
Kontrol Odağının Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisi
Kontrol odağı kavramı, bilimsel olarak Bandura’nın sosyal öğrenme kuramına dayandırılan bir kişilik özelliği
olup, ilk kez Julian Rotter (1966) tarafından ortaya atılmıştır. Rotter’a (1966, s. 1) göre kontrol odağı; “kişilerin
yaşamları boyunca karşılaştıkları iyi ya da kötü olayların nedenlerini, kendilerine ya da kendi iradesi dışındaki
kişilere, şans, kader gibi unsurlara bağlaması” şeklinde tanımlanmaktadır. Rotter (1966) davranışların ve sonuçların
kendi kontrolünde algılanma beklentisini iç kontrol odağı kavramı ile; dış güçlerin kontrolünde algılanması
beklentisini ise dış kontrol odağı kavramı ile açıklamaktadır.
İç kontrol odağı ile dış kontrol odağına sahip bireylerin özelliklerinde çeşitli farklılıklar görülmektedir. İç kontrol
odaklı bireyler; daha bağımsız, başarılı, aktif, güçlü ve çevresi üzerinde daha fazla kontrol sahibi olma
eğilimindedirler. Buna karşın dış kontrol odaklı olanlar ise kontrolü kendileri dışına bırakmakta ve destek veya
rehberlik için dışarıya bağımlı olmaktadırlar (Yalom, 2001). Aynı zamanda bu bireylerin iş hayatlarında da birtakım
farklılıklar görülmektedir. İçten kontrollü bireyler, iş ortamını kontrol edebileceklerine inanmakta ve yapılan işlerle
ilgili kendilerini güçlü hissetmektedirler. Dıştan kontrollü bireyler ise çalışma ortamının dış güçler tarafından kontrol
edildiğini ve kendilerinin herhangi bir etkisinin olmadığını düşünmektedirler (Wang, Zhang & Jackson, 2013).
İç kontrol odaklı ve dış kontrol odaklı bireyler karşılaştıkları olumlu veya olumsuz durumlara karşı farklı tepkiler
gösterebilmektedirler. Bu farklılıklardan kaynaklı olarak, kontrol odağı değişkeni neden-sonuç ilişkileri bağlamında
çeşitli değişkenler üzerinde etki yaratabilmektedir. Kontrol odağının yordayıcı olduğu düşünülen söz konusu
değişkenlerden biri psikolojik dayanıklılıktır.
Pozitif psikolojiye dayandırılan ve psikolojik sermayenin boyutlarından biri olan psikolojik dayanıklılık, stresli
durumlarda bireylerin sağlık ve ruh hallerinin olumlu kalmasını ifade eden bir kişilik özelliğidir (Maddi, 1998).
Kobasa (1979, s. 413-414) psikolojik dayanıklılık kavramını, “stres durumunda direnç göstererek olayların
kontrolünü elinde tutan ve değişikliklere açık olan bir kişilik özelliği” olarak ifade etmektedir. Psikolojik
dayanıklılık, aynı zamanda Kobasa’nın (1979) varoluşçu kişilik teorisine dayanmakta ve bağlanma, kontrol ve
meydan okuma olmak üzere birbiriyle ilişkili üç boyuttan oluşmaktadır. Bağlanma; “bireyin yaşamının çeşitli alanları
ile ilgilenme eğilimi” olarak ifade edilmektedir. Kontrol; “güçlükler karşısında kontrolün elinde olduğuna ve stres
yaratan durumun kalıcı olmadığına inanma” duygusudur. Meydan okuma ise; “durağan olmaktan çok değişime olan
inancı” ifade etmektedir (Holt, Fine & Tollefson, 1987; Kobasa, 1979; Maddi vd., 2006).
Psikolojik dayanıklılığın, bireyleri yaşadıkları olayların olumsuz etkilerinden ve sonuçlarından koruduğu
düşünülmektedir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek bireylerin karşılaştıkları sorunlara karşı düşük düzeyde stres ve
depresyon belirtileri gösterdikleri görülmektedir (Maddi & Kobasa, 1984). Ayrıca psikolojik dayanıklılığı yüksek
bireyler, çevrelerini etkileme potansiyeline, olumsuz durumlardan avantaj sağlama istek ve gücüne sahip, kolay pes
etmeyen, görevlerini her şartta devam ettiren ve işlerini bitirmeye odaklanan bireyler olup, rutin faaliyetlerini
sürdürmekte, yaşamlarını kontrol altında tutmakta ve beklenmedik değişimleri gelişme için bir fırsat olarak
görmektedirler (Hanton, Evans & Neil, 2003; Just, 1999; Nicholas, 1993). Dayanıklı olmayan bireylerde ise hayattan
uzaklaşma, dışsal kontrol odaklılık, değişikliğe ve gelişime karşı direnç görülmektedir (Klag & Bradley, 2004).
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Psikolojik dayanıklılık kavramı incelendiğinde, kontrol odağının bireysel koruyucu faktörler arasında yer aldığı
ve olayların kontrolünü dış faktörlere bağlamak yerine kendilerine bağlayan bireylerin yaşamın herhangi bir alanında
karşılaştığı olumsuzluklar karşısında psikolojik açıdan daha dayanıklı oldukları belirtilmektedir (Karaırmak & Siviş
Çetinkaya, 2011). İç kontrol odaklı bireyler, olumsuz durumlara kararlı, sakin ve zihinsel olarak sağlıklı bir şekilde
yaklaşabildiklerinden dolayı psikolojik olarak dayanıklıdırlar. Bu nedenle iç kontrol odaklılık genellikle yüksek
düzeyde psikolojik dayanıklılık ile ilişkilendirilmektedir (Grob, Flammer & Wearing, 1995; Leontopoulou, 2006).
Olumsuz durumlara maruz kalan iç kontrol odaklı bireyler, bu durumlara karşı daha dirençli olmakta (Frazier vd.,
2011) ve daha az stres göstermektedir (Abouserie, 1994; Diehl & Hay, 2010). Alanyazındaki diğer araştırmalar da iç
kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık arasında olumlu bir ilişki olduğunu belirtmektedir (Parker, Cowen, Work &
Wyman, 1990; Rajan, Srikrishna & Romate, 2018). Dış kontrol odaklı bireylerde ise tam tersi bir durumla
karşılaşıldığı, dışa bağımlı ve strese yatkın oldukları bir diğer deyişle psikolojik dayanıklılıklarının düşük olduğu
görülmektedir (Kormanik & Rocco 2009; Siman-Tov & Kaniel, 2011). Bu bağlamda araştırma kapsamında
geliştirilen ilk hipotezler, iç ve dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisini test etmeye yöneliktir.
Bu hipotezler geliştirilirken ilgili değişkenlerin sosyal öğrenme kuramına ve varoluşçu kişilik teorisine dayandığı
tespit edilmiş ve hipotezler hem bu teoriler temel alınarak hem de literatürde daha önce yapılmış çalışmaların
sonuçları incelenerek kurulmuştur (Kobasa, 1979; Rotter, 1966).
H1: İç kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır.
H2: Dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi vardır.
Kontrol Odağının Duygusal Zekâ Üzerine Etkisi
Araştırmanın kuramsal yapısını oluşturan bir diğer değişken duygusal zekâdır. Duygusal zekânın teorik alt
yapısını sosyal zekâ modeli oluşturmaktadır (Planalp & Fitness, 1999). Salovey ve Mayer, Thorndike’in sosyal zekâ
ile ilgili yaptığı açıklamaları temel alarak, duygusal zekâ kavramını ele almışlar ve duygusal zekâyı, sosyal zekânın
bir alt boyutu olarak görmüşlerdir (Salovey & Mayer, 1990). Duygusal zekâ kavramı, “kişinin kendisini ve başkasını
anlama, insanlarla ilişki kurabilme ve ani oluşan olaylara karşı çok çabuk adapte olarak sorunların üstesinden
gelebilme ve çevresel isteklere karşı daha başarılı olabilme yeteneği” olarak tanımlanmaktadır (Bar–On, 1997, s.
145-149).
Duygusal zekâ; bireysel duygusal değerlendirme, başkalarının duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı
ve duyguları düzenleme olmak üzere dört boyuttan oluşmaktadır (Ng, Wong, Zalaquett & Bodenhorn, 2007).
Bireysel duygusal değerlendirme; “bireyin derin duygularını anlama ve bu duyguları doğal olarak ifade etme
yeteneği” ile ilgilidir. Başkalarının duygularını değerlendirme; “bireylerin etraflarındaki insanların duygularını
algılama ve anlama yetenekleri” ile ilgilidir. Duyguların kullanımı; “bireylerin duygularını yapıcı faaliyetlere ve
kişisel performansa yönlendirerek onları kullanma yetenekleri” ile ilgilidir. Duyguları düzenleme ise “psikolojik
sıkıntıdan daha hızlı bir şekilde kurtulmayı sağlayacak olan bireylerin duygularını düzenleme becerileri” ile ilgilidir
(Wong & Law, 2002).
Bireylerin duygusal zekâ düzeylerinin yüksek ya da düşük olmasında bazı faktörlerin etkili olduğu görülmektedir.
Bu faktörlerden biri kontrol odağı kavramı olup, söz konusu iki değişken arasındaki ilişkiler çeşitli araştırmacılar
tarafından alanyazında incelenmiştir. Brown ve Swartz (2012) tarafından yapılan araştırmada kontrol odağı ile
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duygusal zekâ arasında anlamlı ancak negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda iç kontrol odağı
ve dış kontrol odağı ile yüksek ve düşük düzeyde duygusal zekâ arasında da güçlü bir ilişkinin olduğu tespit
edilmiştir. İç kontrol odaklı bireylerin yüksek duygusal zekâya; dış kontrol odaklı bireylerin ise düşük duygusal
zekâya sahip oldukları bulgulanmıştır (Brown & Swartz, 2012). Oktay (2013) tarafından yapılan araştırmada da iç
ve dış kontrol odaklılık ile duygusal zekâ arasında Brown ve Swartz’ı (2012) destekleyen bir sonuç bulunmuştur.
Deniz, Traş ve Aydoğan (2009) tarafından yapılan araştırmada kontrol odağı ile duygusal zekâ arasında negatif bir
ilişki bulunmuştur. Ancak bu araştırmada duygusal zekânın kontrol odağını yordadığı belirtilmiştir. Umaru ve Umma
(2015) tarafından yapılan araştırmada yine duygusal zekânın kontrol odağını yordadığı ancak aralarında pozitif yönlü
bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. Diğer araştırmaların sonuçlarından farklı olarak Spahi (2010) ve Turnipseed (2018)
ise kontrol odağının duygusal zekâyı anlamlı bir şekilde yordadığını tespit etmiştir. Mohapatra ve Gupta (2010) ise
iç kontrol odağı ile duygusal zekâ arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu bağlamda araştırma
kapsamında geliştirilen hipotezler, iç ve dış kontrol odağının duygusal zekâ üzerindeki etkisini test etmeye yöneliktir.
Bu hipotezler geliştirilirken ilgili değişkenlerin sosyal öğrenme kuramına ve sosyal zekâ modeline dayandığı tespit
edilmiş ve hipotezler hem bu teori ve model temel alınarak hem de literatürde daha önce yapılmış çalışmaların
sonuçları incelenerek kurulmuştur (Planalp & Fitness, 1999; Rotter, 1966).
H3: İç kontrol odağının duygusal zekâ üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır.
H4: Dış kontrol odağının duygusal zekâ üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisi vardır.
Duygusal Zekânın Psikolojik Dayanıklılık Üzerine Etkisi
Psikolojik dayanıklılık araştırmalarında koruyucu faktörler arasında yer alan duygusal zekâ, psikolojik
dayanıklılık ile etkileşim içindedir. Dolayısıyla duygusal zekânın geliştirilmesi, bireylerin psikolojik dayanıklılığının
artması açısından önemlidir (Çam & Büyükbayram, 2015). Armstrong, Galligan ve Critchley’e (2011) göre, duygusal
zekâ doğrudan psikolojik dayanıklılıkla ilişkili olup, psikolojik dayanıklılığın öncülü olarak kabul edilmektedir.
Ayrıca duygusal zekâsı yüksek bireyler stresli durumların üstesinden kolaylıkla gelebilmektedirler. Benzer şekilde
Salovey, Bedell, Detweiler ve Mayer (1999) yüksek duygusal zekâ düzeyine sahip bireylerin stresli durumlarla daha
iyi başa çıkabildiklerini, çünkü duygularını doğru bir şekilde algılayabildiklerini, duygularını nasıl ve ne zaman ifade
edeceklerini bildiklerini ve etkili bir şekilde duygularını düzenleyebildiklerini ifade etmektedirler. Yapılan
araştırmalar incelendiğinde duygusal zekâ ile psikolojik dayanıklılık arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu
görülmektedir (Kandemir, 2019; Li, Cao, Cao & Liu, 2015; Özbağır, 2019; Özkan, 2019; Seena & Sundaram, 2018).
Büyükbayram, Arabacı, Gülsenay ve Varol (2016) psikolojik dayanıklılığın artmasında duygusal zekânın önemine
değinmektedir. Bir diğer deyişle yapılan araştırmada duygusal zekâ becerilerinin psikolojik dayanıklılığın
gelişmesini doğrudan etkilediği belirtilmiştir. Benzer şekilde yapılan diğer araştırmalarda da duygusal zekânın
psikolojik dayanıklılık üzerinde anlamlı orta düzeyde bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir başka deyişle,
yüksek duygusal zekâya sahip bireylerin psikolojik dayanıklılık düzeyleri de yüksek olmaktadır (Akbari &
Khormaiee, 2015; Magnano, Craparo & Paolillo, 2016; Pakiş & Deniz, 2020). Bu bağlamda araştırma kapsamında
geliştirilen hipotez, duygusal zekânın psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisini test etmeye yöneliktir. Bu hipotez
geliştirilirken ilgili değişkenlerin sosyal zekâ modeline ve varoluşçu kişilik teorisine dayandığı tespit edilmiş ve
hipotez hem bu model ve teori temel alınarak hem de literatürde daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları
incelenerek kurulmuştur (Kobasa, 1979; Planalp & Fitness, 1999).
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H5: Duygusal zekânın psikolojik dayanıklılık üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkisi vardır.
Duygusal Zekânın Aracı Rolü
Araştırma kapsamında duygusal zekâ aracı değişken olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda iç kontrol odağının
olumlu bir kişilik özelliği olarak bireylerdeki duygusal zekâya pozitif anlamda katkı sağlayacağı ve bu durumun ise
psikolojik dayanıklılık üzerinde olumlu bir etki oluşturacağı düşünülmektedir. Buna karşın dış kontrol odağının
olumsuz bir kişilik özelliği olarak bireylerin duygusal zekâsını negatif şekilde etkileyeceği ve bu durumun ise
psikolojik dayanıklılık üzerinde olumsuz etkiler oluşturacağı varsayılmaktadır. Değişkenler arasındaki bu
varsayımlardan hareketle altıncı ve yedinci hipotezler duygusal zekânın aracı etkisinin test edilmesine yönelik
kurulmuştur. Aracı hipotezler geliştirilirken duygusal zekânın sosyal zekâ modeline dayandığı (Planalp & Fitness,
1999) dikkate alınmıştır.
H6: İç kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisinde duygusal zekânın aracı etkisi vardır.
H7: Dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisinde duygusal zekânın aracı etkisi vardır.
Araştırma kapsamında geliştirilen hipotezler doğrultusunda, mevcut değişkenler dikkate alınarak iki araştırma
modeli oluşturulmuştur. Her iki model, bu araştırma sonucunda ulaşılmak istenen amaca uygun olarak
şekillendirilmiş olup; nicel verilerin sağlıklı ve rasyonel bir biçimde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Şekil 1’de
ve Şekil 2’de önerilen araştırma modellerine yer verilmiştir.
İç Kontrol Odağı
X

c
H1

Psikolojik Dayanıklılık
Y

H6

a

H3

İç Kontrol Odağı
X

Duygusal Zekâ
M

c’

H5

Psikolojik Dayanıklılık
Y

c= Toplam Etki
a.b.=Dolaylı Etki
c’= Doğrudan Etki
c= c’+(a.b)
Şekil 1: Önerilen Araştırma Modeli-1
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c

Dış Kontrol Odağı
X

H2

Psikolojik Dayanıklılık
Y

H7

a

Duygusal Zekâ
M

H4

Dış Kontrol Odağı
X

c’

H5

b

Psikolojik Dayanıklılık
Y

c= Toplam Etki
a.b.=Dolaylı Etki
c’= Doğrudan Etki
c= c’+(a.b)
Şekil 2: Önerilen Araştırma Modeli-2
Araştırma kapsamında iki farklı model önerilmiş olup, birinci modelde iç kontrol odağı; ikinci modelde ise dış
kontrol odağı bağımsız değişken olarak test edilmiştir. Bağımlı değişken olarak psikolojik dayanıklılık, aracı
değişken olarak ise duygusal zekâ her iki modele de dâhil edilmiştir. Bu bağlamda Şekil 1 ve 2’de basit etkiyi ve
aracı etkiyi gösteren modeller yer almaktadır. Basit etki modeli X’in Y üzerindeki etkisini göstermektedir. Basit
aracılık modelinde ise X’in Y üzerine etkisi üçüncü bir değişken olan M (aracı değişken) vasıtasıyla sağlanmakta ve
M değişkeni X’in etkisini Y’ye aktarmaktadır. Toplam, doğrudan ve dolaylı etkiler ile hipotezlere ilişkin yollar yine
Şekil 1 ve Şekil 2 üzerinde detaylı bir şekilde görülmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmanın teorik kısmında detaylandırılan iç ve dış kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ
etkileşimine dair hipotezlerin ampirik bazda çözümlenmesi amacıyla, araştırma kapsamında alan araştırması
yapılmıştır. Araştırma dâhilinde birincil ve ikincil veri kaynaklarından yararlanılmıştır. İkincil kaynak olarak
çoğunlukla elektronik veri tabanlarından faydalanılmıştır. Araştırma kapsamında belirlenen değişkenlere ilişkin
verilerin toplanması amacıyla otel çalışanlarına anket tekniği uygulanmış ve böylelikle birincil verilerin elde edilmesi
amaçlanmıştır. Bu bağlamda araştırma, nicel yöntem esas alınarak tasarlanmıştır. Ayrıca yapılan araştırma, açıklayıcı
bir araştırma olarak tasarlanmış olup, değişkenler arasındaki neden sonuç ilişkisi ve etkiler ortaya koyulmaya
çalışılmıştır.
Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları
Kontrol odağı değişkeni araştırmada bağımsız değişken olarak ele alınmıştır. Otel çalışanlarının iç ve dış kontrol
odaklılıklarının ölçülmesinde özellikle çalışma ortamına odaklanıldığı için Spector (1988) tarafından geliştirilen “İş
Kontrol Odağı Ölçeği (Work Locus of Control Scale-WLCS)” kullanılmıştır. Ölçek, her biri dört ifadeden oluşan iç
kontrol odağı ve dış kontrol odağı olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır.
Psikolojik dayanıklılık değişkeni ise araştırmada bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Otel çalışanlarının
psikolojik dayanıklılık düzeylerinin ölçülmesinde Maddi ve Khoshaba (2001) tarafından geliştirilen “Psikolojik
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Dayanıklılık Ölçeği III-R (Personal Views Survey III-R)” kullanılmıştır. Ölçek, her biri altı ifadeden oluşan
bağlanma, kontrol ve meydan okuma olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır.
Duygusal zekâ değişkeni ise araştırmada aracı değişken olarak ele alınmıştır. Otel çalışanlarının duygusal zekâ
düzeylerinin ölçülmesinde Wong ve Law (2002) tarafından geliştirilen “Duygusal Zekâ Ölçeği (Emotional
Intelligence Scale)” kullanılmıştır. Ölçek, her biri dört ifadeden oluşan bireysel duygusal değerlendirme, başkalarının
duygularını değerlendirme, duyguların kullanımı ve duyguları düzenleme olmak üzere dört alt boyuttan oluşmaktadır
(Ng vd., 2007).
Kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçekleri Likert-5’li bir ölçek olup, ölçekte yer alan
ifadeler “Kesinlikle Katılmıyorum” (1), “Katılmıyorum” (2), “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum” (3), “Katılıyorum”
(4) ve “Kesinlikle Katılıyorum” (5) şeklinde derecelendirilmiştir.
Kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâya ilişkin ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanmasında iki
İngilizce öğretmeninden yardım alınmış olup, karşılaştırma yapıldıktan sonra anlam bakımından bir farklılık
olmadığı kanısına varılarak araştırmada kullanılmıştır.
Araştırmanın Evreni ve Örneklem Büyüklüğü
Belirlenen hipotezlerin test edilmesi için gerekli olan verilerin toplanmasında olasılığa dayalı olmayan örnekleme
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da (Avrupa ve Anadolu
yakası) faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin çalışanları oluşturmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
2020 yılı Haziran ayı verilerine göre İstanbul’da “Turizm İşletmesi Belgeli” toplam 260 tane dört ve beş yıldızlı otel
bulunmaktadır. Bu otellerden 114 tanesi beş yıldızlı; 146 tanesi ise dört yıldızlıdır. İstanbul’da bulunan dört ve beş
yıldızlı otellere ilişkin toplam yatak sayısı 91.093 olarak bilinmektedir. Beş yıldızlı otellerin toplam yatak sayısı
58.221; dört yıldızlı otellerin toplam yatak sayısı ise 32.872’dir (İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu, Haziran-2020).
Ağaoğlu (1992) Türkiye’de, beş yıldızlı otel işletmeleri için yatak başına 0.59 ve dört yıldızlı otel işletmeleri için ise
0.38 çalışan düştüğünü belirtmiştir. Aşağıda yer alan formül kullanılarak araştırmanın evreni belirlenmiştir.
Formül: Yatak kapasitesi x Yıldız sayına göre yatak başına düşen çalışan oranı
Beş yıldızlı = 58.221 x 0,59 = 34.350
Dört yıldızlı = 32.872 x 0,38 = 12.491
Toplam Çalışan Sayısı = 46.841
Yapılan hesaplamalara göre araştırmanın evrenini 46.841 çalışan oluşturmaktadır. 46.841 kişiden oluşan evren
içinde minimum örneklem sayısı %95 güven aralığı ve %5 örnekleme hatası ile 381 olarak hesaplanmıştır (Sample
Size Calculator, 2020). Bu araştırma kapsamında 46.841 çalışanın bulunduğu evren içinde 392 çalışan araştırmanın
örneklemi için belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan otel çalışanlarının cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde toplam 392 çalışanın 169’unun
(%43,1) kadın, 223’ünün (%56,9) ise erkek olduğu tespit edilmiştir. Otel çalışanlarının çoğunluğunu 18-25 yaş arası
(n=168; %42,9) genç çalışanlar oluşturmaktadır. Ayrıca 178’inin (%45,4) evli, 214’ünün (%54,6) ise bekâr olduğu
görülmektedir. Katılımcıların eğitim düzeylerine ilişkin sonuçlar incelendiğinde, büyük bir kısmını lise mezunu
(n=166; %42,3) çalışanların oluşturduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan otel çalışanlarının sektörde çalışma
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sürelerine bakıldığında çoğunluğu 1-5 yıl arası (n=166; %42,3) mesleki deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra otel
çalışanlarının işletmede çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, büyük bir kısmının 1-5 yıl arası (n=171;
%43,6) çalışanlardan oluştuğu görülmektedir. Son olarak otel çalışanlarının departman bazlı dağılımı incelendiğinde
195’inin (%49,7) yiyecek-içecek, 138’inin (%35,2) ön büro, 59’unun (%15,1) ise kat hizmetlerinde çalıştığı tespit
edilmiştir.
Araştırma Verilerinin Toplanması ve Yapılan Analizler
Anketlerin uygulanabilmesi için 13.07.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Etik Kurul İzni Iğdır Üniversitesi’den
alınmıştır. Etik Kurul İzni alındıktan sonra oluşturulan anket formunun otel çalışanları tarafından nasıl algılandığı ve
nasıl karşılandığını gözlemlemek amacıyla, ilk olarak 30 otel çalışanı üzerinde pilot uygulama yapılmıştır. Yapılan
pilot çalışmalar sonucunda, otel çalışanları tarafından ifadelerin doğru anlaşıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Pilot
çalışmanın ardından 2020 yılının Temmuz-Ağustos-Eylül ayları içerisinde İstanbul’da anketler uygulanmış ve
anketlerin toplanması yaklaşık olarak üç ay sürmüştür. Analize elverişli toplam 392 adet anket elde edilmiştir. Anket
formlarının otel çalışanlarına uygulanması ise elden bırakıp alma tekniği ile gerçekleşmiştir.
Bu araştırmanın sonuçları istatistik programlarına yüklenmiş ve uygun analiz teknikleri kullanılarak analiz
edilmiştir. Araştırmanın geçerliliğini ölçmek için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmış ve ölçeklerin
güvenilirliği için Cronbach alfa olarak da bilinen alfa katsayısına yer verilmiştir. İç ve dış kontrol odağı, psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ arasındaki ilişkiler incelenmiş olup, duygusal zekânın iç ve dış kontrol odağı ile
psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide aracı etkisinin olup olmadığı Process Makrosu ile ortaya koyulmuştur. Son
olarak ise aracı etkinin anlamlılığı bootstrap sonuçlarına göre değerlendirilmiştir.
Araştırmanın Bulguları
Tüm bu analizler yapılmadan önce veri setinin normallik varsayımını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilmiştir.
Dağılımın normalliğini inceleyebilmek için; aralık yöntemi, grafiksel yöntemler, kolmogorov-simirnov ve shapirowilks normallik testleri kullanılmaktadır. Normal dağılımı test etmenin bir diğer yolu da çarpıklık ve basıklık
katsayılarına bakmaktır. Dağılımın normal olabilmesi için çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 arası değer alması
gerekmektedir. Bazı kaynaklara göre ise ±1,5 ve ±2 arası değerler almaktadır (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu &
Yıldırım, 2012; George & Mallery, 2010; Hair, Black, Babin & Anderson, 2014; Tabachnick & Fidell, 2013). Bu
araştırma kapsamında üç değişkene ilişkin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) katsayılarına bakılmıştır.
Değişkenlere ilişkin çarpıklık ve basıklık katsayılarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo 1: Değişkenlere İlişkin Çarpıklık ve Basıklık Katsayıları
İç Kontrol Odağı
Dış Kontrol Odağı
Psikolojik Dayanıklılık
Duygusal Zekâ

Çarpıklık
-,311
-,078
,101
-,088

Basıklık
,110
-,837
-,023
,098

Yapılan analiz sonucunda, verilerin ±1 değer aralığında çarpıklık ve basıklık değerlerine sahip olduğu, veri
dağılımının normallik varsayımını karşıladığı görülmektedir. Verilerin normal dağılımlı yapısı belirlendikten sonra,
geçerliliğin ve güvenilirliğin belirlenmesi için gerekli analizler yapılmıştır.
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Kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçeklerinin yapısal geçerliliğini tespit etmek amacıyla
temel bileşenler (principal component) analizi ve direct oblimin eksen döndürmesi tekniği kullanılarak keşfedici
faktör analizi (KFA) uygulanmıştır. KFA neticesinde, kontrol odağı ölçeğine ilişkin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
örneklem yeterlilik değerinin .89; psikolojik dayanıklılık ölçeğine ilişkin KMO değerinin .91 ve duygusal zekâ
ölçeğine ilişkin KMO değerinin ise .92 olduğu ve örneklem büyüklüğünün faktör analizi için yeterli olduğu tespit
edilmiştir. Bartlett küresellik testinin anlamlı olması (p<.001) maddeler arasındaki korelasyon ilişkilerinin faktör
analizi için uygun olduğuna işaret etmektedir. KFA’da öz değerlerin 1’den büyük olması durumunda faktörlerin
oluşması sağlanmıştır. KFA neticesinde kontrol odağı ölçeğine ilişkin iki faktörlü, psikolojik dayanıklılık ve
duygusal zekâ ölçeklerine ilişkin ise tek faktörlü bir sonuç elde edilmiştir. Yamaç serpinti grafiği ve faktörlerin
açıkladıkları varyanslar dikkate alınarak ölçeklerin faktör yapılarının uygun olduğu görülmüştür. Ölçeklere ilişkin
KFA sonuçları Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Keşfedici Faktör Analizi Sonuçları
Faktörler
İç Kontrol Odağı
Dış Kontrol
Odağı
Psikolojik
Dayanıklılık
Duygusal Zekâ

İfade Sayısı

Öz
Değerler

Toplam
Açıklanan
Varyans (%)

KMO
Örneklem
Yeterliliği

Bartlett
Küresellik Testi

4
4

4,117
1,007

64,057

,891

,000

18

8,241

45,785

,915

,000

16

6,928

43,298

,923

,000

Kontrol odağı ölçeğine ilişkin yapılan KFA sonucu elde edilen faktör yükleri ,86 ile ,73 arasında; psikolojik
dayanıklılık ölçeğine ilişkin elde edilen faktör yükleri ,80 ile ,38 arasında ve son olarak duygusal zekâ ölçeğine ilişkin
elde edilen faktör yükleri ,72 ile ,57 arasında değişkenlik göstermektedir. Kontrol odağı ölçeğine ilişkin faktörlerin
toplam varyansının %64,057’sini; psikolojik dayanıklılık ölçeğine ilişkin faktörlerin toplam varyansının %45,785’ini
ve son olarak duygusal zekâ ölçeğine ilişkin faktörlerin toplam varyansının ise %43,298’ini açıkladığı tespit
edilmiştir. Bu sonuçlar, ölçeklerin geçerliliklerine işaret etmektedir.
Kontrol odağı ölçeğinin birinci düzey çok faktörlü; psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçeklerinin ise
birinci düzey tek faktörlü yapısı istatistik programı kullanılarak doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile test edilmiştir.
Verilerin normal dağılım göstermesi nedeniyle maksimum likelihood hesaplama yöntemi tercih edilmiş ve faktör
yapılarına ilişkin elde edilen uyum indeks değerlerine Tablo 3’te yer verilmiştir. Aynı zamanda kontrol odağı,
psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçeklerine yönelik birleşim geçerliliği ve güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Tablo 3’te birleşim geçerliliği ve güvenilirlik analizi sonuçlarını da görmek mümkündür.
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Tablo 3: Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonucu Elde Edilen Uyum İndeksleri, Birleşim Geçerliliği ve Ölçeklerin
Güvenilirlik Katsayıları

Uyum İstatistiği
(x2/sd)
NFI
NNFI(TLI)
IFI
CFI
RMSEA
GFI
AGFI
AVE
CR
Cronbach’s Alpha

İç ve Dış Kontrol Odağı

Psikolojik Dayanıklılık

Değerler
1,469
,957
,969
,972
,972
,035
,963
,947

Değerler
2,753
,902
,918
,928
,928
,067
,902
,875
,53
,93
,929

,53
,84
,787

,56
,83
,834

Duygusal
Zekâ
Değerler
1,916
,936
,961
,968
,968
,048
,944
,922
,54
,95
,912

DFA sonuçlarına göre değişkenler arası ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Yapısal eşitlik model
sonucu kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçeklerini oluşturan maddelerin ve boyutların ölçek
yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Uyum indeks değerleri önerilen modellerin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir
olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar, kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ ölçeklerine ilişkin ön
görülen kuramsal yapının doğrulandığını belirtmektedir. Kontrol odağı ölçeğine ilişkin yapılan DFA sonucu elde
edilen faktör yükleri ,79 ile ,65 arasında; psikolojik dayanıklılık ölçeğine ilişkin elde edilen faktör yükleri ,80 ile ,33
arasında ve son olarak duygusal zekâ ölçeğine ilişkin elde edilen faktör yükleri ise ,81 ile ,57 arasında değişkenlik
göstermektedir.
Tablo 3 incelendiğinde hesaplanan en düşük AVE değerinin 0,53; hesaplanan en düşük CR değerinin ise 0,83
olduğu görülmektedir. Ölçüm modeli içerisinde yer alan tüm değişkenlerin birleşim geçerliliğini sağlayabilmesi için
gerekli olan değerlerin sağlandığı ve bu değerlerin kabul edilebilir oldukları söylenebilir.
Güvenilirlik analizi sonucuna göre iç kontrol odağı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)=0,78; dış kontrol
odağı ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha (α)=0,83; psikolojik dayanıklılık ölçeğinin güvenilirlik katsayısı Alpha
(α)=0,92; duygusal zekâ ölçeğinin güvenilirlik katsayısı ise Alpha (α)=0,91 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda
ölçeklerin güvenilirlik düzeylerinin yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Otel çalışanlarının iç ve dış kontrol odaklılıkları, psikolojik dayanıklılıkları ve duygusal zekâlarına ilişkin
aritmetik ortalamalara ve bu değişkenler arasındaki ilişkilerin şiddetini ve yönünü ortaya koyan korelasyon analizi
sonuçlarına Tablo 4’te yer verilmiştir.
Tablo 4: İç ve Dış Kontrol Odağı, Psikolojik Dayanıklılık ve Duygusal Zekâ İlişkisine Yönelik Aritmetik
Ortalamalar ve Korelasyon Katsayıları
Değişkenler
İç Kontrol Odağı (1)
Dış Kontrol Odağı (2)
Psikolojik Dayanıklılık (3)
Duygusal Zekâ (4)

Aritmetik
Ortalamalar
4,00
1,70
3,87
4,08

(1)

(2)

(3)

(4)

1
-,610**
,421**
,596**

1
-,474**
-,634**

1
,410**

1

**Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır (2-uçlu). N= 392

11

Tekeli, M. & Kırıcı Tekeli, E.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Otel çalışanlarının iç kontrol odaklılıklarına ilişkin vermiş oldukları yanıtlar incelendiğinde, yüksek bir ortalama
ile karşılaşılmaktadır (Ort=4,00). Buna karşın dış kontrol odaklılıklarında ise düşük bir ortalama görülmektedir
(Ort=1,70). Bu durum, otel çalışanlarının elde ettiği sonuçların kendilerinden kaynaklı olduğuna inandıklarına işaret
etmektedir. Diğer bir ifade ile çalışanlar elde ettiği başarı ya da başarısızlıkları şans, kader veya tesadüfe
bağlamamaktadır. Çalışanların iç kontrol odaklılıklarının yanı sıra psikolojik dayanıklılıklarının (Ort=3,87) ve
duygusal zekâlarının (Ort=4,08) da yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, otel çalışanlarının zor ve stresli
durumlar karşısında dayanıklı olduklarını göstermektedir. Ayrıca otel çalışanları kendilerinde ve başkalarında oluşan
duyguları kolaylıkla anlayabilmekte ve duyguları başarılı bir şekilde yönetebilmektedirler. Bunun yanında
çalışanların empati yeteneklerinin ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ve iyi sosyal ilişkiler kurabildiklerini
söylemek mümkündür.
Yapılan korelasyon analizi sonucunda, iç kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık (r=,421; p=,000<0,01) ve
duygusal zekâ (r=,596; p=,000<0,01) arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.
Dış kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık (r=-,474; p=,000<0,01) ve duygusal zekâ (r=-,634; p=,000<0,01)
arasında ise orta düzeyde negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bunun yanında psikolojik
dayanıklılık ve duygusal zekâ arasında ise yine orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğu bulunmuştur
(r=,410; p=,000<0,01). Genel olarak değerlendirildiğinde tüm değişkenler arasında orta düzeyde anlamlı ilişkilerin
olduğu görülmektedir.
Araştırmaya konu olan değişkenler arasındaki etkileşimi belirlemek amacıyla, çoklu regresyon analizi yapılmış
ve bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. İç ve dış kontrol odağı,
psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ etkileşimini ele alan çoklu regresyon analizi sonucuna Tablo 5’te yer
verilmiştir.
Tablo 5: İç ve Dış Kontrol Odağı, Psikolojik Dayanıklılık ve Duygusal Zekâ Etkileşimini İnceleyen Çoklu
Regresyon Analizi
Bağımsız Değişkenler
İç Kontrol Odağı
Dış Kontrol Odağı
Duygusal Zekâ
R
R2
2
R (Adjusted)
F

Beta (ß)
,168
-,293
,124

t
2,862
-4,808
2,068
,510
,260
,255
45,520

p
,004
,000
,039

Yapılan çoklu regresyon analizinde, iç kontrol odağı, dış kontrol odağı ve duygusal zekâ değişkenleri bağımsız
değişken olup, psikolojik dayanıklılık ise bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Model, psikolojik dayanıklılığın
%25,5’ini (R2 Adjusted) açıklamaktadır. Başka bir ifade ile iç kontrol odağı, dış kontrol odağı ve duygusal zekâ
psikolojik dayanıklılık düzeyindeki değişimin %25,5’ini açıklamaktadır. Tablo 5’e göre, iç kontrol odağının ve
duygusal zekânın psikolojik dayanıklılık üzerine olan etkisi pozitif yönlü iken; dış kontrol odağının psikolojik
dayanıklılık üzerine olan etkisi negatif yönlüdür. Analiz sonuçlarına göre, iç kontrol odağındaki bir birimlik değişim
psikolojik dayanıklılıkta ,168 (p<0,05); duygusal zekâ düzeyindeki bir birimlik değişim ise ,124 (p<0,05) oranında
değişime neden olmaktadır. Buna karşın dış kontrol odağındaki bir birimlik değişim psikolojik dayanıklılıkta -,293
(p<0,05) oranında değişime neden olmaktadır.
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Aracılık etkisi çeşitli paket programlar kullanılarak analiz edilmektedir. Bu araştırma kapsamında çağdaş
yaklaşım benimsenmiş olup, aracı etkinin analiz edilmesinde Andrew F. Hayes tarafından geliştirilen Process Makro
yazılımı kullanılmıştır (Hayes, 2017). Process yazılımı, aracı ve düzenleyici etki analizleri ile çok farklı durumsal
etki modellerini gözlenen değişkenler üzerinden doğrusal regresyona dayanan yol analizi ile test eden bir
uygulamadır. Bu yazılım, model hesaplamalarını en küçük kareler yöntemine dayanan doğrusal regresyon analizi ile
yapmaktadır. Son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan Process uygulamasının birtakım üstünlükleri bulunmadır. İlk
olarak, Process Makro uygulaması ile aracı etkiler, düzenleyici etkiler ve durumsal etkiler daha kolay ve pratik bir
şekilde yapılabilmektir. İkinci olarak, Process Makro uygulamasında aracı ve düzenleyici etkiye ilişkin hipotezler,
Bootstrap tekniği ile elde edilen güven aralıklarına göre test edilmektedir. Bootstrap tekniğine dayanan analizlerin
aracılık modellerinde daha geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği bilinmektedir (Gürbüz, 2019; Preacher & Hayes,
2008). Bootstrap tekniğiyle hesaplanan güven aralığındaki BootLLCI ve BootULCI değerlerinin sıfırı içermemesi
durumunda analiz sonucundaki dolaylı etki istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmektedir. Aracı etkinin test edilmesi
için Andrew F. Hayes’in (2017) oluşturduğu model 4 kullanılmıştır. İç ve dış kontrol odağı bağımsız değişken (X),
psikolojik dayanıklılık bağımlı değişken (Y), duygusal zekâ ise aracı değişken (M) olarak belirlenmiştir.
Değişkenlerin doğrudan, dolaylı ve toplam etki değerlerine bakılmıştır.
İç ve dış kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkide duygusal zekânın aracı etkisinin olup
olmadığını belirlemek amacıyla Process Makrosunda iki farklı model test edilmiştir. Çünkü modelde iç kontrol odağı
ve dış kontrol odağı olmak üzere iki bağımsız değişkene yer verilmiştir. Aracı ekinin test edilmesinde Tablo 6, Tablo
7, Tablo 8 ve Tablo 9’daki istatistiki bilgilere ulaşılmış ve bu bilgiler yorumlanmıştır.
Tablo 6: İç ve Dış Kontrol Odağının (X) Duygusal Zekâ (M) Üzerindeki Etkisi
İKO → DZ (a yolu)
DKO → DZ (a yolu)

R-sq
,355
,402

Beta (ß)
,595
-,634

se
,039
,036

t
14,65
-16,20

p
,000
,000

LLCI
,4915
-,6547

ULCI
,6439
-,5130

Tablo 6’da bağımsız değişken olan iç kontrol odağının (X) ve dış kontrol odağının (X) aracı değişken olan
duygusal zekâya (M) etkisini gösteren regresyon analizi sonuçları yer almaktadır (a yolu). Bu sonuçlara göre iç
kontrol odağının duygusal zekâyı anlamlı düzeyde ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir (ß=,595; %95 CI
[,4915/,6439]; p<,001). Dış kontrol odağı ise duygusal zekâyı anlamlı düzeyde ancak negatif yönde etkilemektedir
(ß=-,634; %95 CI [-,6547/-,5130]; p<,001). ß değerlerinin anlamlı olduğu hem tabloda yer alan p değerlerinin
,001’den küçük olmasından hem de güven aralığına ait değerlerin 0 (sıfır) değerini kapsamamasından
anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar ışığında H3 ve H4 hipotezleri kabul edilmiştir. Ayrıca iç kontrol odağı duygusal zekâdaki
değişimin %36’sını (R2=,355); dış kontrol odağı ise duygusal zekâdaki değişimin %40’ını (R2=,402) açıklamaktadır.
Tablo 7: İç ve Dış Kontrol Odağının (X) ve Duygusal Zekânın (M) Psikolojik Dayanıklılık (Y) Üzerindeki Etkileri
DZ → PD (b yolu)
İKO → PD (c’ yolu)
DZ → PD (b yolu)
DKO → PD (c’ yolu)

R-sq
,216
,244

Beta (ß)
,247
,273
,182
-,358

se
,057
,055
,059
,054
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t
4,42
4,88
3,20
-6,28

p
,000
,000
,000
,000

LLCI
,1421
,1611
,0733
-,4479

ULCI
,3696
,3779
,3053
-,2344
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Tablo 7’de ise aracı değişken olan duygusal zekâ (M) (b yolu) ile bağımsız değişken olan iç kontrol odağının (X)
ve dış kontrol odağının (X) (c’ yolu) bağımlı değişken olan psikolojik dayanıklılık (Y) üzerindeki etkileri
görülmektedir. Bu sonuçlara göre duygusal zekânın psikolojik dayanıklılığı anlamlı düzeyde ve pozitif yönde
etkilediği görülmektedir (ß=,247; %95 CI [,1421/,3696]; p<,001 / ß=,182; %95 CI [,0733/,3053]; p<,001). Araştırma
modelinde iki bağımsız değişken olmasından kaynaklı b yolu iki kez test edilmiş ve her iki analiz sonucuna da yer
verilmiştir. Bu sonuçlara göre H5 hipotezi kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra Tablo 7’de aracı değişken olan duygusal
zekâ (M) kontrol edilirken iç kontrol odağının (X) ve dış kontrol odağının (X) psikolojik dayanıklılık (Y) üzerindeki
etkisi (c’ yolu) yani doğrudan etki test edilmiştir. Bu doğrultuda iç kontrol odağının psikolojik dayanıklılığı anlamlı
düzeyde ve pozitif yönde (ß=,273; %95 CI [,1611/,3779]; p<,001); dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılığı ise
anlamlı düzeyde ancak negatif yönde (ß=-,358; %95 CI [-,4479/-,2344]; p<,001) etkilediği saptanmıştır. Ayrıca iç
kontrol odağı ve duygusal zekâ psikolojik dayanıklılık düzeyindeki değişimin %22’sini (R 2=,216) açıklarken; dış
kontrol odağı ve duygusal zekâ ise psikolojik dayanıklılık düzeyindeki değişimin %24’ünü (R2=244) açıklamaktadır.
Tablo 8: İç ve Dış Kontrol Odağının (X) Psikolojik Dayanıklılık (Y) Üzerindeki Toplam Etkisi
İKO → PD (c yolu)
DKO → PD (c yolu)

R-sq
,176
,224

Beta (ß)
,420
-,474

se
,045
,042

t
9,15
-10,63

p
,000
,000

LLCI
,3257
-,5352

ULCI
,5038
-,3681

Tablo 8 aracı değişkenin (M) olmadığı bir modelde, iç kontrol odağının (X) ve dış kontrol odağının (X) psikolojik
dayanıklılık (Y) üzerindeki etkisini (c yolu) yani toplam etkiyi göstermektedir. Bu sonuçlara göre duygusal zekânın
olmadığı bir durumda, iç kontrol odağının psikolojik dayanıklılığı anlamlı düzeyde ve pozitif yönde (ß=,420; %95
CI [,3257/,5038]; p<,001); dış kontrol odağının ise psikolojik dayanıklılığı anlamlı düzeyde ancak negatif yönde (ß=,474; %95 CI [-,5352/-,3681]; p<,001) etkilediği görülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda H1 ve H2 hipotezleri
kabul edilmiştir. Ayrıca iç kontrol odağı psikolojik dayanıklılık düzeyindeki değişimin %18’ini (R 2=,176); dış
kontrol odağı ise psikolojik dayanıklılıktaki değişimin %22’sini (R2=,224) açıklamaktadır.
Tablo 9: İç ve Dış Kontrol Odağının (X) Psikolojik Dayanıklılık (Y) Üzerindeki Etkisinde Duygusal Zekânın (M)
Aracı Rolü
X-Y-M
İKO-PD-DZ
DKO-PD-DZ

Effect
,145
-,110

BootSE
,047
,044

BootLLCI
,0488
-,1946

BootULCI
,2369
-,0225

Son olarak Tablo 9 iç kontrol odağının (X) ve dış kontrol odağının (X) duygusal zekâ aracılığıyla (M) psikolojik
dayanıklılık üzerindeki dolaylı etkisini göstermektedir. Dolaylı etki değeri bootstrap tekniği ile elde edilen güven
aralıkları ile raporlanmıştır. Bu sonuçlara göre, duygusal zekânın iç kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık
arasındaki ilişkiye aracılık ettiği görülmektedir (ß=,145; %95 BCA CI [,0488/,2369]). Benzer şekilde duygusal
zekânın dış kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkiye de aracılık ettiği saptanmıştır (ß=-,110; %95
BCA CI [-,1946/-,0225]). Bootstrap yöntemi ile dağılımla ilgili yanlılık ve çarpıklıklar düzeltilerek daha güvenilir
sonuçlar elde edilmiş ve güven aralığına ait değerler 0 (sıfır) değerini kapsamadığı için aracı etkinin anlamlı olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda H6 ve H7 hipotezlerinin kabul edildiğini söylemek mümkündür.
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Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Turizm sektörünün yapısından kaynaklı olarak otel çalışanları, insan ilişkilerinin yoğun olduğu bir ortamda
faaliyetlerini yürütmektedirler. Öte yandan uzun çalışma saatleri ve iş yoğunluğu çalışanlar üzerinde olumsuz bazı
etkiler ortaya çıkarabilmektedir. Bu olumsuz durumlarla başa çıkmanın bir yolu olarak, çalışanların psikolojik
dayanıklılıklarının yüksek olması önemli bir etki yaratabilmektedir. Otel çalışanlarının psikolojik dayanıklılıkları
üzerinde sahip oldukları kişilik ve zekâ düzeylerinin etkili olduğu düşünülmektedir. Bu kapsamda otel çalışanlarının
iç ve dış kontrol odaklılıklarının psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkisinde duygusal zekânın aracı rolünün olup
olmadığı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, araştırmanın teorik katkıları ve pratik katkıları dikkate alınarak ortaya
koyulmuş ve gelecekte yapılacak araştırmalar için birtakım önerilerde bulunulmuştur.
Araştırmanın Teorik Katkıları
Genel olarak otel çalışanlarının iç kontrol odaklı olduklarını ve ortaya çıkan başarı veya başarısızlıkları daha çok
kendileri ile ilişkilendirdiklerini söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle otel çalışanları ortaya çıkan durum ve
sonuçları dış faktörlere bağlamamaktadırlar. Yine otel çalışanlarının zor koşullara karşı oldukça dayanıklı oldukları
ve stresle mücadele ederek, stresin üstesinden gelebildikleri görülmektedir. Öte yandan insan ilişkilerinin yoğun
olduğu turizm sektöründe otel çalışanlarının hem kendi hem de başkalarının duygularını anlamada oldukça yetenekli
olduklarını, empati yapabildiklerini, yüksek motivasyonla çalıştıklarını ve sosyal ilişkiler konusunda oldukça iyi
olduklarını söylemek mümkündür.
Araştırma kapsamında hem iç hem de dış kontrol odağının psikolojik dayanıklılık üzerinde önemli bir etkisi
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Otel çalışanlarının iç kontrol odaklı olması psikolojik dayanıklılık üzerinde pozitif bir
etki yaratırken, çalışanların dış kontrol odaklı olması ise psikolojik dayanıklılık üzerinde negatif bir etki
yaratmaktadır. Elde edilen bu sonuçların alanyazınla da örtüştüğü görülmektedir (Abouserie, 1994; Diehl & Hay,
2010; Frazier vd., 2011; Grob vd., 1995; Karaırmak & Siviş Çetinkaya, 2011; Kormanik & Rocco 2009;
Leontopoulou, 2006; Siman-Tov & Kaniel, 2011). Dolayısıyla iç kontrol odaklı otel çalışanlarının psikolojik
dayanıklılıkları yüksek olurken, dış kontrol odaklı çalışanların ise psikolojik dayanıklılıkları düşük olmaktadır.
Otel çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerini belirleyen faktörler incelendiğinde kontrol odağının anlamlı bir
etkisinin olduğu görülmektedir. Araştırma sonucunda iç kontrol odağının duygusal zekâ üzerinde pozitif bir etkisi,
dış kontrol odağının ise duygusal zekâ üzerinde negatif bir etkisi tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçların ise
alanyazınla uyumlu olduğu görülmektedir (Brown & Swartz, 2012; Mohapatra & Gupta, 2010; Oktay, 2013; Spahi,
2010; Turnipseed, 2018). Aynı zamanda olumlu bir kişilik özelliğine sahip olan iç kontrol odaklı otel çalışanlarının,
sonuçlar üzerindeki hâkimiyete olan inancı yine bu kişilerin duygusal zekâlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır.
Dış kontrol odaklı bireyler için ise tam tersi bir durum söz konusu olmaktadır.
Otel çalışanlarının psikolojik dayanıklılıklarının oluşmasında duygusal zekânın anlamlı bir etkisinin olduğu tespit
edilmiştir. Çalışanların duygusal zekâ düzeylerinde görülen farklılıklar yine çalışanların psikolojik dayanıklılıklarına
yansımaktadır. Bu durumla ilgili olarak alanyazın incelendiğinde benzer sonuçlar ile karşılaşılmaktadır (Akbari &
Khormaiee, 2015; Armstrong vd., 2011; Büyükbayram vd., 2016; Magnano vd., 2016; Pakiş & Deniz, 2020). Elde
edilen sonuçlar ise duygusal zekânın psikolojik dayanıklılığı pozitif yönde etkilediğine yöneliktir. Yüksek duygusal
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zekâya sahip olan otel çalışanlarının psikolojik dayanıklılıkları da yüksek olurken, düşük duygusal zekâya sahip
çalışanların psikolojik dayanıklılıkları ise düşük olmaktadır.
Araştırma dâhilinde elde edilen temel sonuç ise duygusal zekânın aracı etkisine yöneliktir. Yapılan analizler
neticesinde duygusal zekânın iç kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık ilişkisinde aracı role sahip olduğu tespit
edilmiştir. Yine benzer şekilde duygusal zekâ dış kontrol odağı ile psikolojik dayanıklılık ilişkisinde aracı role
sahiptir. İç kontrol odaklı otel çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin yüksek olması, çalışanların psikolojik
dayanıklılık düzeylerine olumlu yansımaktadır. Öte taraftan dış kontrol odaklı çalışanlarda daha düşük düzeyde
duygusal zekânın görülmesi ise çalışanların psikolojik dayanıklılık düzeylerine olumsuz bir şekilde yansımaktadır.
Dolayısıyla otel çalışanlarının zor koşullar altında ve yoğun bir şekilde çalıştıkları düşünüldüğünde psikolojik olarak
dayanıklı olmaları gerekmektedir. Bu durumun sağlanmasında ise iç kontrol odaklı yüksek duygusal zekâya sahip
bireyler daha başarılı olabilmektedir.
Genel olarak değerlendirildiğinde kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve duygusal zekâ değişkenleri literatürde
ayrı ayrı çalışılmıştır. Ancak bu değişkenleri birlikte ele alan ve aralarındaki ilişkiyi bu çalışmadaki şekilde
değerlendiren herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca analiz edilen bu değişkenlerin özellikle turizm
işletmeleri çalışanları açısından önemli olduklarının düşünülmesi ve buna ilişkin geçerli bir model önerisinin
sunulması teorik anlamda bir boşluğu doldurur niteliktedir. Bunun yanında aracılık analizlerinde geleneksel
yaklaşıma getirilen eleştiriler, çağdaş yaklaşımın önemini arttırır yöndedir. Araştırmada daha güvenilir sonuçlar
verdiği düşünülen çağdaş yaklaşımın esas alınması da metodolojik açıdan önemli bir katkı olarak görülmektedir.
Araştırmanın Pratik Katkıları
Yapılan araştırmanın teorik katkılarının yanı sıra otel işletmelerine ve otel çalışanlarına pratik katkıları da
bulunmaktadır. Turizm sektörünün emek yoğun bir sektör olmasından kaynaklı insan faktörü ön plana çıkmaktadır.
Bu bağlamda turizm sektöründe fiziksel şartların ağır olması, mevsimlik bir iş olması, yoğun çalışma saatleri vb. gibi
durumlar otel çalışanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Sektörde başarının sağlanması, fiziksel olduğu kadar
psikolojik olarak da dayanıklı olmaktan geçmektedir. Psikolojik dayanıklılığı yüksek çalışanlar, sektörün
olumsuzluklarının veya günlük yaşadığı sıkıntıların ve stresli durumların üstesinden gelebilecek bir güce sahip
olabilmektedir. Bu noktada otel çalışanların kişilik özellikleri ve zekâ düzeyleri psikolojik dayanıklılıklarına olumlu
etki etmektedir. İç kontrol odaklı otel çalışanları stresli durumlarla mücadele etmede dış kontrol odaklı otel
çalışanlarına göre daha iyi bir performans sergileyebilmektedirler. İç kontrol odaklı yüksek duygusal zekâya sahip
otel çalışanları ise amaçlarına ulaşmada diğerlerine göre daha dayanıklı olmaktadırlar. Tüm bu sonuçlar
değerlendirildiğinde ise psikolojik açıdan güçlü olan bu tür çalışanların yapmış oldukları işlerde daha etkili ve verimli
olabileceklerini ve buna bağlı olarak daha kaliteli sonuçlar ortaya koyabileceklerini söylemek mümkündür.
Çalışanlardaki bu gibi olumlu gelişmeler ise bir yandan turistlere sunulan hizmetleri üst seviyeye çıkartırken, diğer
taraftan sürdürülebilir turist akışının sağlanmasında otel işletmeleri adına olumlu bir durum olarak görülmektedir.
Otel işletmelerinin en önemli kaynağının çalışanlar olduğu düşünüldüğünde, otel işletmelerinin başarısında
çalışanların sahip oldukları özelliklerin oldukça etkili olduğunu söylemek mümkündür. Bu kapsamda çalışanların
başta kişilik özellikleri olmak üzere, onların empati yapabilme yetenekleri veya turistlerin duygularını anlayabilme
yetenekleri zor durumlarla karşılaştıklarında daha dayanıklı olmalarında bir destek görevi görmektedir. Bu durum
ise çalışanların psikolojik olarak zayıf düşmesini ve olası işten ayrılmaları önler niteliktedir. Diğer bir ifadeyle otel
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işletmelerinin personel devir oranının düşmesinde etkili olmaktadır. Ayrıca otel işletmelerinin iç kontrol odaklı ve
duygusal zekâsını iyi bir şekilde kullanabilen çalışanları elinde tutması, istenilen düzeyde kaliteli iş sonuçlarının
ortaya çıkmasında etkili olacaktır.
Araştırmanın Sınırlılığı ve Gelecekte Yapılacak Araştırmalar İçin Öneriler
Yapılan bu araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel çalışanları ile sınırlıdır. Diğer bir
sınırlılık ise anket çalışmasının kesitsel bir zaman diliminde yapılmış olmasıdır. Bu sınırlılıklar doğrultusunda
gelecekte yapılacak araştırmalara birtakım önerilerde bulunulmuştur. Kontrol odağı, psikolojik dayanıklılık ve
duygusal zekâ etkileşimine yönelik yapılan bu araştırma farklı destinasyonlarda yer alan otel çalışanları ya da
yöneticileri üzerinde gerçekleştirilebilir veya turizm sektörünün farklı paydaşları örneklem olarak seçilebilir.
Demografik özellikler açısından farklılık analizlerinin yapılması daha detaylı bilgiler sunabilir. Bunun yanında ilgili
değişkenler ve demografik değişkenler ele alınarak durumsal etki veya düzenleyici etki test edilebilir. Psikolojik
dayanıklılığın açıklanmasında farklı etkilerin söz konusu olduğu düşüncesine dayanarak; proaktif ve reaktif kişilik
yapılarının etkisi yine duygusal zekâ veya kültürel zekâ yardımıyla özellikle turizm işletmesi çalışanları üzerinde
incelenebilir. Ayrıca ilgili değişkenlere dair otel işletmesi çalışanları hakkında daha detaylı bilgi elde etmek amacıyla
nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılabilir. Mülakat, odak grup görüşmesi, gözlem vb. gibi nitel veri toplama
yöntemleri kullanılarak çalışanlara ilişkin daha detaylı ve samimi bilgiler elde edilebilir. Son olarak ise duygusal
zekâ sonradan geliştirilebilen bir zekâ türü olduğundan dolayı otel çalışanlarına duygusal zekâya yönelik eğitimlerin
verilmesi önerilmektedir.
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Extensive Summary
Today, individuals may face difficult conditions in all areas of life. Especially tourism sector employees may face
quite challenging conditions due to intense human relations, long working hours and fast-paced work. On the one
hand, hotel business employees who have to overcome these difficulties, on the other hand, have to provide a quality
service to guests. One of the ways to overcome these situations is to provide psychological resilience as well as
physical strength. In other words, psychological resilience comes into prominence as an important factor in the
effective and efficient work of employees at the desired level.
Psychological resilience is defined as “a personality trait that keeps control of events by resisting in stress
situations and is open to changes” (Kobasa, 1979). It is seen that some factors are effective in increasing the level of
psychological resilience, which is said to be an important personality trait in overcoming difficult situations (Maddi,
1998). Among these factors, it is thought that there is a locus of control, which is defined as “people’s attributing the
reasons of good or bad events to themselves or to people against their will, to factors such as luck and fate” (Rotter,
1966). Another is assumed to be emotional intelligence, which is defined as “the ability to understand oneself and
others, to establish relationships with people, and to be able to overcome problems by adapting to sudden events and
to be more successful against environmental demands” (Bar-On, 1997). As a matter of fact, it is stated that the locus
of control and emotional intelligence, which are among the protective factors in psychological resilience research,
interact with psychological resilience (Çam & Büyükbayram, 2015; Karaırmak & Siviş Çetinkaya, 2011).
Psychological resilience, which is among the positive organizational behaviors, is seen as a feature sought in
employees and it is also considered an important issue to investigate the conditions that affect this. In addition, the
examination of the relationships among the variables of locus of control, psychological resilience and emotional
intelligence on hotel employees and the limited number of studies in the field of tourism reveal the importance of the
study. Therefore, the purpose of the study is to determine whether emotional intelligence has a mediating role in the
effect of internal and external locus of control on psychological resilience.
A questionnaire was applied to hotel employees in order to collect data on the variables determined within the
scope of the study. The “Work Locus of Control Scale (WLCS)” developed by Spector (1988) was used to measure
the internal and external locus of control of hotel employees. “Personal Views Survey III-R” developed by Maddi &
Khoshaba (2001) was used to measure psychological resilience levels. “Emotional Intelligence Scale” developed by
Wong & Law (2002) was used to measure emotional intelligence levels (Ng et al., 2007).
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The convenience sampling method was used to collect the data required to test the hypotheses. Employees of four
and five star hotels operating in Istanbul constitute the population of the research. Within the scope of this research,
392 employees in the population of 46.841 employees were determined for the sample of the study.
The data obtained in the research were uploaded to statistics programs and analyzed using appropriate analysis
techniques. Exploratory and confirmatory factor analysis was performed to measure the validity of the study, and
alpha coefficient was included for the reliability of the scales. Relationships between internal and external locus of
control, psychological resilience and emotional intelligence were examined. Whether emotional intelligence has a
mediating effect on the relationship between the internal and external locus of control and psychological resilience
was revealed by Process Macro. Finally, the significance of the mediating effect was evaluated according to the
bootstrap results.
Firstly, validity and reliability analyzes of the scales were conducted in the study. As a result of exploratory and
confirmatory factor analysis, it was determined that the scales were valid. In addition, the reliability levels of the
scales were found to be quite high. Hotel employees have been found to have a high level of internal locus of control,
psychological resilience and emotional intelligence. In addition, it was observed that they have a low level of external
locus of control. On the other hand, while a positive and significant relationship was observed between internal locus
of control, psychological resilience and emotional intelligence; a significant negative correlation was found between
external locus of control, psychological resilience and emotional intelligence.
Within the scope of the research, it was determined that internal and external locus of control has a significant
effect on both psychological resilience and emotional intelligence. Emotional intelligence has been found to have a
significant effect on psychological resilience. Finally, emotional intelligence has been found to have a mediating
effect on the effect of internal and external locus of control on psychological resilience.
In addition to the theoretical contributions of the research, it also contributes to hotel businesses and hotel
employees. Hotel employees with an internal locus of control can perform better in dealing with stressful situations
than hotel employees with an external locus of control. Hotel employees with an internal locus of control and high
emotional intelligence are more resistant in achieving their goals than others. When all these results are evaluated, it
is possible to say that such employees, who are psychologically strong, can be more effective and productive in their
work and accordingly, they can produce higher quality results. Such positive developments in employees, on the one
hand, increase the services offered to tourists, on the other hand, develop as a positive situation for hotel business.
Some suggestions have been made for future research. This research on the interaction of locus of control,
psychological resilience and emotional intelligence can be carried out on hotel employees or managers in different
destinations, or different stakeholders of the tourism sector can be selected as a sample. In addition, performing
analysis of differences in terms of demographic characteristics can provide more detailed information. In addition,
the conditional effect or moderator effect can be tested by considering the relevant variables and demographic
variables. Finally, since emotional intelligence is a type of intelligence that can be developed later, it is recommended
to provide training for emotional intelligence to hotel employees.

23

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2021, 9 (1), 24-46

JOURNAL OF TOURISM AND GASTRONOMY STUDIES
ISSN: 2147 – 8775
Journal homepage: www.jotags.org

Analysing Food Image Branding of Turkey From Instagram Social Media Platform
* Hakan GÖRÜR a

, Leyla ATABAY b

, Cem Oktay GÜZELLER c

Alanya Alaaddin Keykubat University, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Vocational School, Department of Catering
Services, Antalya /Turkey
b Akdeniz University, Institute of Social Sciences, Tourism Management, Antalya /Turkey
c Akdeniz University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary Arts, Antalya /Turkey
a

Article History
Received: 24.02.2021
Accepted: 23.03.2021
Keywords
Instagram
User-generated content
(UGC)
Text mining
Photo mining

Abstract
The main purpose of this study is to discover the most popular foods in Turkish cuisine by
analysing user-generated content (UGC) and analysing Instagram posts to determine the most
popular themes within a gastronomical context. Photographs, likes, and hashtags of 1167 posts
shared with “#turkishfood” hashtag are analysed due to the representative power of this hashtag
for the Turkish cuisine. Photography and text mining techniques are used under data mining.
Findings for photographs and likes show that users have high and low perceived images for certain
food categories. Hashtag findings support the user’s positive attitude towards Turkish cuisine. The
study will help the destination develop future social media strategies by revealing the strengths
and weaknesses of user-generated content (UGC) in the destination's food image branding. This
study offers theoretical and practical implications by showing existing and possible image
elements for destination food branding with social media.

Food image branding

Article Type
Research Article

* Corresponding Author
E-mail: hakangorur@windowslive.com (H. Görür)
DOI:10.21325/jotags.2021.775

24

Görür, H. & Atabay, L. & Güzeller, C.O.

JOTAGS, 2021, 9(1)

INTRODUCTION
Food is regarded as an important element to make the travel experience unique or to increase general travel
experience as an effective factor for tourism product generation and consumption (Björk & Kauppinen-Raisanen,
2016; Henderson, 2009). Destination marketing professionals regard food as an attractive factor to guide potential
tourists within a constantly changing structure of the tourism industry (McKercher et al., 2008). Within this context,
food can be seen as a strategic management tool that can form the basic image of a destination and contribute to the
existing image (Cohen & Aviele, 2004; Kivela & Crotts, 2006). Positive food image is considered as a differentiation
factor for the destinations. According to Rozin and Rozin (1981), factors such as local food, cooking techniques, and
taste properties differentiate the cuisine of a destination from others. For example, the destination image of France is
often linked with culture, fashion, romanticism, and primarily with gastronomy and wines (Frochot, 2003). As unique
food and cuisine increase the destination image, they can turn this destination into an important attraction centre
(Long, 2004). Over time, the positive food image of a destination contributes to destination marketing (Lai, et al.,
2017; Lai et al., 2018).
Since tourism activities are experience-focused and show abstract properties, tourists tend to constantly search for
information to decrease the predicted and perceived risks (Luo & Zhong, 2015). Tourists create a mental model
(image) of the destination through the information they collect (Tapachai & Waryszak, 2000). Perceived image is
regarded as more important by the tourists in the decision-making processes (Gallarza et al., 2002). Therefore, it can
be seen that information sources are an important factor for creating an image (Baloğlu, 1997; Baloğlu, 2001; Baloğlu
& McCleary, 1999; Gartner, 1993; Govers et al., 2007; Ji & Wall, 2014; Rodriguez-Santoz et al., 2011; Stabler,
1993).
With the development of information and communication technologies (ICT), tourists consult user-generated
content (UGC) on social media to plan their travels and make decisions (Fotis et al., 2012). UGC can be described
as the content such as photographs, video, music, and blogs that are created and updated by online participants
(Fatanti & Suyadnya, 2015). Destinations use UGC to interact with online users and reflect unique service and travel
experiences (Narangajavana et al., 2017). In recent years, social media (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) with
user-generated dynamic information is more preferred than traditional information sources (television, radio, banners,
etc.) (Varkaris & Neuhofer, 2017).
“One photo is worth one thousand words” (Hanan & Putit, 2014). Instagram (Zadeh & Sharda, 2014) as one of
the new and popular UGC platforms in digital tourism highly impacts tourists’ decision -making processes (Varkaris
& Neuhofer, 2017). Investigating UGC to effectively assess the interest and attention of the tourists on social media
provides insights and information to destinations for their activities.
Destination marketing, branding, and e-tourism topics are widely discussed in the literature. The majority of the
studies in the literature analyse UGC by using Facebook (Isacsson & Gretzel, 2011; Sabate et al., 2014), Twitter
(Hay, 2010; Sotiriadis & Van Zyl, 2013), TripAdvisor (Amaral et al., 2014; Ayeh et al., 2013) and YouTube (Kim,
2012) platforms or compare different applications (Smith et al., 2012). Although Instagram is important as a
marketing tool (Djafarova & Rushworth, 2017), there are only a few studies in terms of destination food marketing
and branding (Ye et al., 2017; Yu & Sun, 2019; Wong et al., 2019). There are limited information and ambiguity
about the effective role of social media to promote and market local cuisine. Therefore, the purpose of this study is
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to analyse user-generated content (photographs, likes, and hashtags) on social media platform Instagram to discover
the most popular foods in the Turkish cuisine and to determine the most popular themes in a gastronomic sense.
Obtained findings can present important data to effectively position and reposition Turkey’s food image as an
important tourism destination.
Literature Review
Food Image and Branding
Tourists might have positive, negative or neutral emotions towards a destination as their expected experience and
image formed in their mind matches (Gartner, 1989) since human behaviours are based on subjective judgments
(Tapachai & Waryszak, 2000) and perceptions rather than reality (Boulding, 1956). The image might influence the
tourists at selection and purchasing stages as a guiding factor. In the touristic context, destinations can create a
competitive advantage by reflecting high positive images (Pike & Ryan, 2004). Therefore, various destinations
attempt for branding to create a reputation by using an image (Qu et al., 2011). It can be seen that b randing is effective
to develop a positive destination image for tourists (Blain et al., 2005).
Branding involves sketching the broad lines for a product and management process to develop a positive image
to attract and maintain consumers (Low & Fullerton, 1994). Destination brands might contain elements such as
symbols, logos, words, or differentiation graphics that define the destination (Blain et al., 2005). For example,
Blinfelbt and Halkier (2013) found that Logstor, which is a small town in North Jutland, Denmark, symbolized brand
image with “mussels”. Within this context, it is important for individuals, society, and local governments to carry out
successful activities in the creation and protection of the destination brand (Chen, 2012).
Food is regarded as a cultural destination element among the components that form the destination image (Beerli
& Martin, 2004; Echtner & Ritchie, 2003). Additionally, food plays an important role to shape the destination image
(Lai et al., 2018). Although food is a physiological need (Frochot, 2003), it can be seen as an element that supports
the travel experience or the main motivation of travel (Quan & Wang, 2004). Accordingly, various studies in the
literature have confirmed the relationships between food image and tourists’ behavioural intention (visiting intension,
re-visiting intention or intention to recommend to others) (Ab Karim et al., 2010; Leong et al., 2010) and the
relationship between food image and tourist satisfaction (Ab Karim et al., 2010; Qing-Chi et al., 2013). Therefore,
food image is effectively considered as a strategic management tool by the destinations with the importance of
touristic travels.
In general, food image is investigated from the tourist perspective (demand) or destination perspec tive (supply)
(Lai et al., 2018). As can be predicted, messages that represent the food image (encouraging new food ideas,
strengthening some food consumption) can be intentionally reflected by the destination marketers via various
information sources to attract potential tourists (Fisher et al., 2012). With the development of information
technologies and more effective internet use by individuals for finding information, decreasing ambiguities and
perceived risks (Gretzel & Yoo, 2008; Mackay & Vogt, 2012), social media use by destination is highly important
to reflect the images online that might help destination branding. Social media is regarded as a transparent platform
with more participants compared to traditional information sources (Ukpabi & Karjaluota, 2018; Zhou & Wang,
2014). Social media has capabilities such as attracting individuals with content, attracting social interactions,
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maintaining by communicating with other members, and managing mutual relationships (Wang & Fesenmaier,
2004). Therefore, local administrations and destination marketers should be encouraged to use social media platforms
effectively to accurately reflect a positive food image for destination marketing.
Method
Turkey welcomes tourists all around the world with the various p opular destinations that have a historical and
natural attraction. Generally, it can be seen that the international tourist profile is mainly sea -sand-sun (Türkben et
al., 2012). However, Turkey has an important place among world cuisines. It is emphasized that one of the main
reasons of re-visit intentions and general satisfaction of international tourists is the Turkish cuisine (Rimmington &
Yüksel, 1998). Gaziantep, Hatay, and Afyonkarahisar have been listed in “UNESCO Creative Gastronomy City”
since 2015, 2017, and 2019 respectively (UNESCO, 2020). Therefore, Turkey as a tourism destination needs
positioning and re-positioning works to be distinguished within the food branding context, which is an important
cultural attraction element.
It is important to investigate how social media can be used effectively to promote the elements that contribute to
the destination image. Therefore, the main purpose of this study is to discover the most popular foods in the Turkish
cuisine by analysing UGC and analysing Instagram posts (photographs, likes, and hashtags) to determine the most
popular themes within a gastronomical context. In other words, user-generated food posts, as well as likes and
hashtags for these posts on Instagram, were analysed and the perceived food image of Turkey was evaluated from
the user perspective.
In this study, “#turkishfood” hashtag was analysed since this hashtag had the highest number of posts and the
power of presenting user perception towards Turkish cuisine was high. This study applied content analysis method
among qualitative research methods, and answers for three main problems and sub-problems were investigated by
using text mining and photo mining techniques under data mining.
1. What is the category frequency created by the photographs with “#turkishfood” hashtag posted by the users?
2. What is the like level in the “#turkishfood” hashtag post categories?
3. What is the other hashtags level in the “#turkishfood” hashtag post categories?
3a. What is the relationship level between “#turkishfood” hashtag and other hashtags in the post categories?
3b. What is the other hashtags usage frequency with the “#turkishfood” hashtag post categories?
3c. What are the themes created by the other hashtags in the “#turkishfood” hashtag po st categories?
Content analysis is used for transforming data into systematic and clear information (Schreier, 2014). Content
analysis can be used for processing non-text data such as photographs (Billore et al., 2013). Content analysis is
important for research as this method is suitable for large samples, provides systematic information, and provides
validation and repetition under similar conditions. To analyse the UGC, data mining methods are used to help content
analysis from online platforms (social media, websites, etc.) (Al-Daihani and Abrahams, 2016). Using innovative
data mining techniques in data collection and analysis processes decrease the time and errors compared to traditional
methods.
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Model of Study
In today’s world, it is necessary to obtain a high amount of information from the most resources and discover
value-added information to make critical decisions (Aksu & Güzeller, 2019). Within this context, big data that
represents a low cost, large volume, high-speed, and various information is important among data processing methods
(Gandomi & Haider, 2015). While it is possible to obtain big data from various sources, social media data is highly
important due to the unbiased representation of individual ideas, attitudes, and emotions. Therefore, to answer the
problems and sub-problems expressed in the previous section, the social media platform Instagram was investigated,
and the flowchart process is given in Fig. 1 by considering the social media analysis process (Fan & Gordon, 2014;
Gandomi & Haider, 2015).

Data
Collection

Data
Pre-Processing

Data
Analysis

• Choosing Social Media Platform (Instagram)
• Determining the Search Hashtag (#turkishfood)
• Harvesting Data (Phyton)

• Data Purification
• Converting Data to Appropriate File Format
• Uploading Data to the Program

Analysis of Photo Data
• Classification of Photos into Food Categories
• Application of Frequency Distribution Analysis

First Research
Problem

Analysis of Number of Likes Data
• Determining the Number of Likes According to
Food Categories
• Application of Frequency Distribution Analysis

Second Research
Problem

Analysis of Hashtag Data
• Proximity and Correlation Analysis (findAssocs)
• Word Frequency and Word Cloud Analysis
• Thematic Map Analysis

Reporting

Third Research
Problem

• Reporting Findings
• Summarizing the Results

Fig 1. Study Flowchart Process
The study consists of four stages including data collection, data pre-processing, data analysis, and reporting (Fig.
1). The first two stages (data collection, data pre-processing) represent data methods including data obtaining, data
storage, and preparing the data for analysis with supportive technologies. The last two stages (data analysis and
reporting) represent techniques used in big data analysis and logical analysis representing the process for findings
(Gandomi & Haider, 2015). These stages are explained in detail in the following sections.
Population and Sample
The study population is the user-generated contents on popular social media platform Instagram that represents
Turkish cuisine. This study considered post content with frequently-used “#turkishfood” hashtag due to the
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representative power of this hashtag of Turkish cuisine. This study used purposive sampling method among nonrandom sampling method since content related to foods representing Turkish cuisine were included and promotionrelated (discount, draws, promotions, and ads) contents were excluded. Purposive sampling repre sents intention
selection that does not include the entire population for the research problem due to participant properties (Pamuk,
2017). Within this context, 846051 posts created by users with the "#turkishfood" tag were reached on April 27,
2020. 1167 posts meeting the specified criteria were examined within the scope of the research. It was seen that 691
of these posts met all the criteria while 476 contained irrelevant photographs.
Data Collection Tool
Data collected from the social media platform Instagram was analysed by using the “Python” open-code program
“Selenium”, “BeautifulSoup”, and “Pandas” packages. “Selenium” is a package that enables operating desired
operations on internet browsers (Firefox, Google Chrome, etc.) to automatize these activ ities (Selenium, 2020).
“BeautifulSoup” helps to separate HTML and XML data and data extraction (Mitchell, 2018). “Pandas” is a Python
package for data processing, data extraction, and data storage (McKinney, 2012).
Data Collection Process
Instagram as a photograph and video-based social media application where images and comments can be shared
rapidly on the platform is regarded in digital tourism as a popular tool where everyone can be a tourism expert (Hanan
& Putit, 2014). Although Instagram was launched in 2010, it is one of the most popular social media platforms around
the world (Benedek, 2018). 2019 statistical data show that the platform has 1 billion monthly active users and 500
million daily active users (Clement, 2019). It can be seen that Instagram is adopted and effectively used by tourists
to share their travel experiences by others and destination marketers to promote the destination (Barbe et al., 2019).
Kufie and Kesa (2020) found that users most commonly use Instagram to share their food ex periences. A study in
Portugal by Kuhzady and Ghasemi (2019) emphasized that food-beverages are among the most attractive image
elements among the users.
Instagram was selected as a reference since this social media platform has the highest number of users in the
digital world and it is popular among the young generation (Statista, 2020). To discover the UGC on Instagram,
popular hashtags (#turkishfood, #turkishfoodie, #turkishfoodlover, etc.) were investigated. Since there were
significant differences between the number of posts, user-generated content (photographs, likes, hashtags) under
“turkishfood” hashtag with the highest number of posts (846051 posts) was included in the study for reliable and
consistent data.
Data scraping on the web environment represents an automatic method to obtain a large amount of data from
websites and social media platforms. To extract data from Instagram, codes were written on “Selenium”,
“BeautifulSoup” and “Pandas” packages of open-source program Python. By using Selenium package codes,
automatic connections with designated Instagram accounts were obtained on the “Firefox” browser. Selenium Core
runs a JavaScript code on a host computer and controls the tested web application by using the browser capabilities
(Bruns et al., 2009). Data on social media platforms are referred to as unstructured data. “BeautifulSoup”, which is
a data scraping package, helps to collect the unstructured data from Instagram and to store it in a structured way. By
using the Instagram bot created with the Selenium package, the last 1167 posts with “turkishfood” hashtag and other
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contents linked to these posts (photographs, likes, and hashtags) were obtained. The data set was created under three
titles such as photographs with “turkishfood” hashtag, likes, and texts (hashtags) on 27 April 2020 by using
Instagram. Lastly, data collected with the “Pandas” library were processed and prepared for analysis in “xlsx” (Excel)
format.
Data Pre-Processing
Photograph data were numbered (image 1, image 2 ...) and collected in a folder created for photography mining
analysis. At the first stage, the data series (1167 posts) obtained under photography mining were analysed by the
researchers. Researchers separated the relevant and irrelevant photographs in the data set for Turkish cuisine.
Texts with likes and hashtags were transferred to the “Excel” file as a corpus. First, all the character distortions,
texts other than Latin letters, punctuations, corrupted data, and irrelevant posts outside the scope were cleared from
the “Excel” data set. After the pre-cleaning process, a “tm package of the “R” package program was used (Feinerer
& Hornik, 2019) to transform all capital and small letters and characters to plain text. Punctuations and figures in
the data were removed and spaces were eliminated. These corrections were turned into a clean data set to be analysed
with the “dplyr” package. Thus, three separate data sets which were photographs, likes, and hashtags were created
before the analysis.
Data Analysis
Data mining techniques were used to interpret UGC on the popular social media platform Instagram. Two different
techniques including text and photography mining were used since the analysed data set consisted of photographs
and texts (likes and hashtags). After creating and cleaning the data set, data analysis was conducted in line with the
research problem.
For the first research problem, by using the existing studies in the literature (Cömert & Alabacak, 2019; Eren &
Çelik, 2017; Ergün & Öztürk, 2018; Şanlıer, 2005) and field knowledge of the researchers, Turkish cuisine
classification categories and explanatory content were determined to classify the photographs. Photographs irrelevant
with food were included under the “irrelevant photographs” title in the category to obtain interpretable findings.
Categories and contents used for photograph classifications are given in Table 1. Photographs in 1167 posts in the
data set were analysed by the researchers and classified in certain categories. In other words, Table 1 was used as the
measurement criteria in data evaluation. Frequency distribution analysis was conducted to represent the photography
data in terms of numbers and percentage and to determine the value distribution properties.
To answer the second research problem related to posting likes, the number of likes of the photographs separated
into the food category in Table 1 were analysed. For each category, total likes and like levels were calculated.
Frequency distribution analysis was used for the percentage of data.
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Table 1. Food Categories and Contents Classifying Turkish Cuisine
Soups

Food Category

-

Meats
Seafoods
Vegetables

-

Cereals
Dried Legume Foods
Salads

-

Mezes
Desserts
Bakery and Pastry Products
Breakfast

-

Dinner

-

Irrelevant Photos

-

Category Content
Cereal, pulses and dough soups, Meat and offal soups, Yogurt and milk soups,
Chicken soups, Vegetable soups.
Grills, Kebabs, Meatballs, Stews, Offals.
Saltwater fish, Freshwater fish, Shellfish, Mollusk.
Mousaka, Oturtma (a dish made of ground meat and vegetables), Mücver
(vegetable patty), Pan Dishes, Silkme (vegetables and meat cubes first fried and
then cooked in its own gravy, shaken at intervals), Olive oil Dishes, Dolma
(stuffed vegetables) and Sarma (stuffed leaves).
Rice Dishes, Pastas, etc.
Meat and Dried Legume Foods, Olive oil and Dried Legume Foods.
Salads prepared with vegetables, Salads prepared with cereal or pasta, Salads
prepared with dried legumes, Salads prepared with meat and offal, Salads
prepared with seafood.
Hot and cold mezes.
Dairy desserts, Fruit desserts, Dough desserts, Cereal desserts.
Bread, Pita, Donuts, Pies, Cakes, Cookies, Tarts and varieties.
Contains photos of one or more of the breakfast products on the table (bread
types, cookies types, donuts types, pastries types, cheese types, olive types,
corn flakes types, salami and sausage types, jam and honey types, oil types, egg
types, beverages, etc.).
It contains photographs of more than one food in different food categories on
the table.
Photos not related to food.

In line with the third research problem and sub-problems, the corpus was created by using a “tm” package to
process hashtag texts, and a clean set was created and organized. The clean data set for the analysis contained text
sentences written by each user for the Instagram post photograph. Since “#” was used at the beginning of a related
word in hashtag use, hashtags obtained from the text sentences were created by the program to choose words with
the hashtag (#) sign. To prevent any bias, “#turkishfood” hashtag in the hashtag data was determined as an exclusion
criterion. 1167 posts with 100% sparsity created with “#turkishfood” hashtag and term-text matrix of 5544 obtained
terms are given in Equation A1 (Appendix).
According to 3a sub-problem, proximity and correlation (findAssocs) analysis were conducted on processed data
obtained with text mining by using a “tm” package on the “R” package program. “FindAssocs” statement is based
on the standard “cor” function on the R statistic program (Feinerer & Hornik, 2019). With this operation, a tdm (termdocument matrix) was created and numerical vector value covariances were divided to standard deviation to calculate
a relationship (Shakeel & Karwal, 2016). “FindAssocs” command shows the correlation coefficient of a word and
the relationship with other words in the term-document matrix. Correlation coefficients range between 0 and 1. As
the frequency of having two words together increases, the correlation value is closer to 1.00 and when the frequency
decreases, the correlation value is closer to 0.00. Therefore, correlation is a measurement showing how closely words
are related to the corpus (Shakeel & Karwal, 2016). Codes used for the sub -problem “3a” are given in Equation A2
(Appendix). Terms with relationship ratio larger than 0.25 were investigated.
Word frequency and word cloud analysis were then conducted with a “word cloud” package for the sub-problem
3b (Fellow, 2018). Analysis inputs were transformed into a matrix. After transformation, term-document matrix
counting and ranking processes were completed. Following this stage, hashtags with less than 40 repetitions were
excluded from the analysis by considering the importance levels of the words. Word frequency cod e for sub-problem
“3b” is given in Equation A3 and word cloud code is given in Equation A4 (Appendix).
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Lastly, the “bibliometrix” package in R program was used to discover the social structure for the hashtags to better
answer sub-problem 3c (Aria & Cuccurollo, 2020). Thematic map analysis was applied to the data by using this
package.
Findings
Based on the main purpose of this study, Instagram posts were analysed to discover the most popular foods in the
Turkish cuisine by analysing UGC and to determine the most popular themes within gastronomical context. Within
this context, photographs, likes, and hashtags with “#turkishfood” hashtag were investigated. Photographs, likes, and
hashtags were considered under different sections, and findings were presented.
Findings for Photographs
Instagram offers an effective role to collect and share photographs of food that reflect a destination (Ye et al.,
2017). Photographs are interpreted more attractively, lively, and strongly than explanatory words and e nrich the
content (Guidry et al., 2014). In other words, photographs contain richer content than texts to share food experience
(Hu et al., 2014). Within this context, 1167 photographs with “#turkishfood” hashtag with the highest number of
posts reflecting Turkish cuisine were investigated. Photographs were clustered as user-generated content among
created food categories (Table 1). Photograph frequency and percentages are given in Table 2.

Missing
Data

Valid Data

Table 2. Clustering Results of Photographs Shared with “#Turkishfood” Hashtag
Food Category
Meats
Bakery and Pastry Products
Desserts
Vegetables
Cereals
Breakfast
Dinner
Soups
Seafoods
Salads
Mezes
Dried Legume Foods
Total Valid Data

Frequency (f)
187
180
74
68
58
28
22
19
19
16
11
9
691

Percent (%)
16.02
15.42
6.34
5.83
4.97
2.40
1.89
1.63
1.63
1.37
0.94
0.77
59.21

Irrelevant Photos

476

40.79

GRAND TOTAL

1167

100

Valid Percent (%)
27.06
26.05
10.71
9.84
8.40
4.05
3.18
2.75
2.75
2.32
1.59
1.30
100

When Table 2 shows Instagram photographs shared by users with #turkishfood” hashtag is analysed, it can be
seen that the majority of these photographs (40.79%) were lost data (irrelevant photographs) that are not related to
food. Findings show that the relationship between used hashtags and shared photographs is weak. Users might use
the irrelevant hashtag in the photographs to show them to and share them with more users. Therefore, hashtag and
content match should be considered when user-generated content hashtags are investigated.
When the photograph clusters obtained from the popular relevant Turkish cuisine data (59.21%) was analysed
(Table 2), it can be seen that the users share meat 27.06% (n=187), bakery and pastry products 26.05% (n=180),
desserts 10.71% (n=74), vegetables 9.84% (n=68) and cereals 8.40% (n=58) on Instagram. On the other hand, food
photographs in the other categories (breakfast, dinner, soups, seafoods, salads, mezes, and dried legume dishes) were
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shared less frequently by the users (less than 5%). This shows that the users have developed higher and more positive
images towards meats, bakery and pastry products, desserts, vegetables, and cereals in Turkish cuisine. At the same
time, less frequent food shares in various categories might show that the users have a negative or neutral image or
they have limited or no knowledge about the foods in these categories. It is important to investigate the reasons for
the categories with limited photograph sharing.
Findings for Likes
A high number of likes on a social media post reflects the interest of the consumer (Sabate et al., 2014). It is
necessary to consider the number of likes created as the user reaction to achieve successful branding and marketing
strategies, and these likes show the popularity of the post on social media (Kumar & Mirchandani, 2012). The
popularity of the post (likes) might have a positive impact on a brand (brand awareness etc.) or consumer behaviour
(purchasing decision, customer loyalty, etc.) (Lin et al., 2017; Rapp et al., 2013). In this context, like levels of
photographs in 1167 posts with “#turkishfood” hashtag in the food categories (Table 1) were analysed. Post like
frequency and percentages are given in Table 3.
Table 3. Like Level of Posts Shared with “#Turkishfood” Hashtag for Categories
Number of
Photos (f)

Number of Likes
(f)

Average Likes
(x̄ )

Meats
Bakery and Pastry Products
Desserts
Vegetables
Cereals
Breakfast
Dinner
Soups
Seafoods
Salads
Mezes
Dried Legume Foods
Total Valid Data
Total Average Likes

187
180
74
68
58
28
22
19
19
16
11
9
691

14345
25986
4791
3343
4409
2205
1756
1462
663
906
954
676
61496

76.71
144.37
64.74
49.16
76.02
78.75
79.82
76.95
34.89
56.63
86.73
75.11

Irrelevant Photos

476

38790

x̄ =81.49

GRAND TOTAL

1167

100286

x̄ =85.93

Missing
Data

Valid Data

Food Category

x̄ =89.00

Percentage of
Average Likes
(%)
8.52
16.04
7.20
5.46
8.45
8.75
8.87
8.55
3.88
6.29
9.64
8.35
100
x̄ =8.33

When the valid data findings for likes of posts shared with “turkishfood” hashtag were analysed (Table 3), it can
be seen that average likes and frequency in food category shares did not have a parallel increase. While the meats
have the highest frequency level, it can be seen that the average like level was 8 .52% (x̄ =76.71). While bakery and
pastry products have the second-highest frequency, the average like level of this category was at the highest level
with 16.04% (x̄ =144.37). Mezes have the second-highest like percentage of 9.64% (x̄ = 86.73) and share the frequency
value of this group had the lowest value after dried legume food. Dinner (8.87%, x̄ =79.82), breakfast (8.75%,
x̄ =78.75), soups (8.55%, x̄ =76.95), cereals (8.45%, x̄ =76.02) were the other food categories with relatively lower
likes than average (8.33%, x̄ =89.00). Dried legume had the lowest frequency value while the like value was closer
to the average likes (8.35%, x̄ =75.11). Desserts (7.20%, x̄ =64.74), salads (6.29%, x̄ =56.63), vegetables (5.46%,
x̄ =49.16), and sea products (3.88%, x̄ =34.89) had the lowest like levels respectively.
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Findings for Hashtags
Instagram hashtags help users to classify the photographs and reflect their emotions about these photographs (Hu
et al., 2014). At the same time, hashtags enable users with similar interest areas to communicate. Hashtags are
distinguished as an important element to develop the online personality of a user (Lang & Wu, 2011). Within this
context, analysing the existing popular hashtags in UGC is important to increase content visibility and transferring
the content to more users. Within this context, other hashtags used in photographs with “#turkishfood” hashtag that
reflect the foods in the Turkish cuisine were analysed.
To provide information to more users and increase interaction, it is important for users to use hashtags highly
related to the hashtags in the post. While this increases destination food recognition by the users, it can also support
a positive perception of the food. Therefore, the relationship between other hashtags used with “#turkishfood”
hashtag was analysed for sub-problem “3a”, and the results are given in Table 4.
Table 4. Relationship Between “#Turkishfood” and Other Hashtags
#turkishfoodinqatar
0.72
#turkishfoodlove
0.70
#turkishfoodblogger
0.68
#turkishfoodie
0.62
#chickenmeatball
0.31
#danakoftesi
0.31
#istanbulgurmesi
0.31
#turkishfoodinkuwait
0.31
#yemekburdayenir
0.30
#kebab
0.29
#gurme
0.27

#turkishfoodfestival
0.70
#turkishfooddrink
0.70
#turkishfoodbucharestaurant
0.68
#turkishfoodporn
0.59
#danakofte
0.31
#fatihyemekleri
0.31
#istanbulgurmesiii
0.31
#turkishfoodschannel
0.31
#baranetmangal
0.29
#fatih
0.28
#turkishfoodculture
0.26

#turkishfoodindubai
0.70
#turkishfoodromania
0.69
#turkishfoodmelbourne
0.66
#turkishfoodiftar
0.32
#danakoftemenu
0.31
#istanbulgurme
0.31
#turkeymeatball
0.31
#atpazari
0.30
#bbq
0.29
#turkishfoodisthebest
0.28
#mangal
0.25

When Table 4 is analysed, high relationship with “#turkishfoodinqatar” (0.72), “#turkishfoodindubai” (0.70),
“#turkishfoodromania” (0.69) and “#turkishfoodmelbourne” (0.66) show the positive image of Turkish cuisine in
other destinations. Additionally, this can show that using these hashtags can indicate Turkish cuisine food
consumption in these destinations. The high relationship between “#turkishfoodfestival” (0.70) and “#turkishfood”
hashtag might show the positive image of Turkish cuisine festivals. Additionally, the lack of negative hashtags shows
that general image perception for Turkish cuisine is positive.
Popular hashtags used by the users represent the user attitudes towards food. By using the frequently used
hashtags, destinations can generate positive images for food branding. For this purpose, the usage frequency of other
hashtags with “#turkishfood” hashtag for sub-problem “3b” is shown in Table 5. Words in the term-document matrix
are listed in descending order.
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Table 5. Frequency of Other Hashtags Used with the “#Turkishfood” Hashtag
#Hashtag

Frequency (f)

#turkishfoodrecipe
#turkishfoodlove
#foodlove
#delicious
#instafood
#eat
#foodblogger
#deliciousfood
#restaurant
#yemek
#turkishfooddrink
#turkishfoodchef
#daphnerestaurant
#healthyrecipe
#kofte
#atasehirdaphnecaferestaurant
#recipe
#dessert
#breakfast
#subscribe

570
276
171
138
119
107
90
75
67
64
59
55
52
51
49
48
47
45
41
41

Frequency
(f)
#turkishfoodisthebest
487
#foodie
260
#foodphotography
153
#turkishfoodporn
137
#turkey
117
#turkishcuisine
105
#turkishfoodie
86
#homemade
70
#turkishfoodblogger
65
#foodpic
62
#turkishfoodfestival
56
#turkishfoodinqatar
55
#turkmutfagi
52
#daphnecaferestaurant
50
#turkishfoodromania
49
#turkishfoodbucharestaurant
48
#instagood
46
#evyemekleri
45
#cook
41
#salad
40
#Hashtag

Frequency
(f)
#food
340
#turkish
249
#foodporn
142
#yummy
121
#foodstagram
113
#istanbul
99
#foodgasm
84
#kebab
69
#meat
64
#turkishfoodindubai
60
#borek
55
#turkishkitchen
54
#atasehirevyemekleri
51
#homemadefood
49
#turkyemekleri
49
#aysenuraltan
47
#turkishfoodmelbourne
46
#turkiye
43
#healthyfood
41
#Hashtag

When Table 5 is analysed, it can be seen that the top 5 hashtags used with “#turkishfood” hashtag were
“#turkishfoodrecipe” (n=570), “#turksihfoodisthebest” (n=487), “#food” (n=340), “#turkishfoodlove” (n=276) and
“#foodie” (n=260). The findings show that users use emotional hashtags (#turkishfoodlove etc.) that reflect their
feelings, mood, and emotions with non-emotional hashtags (#food) that give data, information, answer object, value
or concepts (Scherer, 2005; Stephen & Saejoon, 2003). At the same time, positive word usage shows that users
developed positive attitudes towards Turkish cuisine.
Word cloud analysis after frequency count plays an important role in data mining. Word cloud is a visualization
tool that shows how frequently a word is used in the text body (Carter et al., 2014). Word cloud was generated to
show the words with at least 20 repetitions and to show at most 100 words to prevent the high number of words and
structural problems. The analysis presents an image that shows the dominant aspects of the general structure of other
hashtags used with “#turkishfood” hashtag (Fig. 2).
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Fig 2. Word Cloud of Other Hashtags Used With “#Turkishfood” Hashtag
Thematic mapping places themes (keyword clusters) in four quarters based on centrality and density and enable
the data to be defined within the quarter (Cobo et al., 2011). Clusters are obtaine d for centrality and density index
(Callon et al., 1991). Centrality shows the density level of the connection of one cluster with others. Density
characterizes the connection power between the clusters. The size of the clusters shows the number of keywords and
related keywords (Cobo et al., 2011; Cobo et al., 2015; Kipper et al., 2019). Themes created by other hashtags used
with “#turkishfood” hashtag in 3c sub-problem to emphasize the unlisted and missed but relevant keywords were
investigated with thematic mapping analysis (Fig. 3).

Fig 3. Thematic Mapping of “Turkishfood” Hashtag and Other Hashtags
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Themes on the top right corner of the thematic mapping are known as “motor themes” and represent both high
centrality and density. This means these themes are important for the research field (Estrada, 2017). When Fig. 3 is
analysed, it can be seen that “#turkishfood” and “#nefisyemektarifleri” hashtags are in this quarter and these are
among the important themes. It can be seen that “#turkishfood” theme and hashtags were more dominant since it
involves the most repeated hashtag themes. Themes on the bottom right corner are known as “basic themes” and this
represents high centrality and low density. Fig. 3 shows that the “#food” theme and hashtags related to this theme
are in this quarter. Since foods are the main research area, this finding is natural. Themes on the top left corner are
known as “very special themes” or “niche themes”, and this represents well-developed connections (high density)
but irrelevant outer connections (low centrality). Therefore, elements in this quarter have limited importance (Estrada,
2017). Analysis results showed that the “#foodphotography” theme and contents were in this quarter and had limited
importance. Themes in the bottom left are known as “emerging and disappearing themes”, and this represents less
developed and extreme elements, which mean low centrality and density. “#turkishisthebest” and “#restaurant”
themes were among the emerging and disappearing themes.
Keyword analysis forms the first indicators for user destination food image with the increasing importance of
certain hashtags over time. It is important to use hashtags with themes that have high centrality and density
(#turkishfood) to use destination foods on Instagram to use it as a branding element for current images of the users
or to shape the images in the positive direction. Additionally, “#food” and “#foodphotography” themes contain the
hashtags that have a development potential. While the identified hashtags increase the destination food recognition
by the users, they can also support the positive images. At the same time, effective usage of hashtags can help to
create destination food image or to increase this image for less-known foods.
Result
In this study, user-generated content (photographs, likes, and hashtags) on the social media platform Instagram
was analysed to discover the most popular foods in the Turkish cuisine and to determine the most popular gastronomic
themes. User posts shared with “#turkishfood” hashtag that represents the Turkish cuisine as a popular hashtag were
analysed with photograph mining and text mining techniques among data mining methods. This study determines the
user image perception for Turkish cuisine food and obtained data provides insights to destination marketing
professionals to use reflected food image as a branding element.
In today’s world, communication with social media seems inevitable (Narangajavana et al., 2017). While
Instagram meets the social needs of individuals for communication and self-representation (Ye et al., 2017), it is one
of the easiest platforms for multi-dimensional communication (Wang et al., 2016). Additionally, users use social
media to strengthen social relationships, create their images, reflect their feelings, archive themselves and to share
information (Liu et al., 2019; Wang et al., 2016; Wong et al., 2019). Compared to the advertisement with mass
communication tools, UGC is considered more reliable (Fotis et al., 2012). Within this context, information obtained
from social media platforms are important for destinations to define hidden risks and potential opportunities, evaluate
the performance and create competitive advantage (Mirzaalian & Halpenny, 2019). Destinations should we ll reflect
their food-related images on social media as a branding element.
Analysis results obtained in this study with photography mining techniques showed that users share more
photographs in meats, bakery and pastry products, desserts, vegetables, and cereals. This finding shows that the foods
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in these categories are more popular and have a high positive image (Table 2). Additionally, likes assessed based on
the photographs in the same category showed that bakery and pastry and mezes categories had high like levels. The
non-linear relationship between photography sharing frequency and likes in categories other than bakery and pastry
products might be caused by the social media platform structure. Still, the lack of negative hashtags in th e results
obtained with text mining showed that Turkish cuisine food generally had a positive food image among users.
Accordingly, using highly related hashtags, frequently used hashtags, and hashtags with highly important motor
themes by the destinations can positively impact food image and help to distribute the information faster and to larger
masses.
Destination management organizations and marketing professionals should use user-generated content more
effectively to create strategies to make their brands more visible and reliable (Ana & Istudor, 2019). Within this
context, destinations should maintain strong sides and improve weak sides within the strategies to present a better
image for the users. Destinations should use the information obtained from social media to create new content. Active,
comfortable, and effective interaction of the users with destinations (Wang et al., 2016) impact the purchasing
decision as well as the general satisfaction level (Narangajavana et al., 2017). The analysis showed that there are no
official social media accounts for Turkish cuisine. Creating and developing an official social media account is
important to create or improve the food brand image for Turkish cuisine. Findings obtained from user -generated
content analysis in this study contribute to this purpose and provide information for strategic branding works on
destination food. Activities play a vital role in destination success (Kuhzady & Ghasemi, 2019).
The limitation of this study is the assessment of Turkish cuisine food on Instagram and content created with
“#turkishfood” hashtag (photographs, likes, and hashtags) on a certain date. The data obtained from photography
mining and data analysis on likes are limited with the created categories. Also, this study only considered individual
users for UGC. Since internet users above 50 years old tend to not enjoy social media platforms and 83% of the users
are between 18-29 years old (Hanan & Putit, 2014), this study reflects the views of generation Y and Z. Due to the
impossibility of distinguishing real and fake accounts on Instagram, users were assumed as real individuals. It is
important to analyse other content (comment texts, comment numbers, etc.) in addition to photographs, likes, and
hashtags created by the users to determine the image elements reflecting the Turkish cuisine. User content from other
platforms (Instagram, Facebook, Twitter, etc.) for destination foods should be compared and their contribution to the
image should be discussed. Additionally, future studies should investigate the shares by considering the cultural
differences and demographic properties of the users, and these shares should be classified.
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APPENDIX
Equation A1. Term-Text Matrix Related to Data Obtained from “#Turkishfood” Hashtag
cleanset <- tm_map(cleanset, stripWhitespace)
tdm <- TermDocumentMatrix(cleanset)
tdm
## <<TermDocumentMatrix (terms: 5544, documents: 1167)>>
## Non-/sparse entries: 17023/6452825
## Sparsity : 100%
## Maximal term length: 98
## Weighting : term frequency (tf)

Equation A2. Affinity and Association Analysis Equation for “#Turkishfood” Hashtag and Other Hashtags
findAssocs(tdm, "turkishfood", .25)
$turkishfood

Equation A3. Frequency Count Equation for “#Turkishfood” Hashtag and Other Hashtags
w <- rowSums(tdm)
w <- subset(w, w>=40 )
sort(w, decreasing = T)

Equation A4. Word Cloud Equation for “#Turkishfood” Hashtag and Other Hashtags
library(wordcloud)
w <- sort(rowSums(tdm),decreasing = TRUE)
set.seed(222)
wordcloud(words = names(w),
freq = w,
max.words = 100,
random.order = FALSE,
min.freq = 20,
colors = brewer.pal(8, "Dark2"),
scale = c(5, 0.3),
rot.per = 0.3)
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Abstract
This study aimed to statistically analyze the change in the frequency of food consumption in the
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individuals. In this context, a food list consisting of 47 items and a 5-point Likert-type scale was
prepared to determine the frequency of food consumption. The data were collected with an
electronic questionnaire. The construct validity and reliability of the scale were examined with
Confirmatory Factor Analysis, and the Cronbach Alpha (α) reliability coefficient, respectively.
The data were analyzed by the Independent Sample T-Test and One-Way Analysis of Variance
(ANOVA). Tukey test was used to determine the difference between groups. 3017 people with
different demographic characteristics participated in the study. Compared to the pre-pandemic
period, an increase was found in the frequency of dairy and breakfast products, vegetables, fruits,
and nutritional supplements consumption during the pandemic. On the other hand, it was seen that
there was a decrease in the frequency of bread group, meat products, and beverage consumption.
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to have a strong immune system, and economic problems, which are included in our lives due to
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pandemic.
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INTRODUCTION
Throughout human history, many outbreaks have afflicted different geographies and caused the death of millions
of people. The most recent one is the COVID-19-borne infection caused by SARS-CoV-2, which emerged in
Wuhan/China in December 2019, and the World Health Organization (WHO) declared it a global pandemic on March
11, 2020. According to the WHO global report on 17 December 2020, the number of people infected with COVID19 was 72 196 732, and 1 630 520 people died (WHO, 2020a).
The COVID-19 pandemic has deeply affected almost all sectors, especially the economy and health system, in an
unprecedented way (Donthu & Gustafsson, 2020; Hossain, 2020). Depending on this situation, it is stated that today
nothing can be like before the pandemic, and a period called the “new normal” has started. In this new order, it is not
surprising that individuals experience changes in perceptions, attitudes, and behaviors, and that many new habits are
acquired voluntarily or compulsively such as the use of masks, physically distant life, hygiene rules, and the change
in the eating habits (Zvolensky et al., 2020; Branley-Bell & Talbot, 2020; Shen et al., 2020; Cooper et al., 2020).
Nutrition is one of the most important factors determining whether a lifestyle is healthy or unhealthy, starting
from very young ages and continuing throughout life. Today, the significance of an adequate and balanced diet for a
healthy life is known by all segments of society. We, who have a culture that emphasizes the importance of nutrition
with the expression “Bread is the staff of life”, have a new perspective that comes with the phrase “Soul leaves the
body via throat” in today's world and are looking for the answer to the question. “What should we eat?”. With the
COVID-19 pandemic, some new factors have emerged in our lives that are thought to cause changes in nutritional
habits by affecting individuals physiologically, sociologically, economically, and psychologically (Mattioli et al.,
2020; Clemente-Suárez et al., 2020; Browning et al., 2021).
Although some vaccines have been developed no cure has yet been found to treat COVID-19. Therefore,
preventive policies are prioritized in the management of pandemic. For example, during the pandemic period,
millions of people had to live in lockdown to reduce the risk of transmission. In a lockdown, people move away from
their normal life (Muscogiuri et al., 2020), which causes them to lead a sedentary life and have changes in their mood
(Eskici, 2020). It has been reported that there may be problems to maintain a balanced diet as there may be restrictions
in access to fresh fruits and vegetables during the lockdown, which leads to an increase in the consumption of
processed products rich in macronutrients containing more carbohydrates, fats, and proteins (Moynihan et al., 2015;
WHO, 2020b).
One of the policies preventing the disease is that individuals have a healthy immune system. Evidence emphasizes
the significance of a strong immune system in preventing viral diseases, including COVID-19, or increasing the
effectiveness of the treatment process (Zhang & Liu, 2020; Wang et al., 2020). One of the influential factors to
improve immunity is undoubtedly nutrition promotion strategies (Güneş et al., 2020). Consumption of foods rich in
vitamins and minerals for a strong immunity during the COVID-19 pandemic will strengthen the immune system
and form a shield against viral and bacterial infections (Huang et al., 2018; Zhang & Liu, 2020; Das, 2020; Grant et
al. 2020; Derbyshire & Delange, 2020). Individuals who had insufficient and unbalanced diets before the pandemic
and those at risk of chronic diseases such as hypertension, obesity, cancer, and COPD were recommended to take
nutritional supplements such as propolis, prebiotics, vitamins, and minerals to improve the immune system during
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the pandemic (Güler et al., 2020; Caccialanza et al., 2020; Prince, 2020; Dhar & Mohanty, 2020; Barazzoni et al.,
2020).
An adequate and balanced diet is crucial to be healthy before or in the presence of infectious diseases. However,
during the pandemic period, various problems in food supply were encountered since many businesses, including the
food sector, either closed or reduced their capacity. It has been reported that 20 thousand and 15 thousand enterprises,
respectively, in Istanbul and Ankara have terminated their activities due to pandemic (BBC News, 2020). In addition,
it has been stated that 55% of SMEs in the European Union may shut down if the pandemic continues (McKinsey &
Company, 2020). Besides, supply-based problems have caused abnormal increases in food prices, particularly in
those that strengthen immunity. These situations have made it more challenging for those with limited access to food
during the lockdown and those with low income to have a healthy diet. Problems in accessing fresh foods also threaten
the adequate and balanced diet required for a strong immune system.
Lockdown, which has become a part of our lives in the new normal order, obstacles to socialization and freedom,
such as social isolation, financial difficulties caused by the insufficient food supply, and news in print and visual
media about the significance of a strong immune system in protection from disease causes the development of both
positive and negative behaviors such as anxiety and increase in psychological stress, and this situation changes
individuals' perception, attitude, and behavior towards food (Van Strien et al., 2013; Rodríguez-Martín & Meule,
2015; Serin & Şanlıer, 2018; Holmes et al., 2020). This study aims to statistically examine the change in the frequency
of food consumption in the pre-and during the COVID-19 pandemic in terms of demographic characteristics of
individuals.
Methodology
Ethical considerations
Permission was obtained from the T.R. Ministry of Health COVID-19 Scientific Research Platform (Application
Form Name: Hilal PEKMEZCİ PURUT-2020-09-21T12_33-00).
The study was carried out in accordance with the “Helsinki Declaration Principles”. Ethics committee approval
was received from Recep Tayyip Erdogan University Rectorate Social and Human Sciences Ethics Committee with
decision number 2020/34. The ethical principle was fulfilled by obtaining “Informed Consent” from the participants.
Additionally, the research adhered to the principles of “Respect for Human Dignity and Confidentiality”.
Data collection
This descriptive and cross-sectional research was conducted between March 15, 2020, and May 15, 2020, in
Turkey with volunteer individuals who were not diagnosed with COVID-19, who were older than 12 years, who
could understand the expressions in the form, and who had different sociodemographic characteristics.
A draft scale form was prepared to determine the change in the frequency of food consumption pre-and during
the COVID-19 pandemic. The first part of the scale consists of information about the purpose of the study and the
questions investigating the demographic characteristics of the individual, and the second part examines the change
in the frequency of food consumption of the individuals. The nutrients in the second part were selected among food
consumed in daily life identified in the report of Turkey Nutrition Guide and Turkey Nutrition and Health Survey
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(TBSA in 2010; TBR, 2015). In this context, a list of 47 items has been prepared. The frequencies of food
consumption are defined as 5-point Likert; “I don't consume”, “Often (once a day +)”, “Generally (once a week +)”,
“Occasionally (once a month +)” and “Rarely (once a year +)”. The questionnaire was prepared electronically, and
the data were collected by sharing the link (https://sites.google.com/erdogan.edu.tr/kovid19salginibeslenme/) with
the public.
Statistical analysis
The research data were transferred to IBM SPSS Statistics 23 (Armonk, New York U.S.A) and IBM SPSS Amos
21 (Meadville, PA U.S.A), and frequency distributions and descriptive statistics (mean ± sd) were used to evaluate
the data. The construct validity and reliability of the scale were examined with the confirmatory factor analysis (CFA)
and the internal consistency coefficient (Cronbach's alpha), respectively. Scale and subscale scores were calculated
by taking the average of the related items. The Kolmogorov Smirnov test (n>50) showed that the scale and subscale
scores provided the assumption of normality. According to the test result, the scores could not provide the assumption
of normality. However, when the skewness ((-2.22)-1.91) and kurtosis ((-0.26)-2.42) values were examined together
with the histogram graphics, it was seen that the scores were between ± 2 - ± 3, so it provided the normality
assumption. For this reason, parametric tests (Independent Sample T-Test, One-way Analysis of Variance
(ANOVA)) were used to compare scores. The difference between the groups was analyzed with the Tukey Test. The
difference score was calculated by subtracting the pre-pandemic scores from the during-pandemic scores to see
whether there was a difference between the demographic characteristics. This difference score revealed whether there
was a change in the frequency of food consumption during the pandemic based on demographic characteristics.
Results and Discussion
Construct validity and reliability analysis of the scale
A total of 3,017 people were included in the research carried out between March 15, 2020, and May 15, 2020. For
the validity of the scale, CFA was applied to data of 480 participants randomly selected among 3,017 people, and the
scale was finalized as 10 sub-dimensions and 36 items. Then, reliability analysis was applied for the remaining 2,537
people. As a result, it was seen that the “Change in the Frequency of Food Consumption Scale” is quite reliable
(α=0.732). The results revealed that meat products (α=0.528), dairy-breakfast products (α=0.515), oils (α=0.454),
vegetables and fruits (α=0.544), legumes (α=0.516), 3 white foods (α=0.561) and traditional drinks (α=0.530) subscales were reliable; bread group (α=0.710) and beverages (α=0.651) sub-scales were quite reliable; and nutritional
supplements (α=0.845) sub-scale was highly reliable.
Kalaycı (2014) determined Cronbach (α) the reliability coefficient ranges of the scale as follows; “0.00<α<0.40
Not Reliable”, “0.40<α<0.60 Reliable”, “0.60<α<0.80 Quite Reliable”, and “0.80<α<1.00 Highly Reliable”. As
the scale and sub-scales proved reliable, the study continued.
Sub-scales (Items)
1. Meat products (red meat (cattle and sheep), white meat (chicken, turkey), fish, offal, eggs)
2. Dairy-breakfast products (milk, yoghurt, cheese, ayran-kefir, honey-molasses)
3. Oils (olive oil, butter)

50

Başaran, B. & Pekmezci Purut, H.

JOTAGS, 2021, 9(1)

4. Vegetables and fruit (vegetables, fruits)
5. Bread products (whole wheat bread, rye bread, bran bread)
6. Legumes (bulgur-rice-pasta etc., legumes (chickpeas, lentils, beans, etc.))
7.3 white foods (flour, salt, sugar)
8. Traditional drinks (water, black tea, Turkish coffee)
9. Beverages (instant coffee, coke etc., commercial fruit juices)
10. Nutritional supplements (vitamin B6-B12, vitamin C, vitamin D, calcium-magnesium-zinc, etc. minerals, omega
3-6-9 unsaturated fatty acids, propolis, prebiotic-probiotic, B-glucan)
Socio-demographic characteristics of participants
The sociodemographic characteristics of the 2537 participants included in the study to determine the relationship
between the change in food consumption frequencies pre-and during the COVID-19 pandemic were as follows;
Gender; Female: 1,379 (%54.4), Male: 1,043 (%45.6). Marital status; Single: 1,494 (%58.9), Married: 1,043 (%
41,2). Age range: 12-17: 380 (%15.0), 18-30: 1,120 (% 44.1), 31-50: 795: (% 31.3), 51-65: 173 (% 6.8), 66 and over:
69 (% 2.7). Education level; Primary education: 66 (% 2,6), High school: 677 (% 26,7), Associate degree: 488 (%
19.2), Undergraduate Degree: 945 (%37.2), Post-graduate degree: 361 (% 14.2). The presence of a chronic disease;
Yes: 504 (% 19.9), No: 2,033 (% 80.1).
Evaluating the change in the frequency of food consumption with demographic characteristics
The frequency of food consumption of individuals in the pre-and during the COVID-19 pandemic was examined
considering some demographic characteristics. In this context, the results regarding the change in gender and the
frequency of food consumption are shown in Table 1.
Table 1. Statistical analysis of the change in the frequency of food consumption by gender
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD
Gender

N

Female

1,379

3.28±0.575

Male

1,158

3.41±0.608

t; p

During the Pandemic (DP)
Mean±SD

t; p

Difference
(DP-PP)
Mean±SD

t; p

Meat Products
-5.707;
0.000***

3.18±0.628
3.29±0.633

-4.621; 0.000***

-0.10±0.343
-0.12±0.372

1.288; 0.198

Dairy-Breakfast Products
Female

1,379

4.06±0.694

Male

1,158

4.09±0.656

-0.850;
0.396

4.10±0.691
4.09±0.702

0.613; 0.540

0.04±0.241
0.00±0.295

3.756; 0.000***

Oils
Female

1,379

2.97±1.064

Male

1,158

2.99±1.078

-0.373;
0.709

2.94±1.065
2.95±1.092

-0.167; 0.867

-0.03±0.252
-0.04±0.249

0.873; 0.383

Bread Products
Female

1,379

2.14±1.138

Male

1,158

2.25±1.152

-2.261;
0.024*

2.11±1.139
2.26±1.162
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Table 1. Statistical analysis of the change in the frequency of food consumption by gender (Continuation)
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD

During the Pandemic (DP)

t; p

Mean±SD

t; p

Difference
(DP-PP)
Mean±SD

t; p

Vegetables & Fruits
Female
1,379
4.54±0.576
4.64±0.514
0.10±0.425
0.002;
0.544; 0.586
0.754; 0.451
0.998
Male
1,158
4.54±0.625
4.63±0.585
0.08±0.352
Legumes
Female
1,379
4.19±0.631
4.23±0.594
0.04±0.296
-1.509;
-0.468; 0.640
2.365; 0.018*
0.132
Male
1,158
4.22±0.636
4.24±0.615
0.02±0.270
3 White Foods
Female
1,379
3.39±0.876
3.35±0.894
-0.04±0.322
0.973;
0.833; 0.405
-0.395; 0.693
0.331
Male
1,158
3.36±1.002
3.32±1
-0.03±0.302
Traditional Drinks
Female
1,379
4.00±0.635
4.01±0.648
0.02±0.309
3.184;
2.728; 0.006**
-0.738; 0.461
**
0.001
Male
1,158
3.92±0.612
3.94±0.656
0.02±0.257
Beverages
Female
1,379
2.67±0.865
2.52±0.89
-0.15±0.495
-2.407;
-2.137; 0.033*
0.407; 0.684
0.016*
Male
1,158
2.76±0.928
2.60±0.94
-0.16±0.499
Nutritional Supplements
Female
1,379
1.62±0.787
1.71±0.887
0.10±0.373
-2.866;
-1.892; 0.059
2.007; 0.045*
0.004**
Male
1,158
1.71±0.914
1.78±0.958
0.07±0.303
Total Score
Female
1,379
3.05±0.342
3.05±0.365
0.00±0.140
-3.580;
-2.590; 0.010*
2.242; 0.025*
***
0.000
Male
1,158
3.10±0.396
3.09±0.408
-0.01±0.145
*p<0.05.**p<0.01.***p<0.001. SD=Standard Deviation. PP=Pre-pandemic. DP=During the pandemic. t=Independent
Sample T-test. p=Significance level. N=Population

As seen in Table 1, no statistically significant difference was seen between men and women in terms of the
consumption of meat products (p>0.05); however, a significant difference was found between the pre-and during the
pandemic mean scores (p<0.05). Accordingly, the mean meat products consumption score of women was
significantly lower than that of men.
For dairy and breakfast products and legumes, there was no statistically significant difference between men and
women in terms of pre-and during the pandemic mean scores (p>0.05), while a significant difference was found
according to the difference mean scores (p<0.05). The difference mean score of women in the consumption of dairybreakfast products and legumes was significantly higher than that of men.
No statistically significant difference was detected between men and women according to the pre-and during the
pandemic, and the difference mean scores in the consumption of oils, vegetables and fruits, and 3 white foods
(p>0.05).
In the bread products, a significant difference was determined between men and women in terms of pre-and during
the pandemic, and the difference mean scores (p<0.05). The mean scores of women in the consumption of bread
products were found to be significantly lower than those of men.
According to the mean scores, although there was no statistically significant difference between men and women
in the consumption of traditional drinks and beverages (p>0.05), a significant difference was seen between the preand during the pandemic mean scores (p<0.05). The mean scores of women in the consumption of traditional drinks
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were significantly higher than those of men, but their mean scores in the consumption of beverages were significantly
lower than those of men.
No statistically significant difference was found between men and women in terms of nutritional supplements
during the pandemic (p>0.05), but a significant difference was seen between pre-pandemic difference scores
(p<0.05). According to this result, while the mean score of women in the pre-pandemic consumption of dietary
supplements was significantly lower than that of men, the difference mean score of women in the consumption of
nutritional supplements was significantly higher than that of men.
It was seen that there was a statistically significant difference between women and men in terms of pre-and during
the pandemic total score and the difference mean score (p <0.05). Accordingly, while the total pre-and during
pandemic consumption mean scores of women before was significantly lower than those of men, the difference mean
score of women in total consumption was significantly higher than that of men.
Results regarding the change in the frequency of food consumption according to marital status are shown in Table 2.
Table 2. Statistical analysis of the change in the frequency of food consumption according to marital status

Marital
Status
Single
Married

Pre-Pandemic (PP)
Mean ±SD
t; p
N
1,494
1,043

During the Pandemic (DP)
Mean ±SD
t; p

Difference (DP-PP)
Mean ±SD
t; p

Meat Products
3.20±0.619
3.54±0.495

-14.407;
3.09±0.657
-13.441;
-0.11±0.354
0.047;
0.000***
3.43±0.539
0.000***
-0.11±0.360
0.963
Dairy-Breakfast Products
Single
1,494
4.00±0.678
-6.251;
4.02±0.694
-6.218;
0.02±0.288
-0.364;
Married
1,043
4.17±0.663
0.000***
4.20±0.687
0.000***
0.02±0.234
0.716
Oils
Single
1,494
3.13±1.094
8.815;
3.10±1.109
-0.03±0.287
-0.385;
8.660; 0.000***
Married
1,043
2.76±0.995
0.000***
2.73±0.991
-0.03±0.186
0.700
Bread Products
Single
1,494
2.10±1.141
-4.540;
2.10±1.146
-4.212;
-0.01±0.421
0.834;
Married
1,043
2.31±1.141
0.000***
2.29±1.150
0.000***
-0.02±0.411
0.405
Vegetables & Fruits
Single
1,494
4.49±0.637
-6.014;
4.59±0.577
-5.464;
0.10±0.432
1.537;
Married
1,043
4.63±0.528
0.000***
4.71±0.492
0.000***
0.08±0.330
0.125
Legumes
Single
1,494
4.18±0.681
-2.126;
4.22±0.667
0.03±0.272
0.442;
-2.023; 0.043*
Married
1,043
4.24±0.558
0.034*
4.27±0.499
0.03±0.303
0.658
3 White Foods
Single
1,494
3.42±0.943
2.677;
3.38±0.959
-0.04±0.339
-0.995;
2.323; 0.020*
Married
1,043
3.32±0.922
0.007**
3.29±0.919
-0.03±0.273
0.320
Traditional Drinks
Single
1,494
3.93±0.648
-2.999;
3.93±0.682
-4.301;
0.00±0.282
-3.227;
Married
1,043
4.01±0.589
0.003**
4.05±0.600
0.000***
0.04±0.292
0.001**
Beverages
Single
1,494
2.81±0.923
6.616;
2.62±0.944
-0.19±0.522
-3.775;
4.399; 0.000***
Married
1,043
2.57±0.835
0.000***
2.46±0.860
-0.11±0.453
0.000***
Nutritional Supplements
Single
1,494
1.68±0.868
1.556;
1.74±0.936
0.06±0.303
-4.720;
-0.318; 0.750
Married
1,043
1.63±0.82
0.120
1.75±0.899
0.12±0.390
0.000***
Total Score
Single
1,494
3.05±0.391
-2.936;
3.04±0.408
-4.280;
-0.01±0.137
-3.974;
Married
1,043
3.10±0.333
0.003**
3.11±0.347
0.000***
0.01±0.149
0.000***
*p<0.05.**p<0.01.***p<0.001. SD=Standard Deviation. PP=Pre-Pandemic. DP=During the Pandemic. t=Independent
Sample T test. p=Significance Level. N=Population
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As seen in Table 2. no statistically significant difference was found between married and single participants
according to their difference mean scores in the consumption of meat products, dairy-breakfast products, oils, bread
products, vegetables and fruits, legumes, and 3 white foods (p>0.05). However, a significant difference was
determined between pre-and during the pandemic mean scores in terms of meat products, dairy-breakfast products,
oils, bread products, vegetable and fruit, legumes, and 3 white foods (p<0.05). This result shows us that the pre-and
during the pandemic mean scores of single participants in the consumption of meat products. dairy and breakfast
products. bread products, vegetables and fruits, and legumes were significantly lower than those of married people.
The pre-and during the pandemic mean scores of singles in the consumption of oils and 3 white foods were found to
be significantly higher than those of married ones.
A statistically significant difference was revealed between married and single participants according to their preand during the pandemic difference means scores for traditional drinks and beverages (p<0.05). For traditional drinks,
pre-and during the pandemic consumption difference mean scores of singles were significantly lower than those of
married people. As for beverages, the pre and during the pandemic mean consumption scores of singles were found
to be significantly higher than those of married people.
For nutritional supplements, no statistically significant difference was found between married and single
participants in terms of the pre-and during the pandemic mean scores (p>0.05). However, a significant difference
was observed according to the difference mean scores (p<0.05). That is, the difference mean score of single
participants in the consumption of nutritional supplements was significantly lower than that of married ones.
Considering the total score. a statistically significant difference was detected between married and single
participants according to the pre-and during the pandemic and difference mean scores (p<0.05). According to this
result. the total pre-and during the pandemic consumption mean scores of singles were significantly lower than those
of married participants; however, it was seen that the total consumption of singles decreased during the pandemic
although the difference mean scores in the total consumption of singles and married participants were the same.
The analysis results of the change in the frequency of food consumption by age group are shown in Table 3.
Table 3. The analysis of the change in the frequency of food consumption by age group

Age

N

Pre-Pandemic (PP)
During the Pandemic (DP)
Mean±SD
F; p
Mean±SD
F; p
Meat Products

1) 12-17 years

380

3.18±0.608

2) 18-30 years

1,120

3.21±0.592

3) 31-50 years

795

3.55±0.535

4) 51 years and over

242

3.49±0.525

380
1,120
795

3.98±0.685
4.04±0.665
4.17±0.663

242

4.08±0.729

1) 12-17 years
2) 18-30 years
3) 31-50 years
4) 51 years and over

72.001;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

3.06±0.619
3.12±0.625
3.43±0.609
3.39±0.560

Dairy-Breakfast Products
9.060;
3.98±0.683
0.000**
4.06±0.686
4.20±0.692
Difference;
4.12±0.733
1-3.4

54

55.094;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

11.107;
0.000**
Difference;
1-3.4

Difference (DP-PP)
Mean±SD
F; p
0.11±0.370
0.10±0.332
0.13±0.391
0.10±0.321
0.00±0.334
0.02±0.270
0.03±0.241
0.05±0.217

1.204;
0.307

1.864;
0.133
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Table 3. The analysis of the change in the frequency of food consumption by age group (Continuation)
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD
F; p
1) 12-17 years

380

3.14±1.082

2) 18-30 years

1,120

3.19±1.027

3) 31-50 years

795

2.69±1.051

4) 51 years and over

242

2.69±1.029

45.052;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

During the Pandemic (DP)
Mean±SD
F; p
Oils
3.10±1.129
3.16±1.033
2.67±1.047
2.63±1.022

43.823;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

Bread Products
1) 12-17 years

380

2.03±1.149

2) 18-30 years

1,120

2.08±1.103

3) 31-50 years

795

2.38±1.195

4) 51 years and over

242

2.31±1.070

380
1,120
795

4.55±0.545
4.49±0.641
4.62±0.535

4) 51 years and over

242

4.56±0.651

1) 12-17 years
2) 18-30 years
3) 31-50 years
4) 51 years and over

380
1,120
795
242

4.26±0.663
4.2±0.614
4.18±0.657
4.2±0.594

1) 12-17 years

380

3.65±0.880

2) 18-30 years

1,120

3.41±0.914

1) 12-17 years
2) 18-30 years
3) 31-50 years

3) 31-50 years

795

3.23±0.959

4) 51 years and over

242

3.23±0.929

1) 12-17 years

380

3.90±0.588

1,120
795
242

3.92±0.638
4.03±0.618
4.03±0.627

1) 12-17 years

380

2.85±0.962

2) 18-30 years

1,120

2.80±0.932

3) 31-50 years

795

2.59±0.804

4) 51 years and over

242

2.52±0.815

380
1,120
795

1.76±0.935
1.63±0.836
1.67±0.830

242

1.61±0.817

2) 18-30 years
3) 31-50 years
4) 51 years and over

1) 12-17 years
2) 18-30 years
3) 31-50 years
4) 51 years and over

14.397;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

2.01±1.152
2.08±1.108
2.36±1.205
2.29±1.078

Vegetables and Fruits
7.230;
4.61±0.506
0.000**
4.58±0.589
4.73±0.451
Difference;
4.65±0.649
2-3
Legumes
4.27±0.67
1.350;
4.24±0.582
0.256
4.21±0.62
4.21±0.534
3 White Foods
20.470;
0.000**
Difference;
1.2-3.4
1-2

3.62±0.881
3.38±0.939
3.21±0.959
3.17±0.903

Traditional Drinks
6.971;
3.88±0.627
0.000**
3.92±0.667
Difference;
4.08±0.628
1.2-3.4
4.10±0.643
Beverages
15.871;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

13.003;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

12.386;
0.000**
Difference;
3-1.2

1.013; 0.386

19.461;
0.000**
Difference;
1.2-3.4
1-2
15.464;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

2.64±0.927
2.63±0.960
2.47±0.861

9.883; 0.000**
Difference;
1.2-3.4

2.35±0.781

Nutritional Supplements
1.78±0.955
1.69±0.885
2.552;
1.81±0.961
0.054
1.72±0.880
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2.779; 0.040*
Difference;
2-3

Difference (DP-PP)
Mean±SD
F; p
0.03±0.295
0.03±0.268
0.02±0.193
0.06±0.254

1.214;
0.303

0.02±0.298
0.01±0.378
0.02±0.490
0.02±0.482

0.321;
0.810

0.06±0.356
0.09±0.405
0.11±0.424
0.08±0.266

1.619;
0.183

0.01±0.262
0.05±0.254
0.03±0.328
0.02±0.302

1.943;
0.121

0.04±0.323
0.04±0.332
0.02±0.260
0.06±0.365

0.907;
0.437

0.02±0.263
0.00±0.286
0.05±0.273
0.08±0.343
0.21±0.518
0.17±0.530
0.11±0.439
0.16±0.472
0.02±0.239
0.06±0.288
0.14±0.434
0.11±0.352

10.483;
0.000**
Difference;
1.2-3.4

3.610;
0.013*
Difference;
1-3

12.604;
0.000**
Difference;
1.2-3.4
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Table 3. The analysis of the change in the frequency of food consumption by age group (Continuation)
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD
F; p
1) 12-17 years

380

3.08±0.399

2) 18-30 years

1,120

3.05±0.370

During the Pandemic (DP)
Mean±SD
F; p
Total Score
3.05±0.398

3.799;
0.010*

3.04±0.389

6.729; 0.000**

Difference (DP-PP)
Mean±SD
F; p
0.03±0.144
0.01±0.131
0.01±0.154

10.467;
0.000**

Difference;
Difference;
3) 31-50 years
795
3.10±0.354 Difference;
3.12±0.376
3-1.2
2-3
1-2.3.4
4) 51 years and
242
3.05±0.356
3.06±0.365
0.00±0.142
over
*p<0.05.**p<0.01.***p<0.001. SD=Standard Deviation. PP=Pre-Pandemic. DP=During the Pandemic. F = One-way
Analysis of Variance (ANOVA). Difference = Tukey test. p = Significance Level. N= Population

Table 3 presents no significant difference between the age groups for meat products, dairy-breakfast products,
oils, bread products, vegetables and fruits, and 3 white foods according to the difference mean score (p>0.05).
However, a statistically significant difference was determined in terms of pre-and during pandemic consumption
mean scores (p<0.05). Based on this result, it was revealed that for the meat and bread products, those between the
ages of 12-17 and 18-30 had significantly lower pre-and during the pandemic mean scores than those aged 31-50 and
over 51. For dairy and breakfast products, the pre-and during the pandemic consumption mean score of those aged
12-17 was significantly lower than those aged 31-50 and over 51. For oils, those between the ages of 12-17 and 1830 had significantly higher pre-and during the pandemic consumption scores than those aged 31-50 and over 51. In
terms of vegetables and fruits, the pre-and during the pandemic consumption mean scores of those aged 18-30 were
significantly lower than the average score of those in the 31-50 age group, and during the pandemic consumption
mean score of those aged 31-50 were significantly higher than those aged 12-17 and 18-30. For 3 white foods, while
pre-and during the pandemic consumption mean scores of those aged between 12-17 and 18-30 were significantly
higher than those aged 31-50 and 51 years, those between the ages of 12-17 had significantly higher pre-and during
pandemic mean scores than those aged 18-30.
For legumes, no statistically significant difference was found between the age groups according to the pre-and
during the pandemic and difference mean scores (p>0.05).
A significant difference was found for traditional drinks and beverages by region according to the pre-and during
the pandemic and difference mean scores (p<0.05). Accordingly, the mean scores of those aged between 12-17 and
18-30 in the consumption of traditional drinks were significantly lower than those of those aged 31-50 and over 51.
On the other hand, while the pre-and during the pandemic mean scores of those between the ages of 12-17 and 1830 in the consumption of beverages were significantly higher than those aged 31-50 and over 51. the difference mean
score of those aged 12-17 in the consumption of beverages was significantly higher than the mean scores of those
aged 31-50.
Between age groups, pre-pandemic mean scores for nutritional supplements did not show a significant difference
(p>0.05). However, a statistically significant difference was seen according to during the pandemic and difference
mean scores (p<0.05). While during the pandemic mean score of those aged 18-30 in the consumption of nutritional
supplements was found to be significantly higher than that of those between the ages of 31-50, the difference mean
scores of those aged between 12-17 and 18-30 in the consumption of nutritional supplements was significantly lower
than those of aged 31-50 and over 51.
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For the total score, a significant difference was found between the age groups according to the pre-and during the
pandemic and difference mean scores (p<0.05). Accordingly, while the pre-pandemic total consumption mean score
of those aged 18-30 was significantly lower than that of those between the ages of 31-50, during the pandemic mean
consumption score of those aged 31-50 was significantly higher than that of those between the ages of 12-17 and 1830; and the total difference mean score of those aged 12-17 was significantly higher than that of those aged 18-30,
31-50 and over 51.
The results regarding the change in the frequency of food consumption according to the education levels are
shown in Table 4.
Table 4. Statistical analysis of change in frequency of food fonsumption by education level
Pre-Pandemic (PP)
Education
Level
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree

Mean±SD
N

F; p

During the Pandemic
(DP)
Mean±SD
F; p

Difference (DP-PP)
Mean±SD

F; p

Meat Products

743

3.19±0.626

488

3.20±0.608

945

3.44±0.516

361

3.57±0.577

3.08±0.632
53.989;
0.000***
Difference;
1.2-3.4
3-4

3.09±0.669
3.33±0.562

-0.11±0.352
49.227;
0.000***
Difference;
1.2-3.4
3-4

3.47±0.636

-0.11±0.382
-0.11±0.336

0.096;
0.962

-0.10±0.382

Dairy-Breakfast Products
743

3.96±0.719

488

4.05±0.715

945

4.11±0.663

361

4.23±0.509

3.94±0.738
14.923;
0.000***
Difference;
4-1.2.3

4.09±0.704
4.15±0.685

-0.02±0.291
22.976;
0.000***
Difference;
1-2.3.4

4.28±0.550

0.03±0.244
0.04±0.254

8.123;
0.000***
Difference;
1-2.3.4

0.05±0.274

Oils
743

3.14±1.021

488

3.21±1.085

945

2.90±1.044

361

2.55±1.069

3.11±1.05

35.714;
0.000***

3.16±1.107
2.87±1.020
2.52±1.098

57

-0.02±0.243

33.533;
0.000***

-0.06±0.347
-0.03±0.192
-0.03±0.244

1.856;
0.135
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Table 4. Statistical analysis of change in frequency of food fonsumption by education level (Continuation)
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD
F; p

1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3) Undergra
duate degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduat
e degree
4) Post
graduate
degree

During the Pandemic (DP)
Mean±SD
F; p

Difference (DP-PP)
Mean±SD
F; p

Bread Products
743

1.98±1.070

488

1.96±1.065

945

2.31±1.178

361

2.62±1.153

1.97±1.066
36.164;
0.000***

1.98±1.070

Difference;
1.2-3.4
3-4

2.29±1.200

-0.02±0.281
31.559;
0.000***
Difference;
1.2-3.4
3-4

2.57±1.157

0.02±0.325
-0.02±0.532

1.819;
0.142

-0.05±0.415

Vegetables& Fruits
743

4.50±0.652

4.57±0.607

488

4.56±0.558

3.651; 0.012*

4.66±0.482

945

4.55±0.603

Difference;
1-4

4.66±0.542

361

4.62±0.513

0.07±0.361
5.785;
0.001**
Difference;
1-2.3.4

4.70±0.499

0.09±0.298
0.11±0.448

1.198;
0.309

0.08±0.415

Legumes
743

4.25±0.675

4.28±0.671

488

4.23±0.623

4.624; 0.003**

4.27±0.579

945

4.19±0.623

Difference; 41.2

4.22±0.581

361

4.11±0.573

0.03±0.266
5.250;
0.001**
Difference;
1-4

4.14±0.533

0.05±0.250
0.03±0.328

0.426;
0.734

0.03±0.243

3 White Foods
743

3.51±0.910

488

3.40±0.919

945

3.32±0.938

361

3.24±0.970

3.49±0.897
8.980; 0.000***
Difference;
1-3.4

3.34±0.955
3.26±0.947

-0.01±0.267
10.434;
0.000***
Difference;
1-2.3.4

3.22±0.976

-0.05±0.316
-0.05±0.363

3.209;
0.052

-0.01±0.250

Traditional Drinks
743

3.83±0.635

488

3.88±0.612

945

4.05±0.618

361

4.10±0.572

3.84±0.655
28.291;
0.000***
Difference;
1.2-3.4

3.89±0.613
4.08±0.650
4.15±0.621

58

0.01±0.246
31.174;
0.000***
Difference
1.2-3.4

0.00±0.218
0.02±0.343
0.04±0.282

1.522;
0.207
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Table 4. Statistical analysis of change in frequency of food fonsumption by education level (Continuation)
Pre-Pandemic (PP)
Mean±SD
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduate
degree
4) Post
graduate
degree
1) Primary/
education/
high school
2) Associate
degree
3)
Undergraduate
degree
4) Post
graduate
degree

During the Pandemic (DP)

F; p

Mean±SD

F; p

Difference (DP-PP)
Mean±SD

F; p

Beverages
743

2.78±0.939

488

2.96±0.930

945

2.60±0.838

361

2.54±0.812

2.58±0.924
24.461;
0.000***

2.82±1.015

Difference;1.23.4
1-2

2.44±0.830

-0.20±0.528
20.525;
0.000***
Difference
2-1.3.4

2.46±0.887

-0.14±0.512
-0.16±0.492

5.706;
0.001**
Difference
4-1.3

-0.07±0.402

Nutritional Supplements
743

1.68±0.896

488

1.69±0.854

945

1.58±0.780

361

1.78±0.897

1.69±0.912
5.389;
0.001**

1.74±0.897
1.71±0.885

Difference;3-4

1.95±1.032

0.01±0.228
6.949;
0.000***
Difference;;
4-1.2.3

0.05±0.255
0.13±0.430

26.417;
0.000***
Difference;
1.2-3.4

0.16±0.351

Total Score
1) Primary/
education/
743
3.04±0.399
3.01±0.401
-0.03±0.124
high school
2) Associate
16.052;
16.811;
488
3.07±0.354
7.395; 0.000***
3.06±0.377
-0.01±0.122
degree
0.000***
0.000***
3)
Difference;4Difference;;
Difference;
Undergraduate 945
3.07±0.355
3.08±0.373
0.01±0.160
1.2.3
4-1.2.3
1-2.3.4
degree
4) Post
graduate
361
3.15±0.347
3.17±0.373
0.03±0.145
degree
*p<0.05.**p<0.01.***p<0.001. SD=Standard Deviation. PP=Pre-Pandemic. DP=During the Pandemic. F=One-way
Analysis of Variance (ANOVA). Difference=Tukey test. p=Significance Level. N=Population

Table 4 shows no statistically significant difference between the education levels and the difference mean score
in the consumption of meat products, bread products, vegetables and fruits, legumes, 3 white foods, and traditional
drinks (p>0.05). A statistically significant difference was found between the pre-and during the pandemic mean
scores (p<0.05). Accordingly, while the pre-and during the pandemic mean scores of those who had a primary
education/high school or an associate degree in the consumption of meat products and bread products were
significantly lower than the scores of those who had an undergraduate or postgraduate degree, the pre-and during the
pandemic mean scores of those with an associate degree in the consumption of meat and bread products were
significantly lower than those with a postgraduate degree. For vegetables and fruits, while the pre-pandemic
consumption mean score of primary education/high school graduates was significantly lower than that of those with
a postgraduate degree, the during pandemic mean score of primary education/high school graduates in the
consumption of vegetables and fruits was significantly lower than that of those with an associate, undergraduate, or
postgraduate degree, In terms of legumes, while the pre-pandemic consumption mean score of those with a
postgraduate degree was significantly lower than that of primary education/high school or associate degree graduates,
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during the pandemic period mean score of primary education/high school graduates was significantly higher than
that of those with a postgraduate degree. As for 3 white foods, while the pre-pandemic mean consumption score of
primary/secondary/high school graduates was significantly higher than that of those with an undergraduate, or a
postgraduate degree, during the pandemic consumption mean score of primary education/high school graduates was
significantly higher than that of those with an associate, undergraduate or postgraduate degree, For traditional drinks,
the pre-and during the pandemic period consumption mean score of those with primary education/high school or an
associate degree was significantly lower than that of those with an undergraduate or postgraduate degree.
A significant difference was found between the age groups for dairy/breakfast products, beverages, and nutritional
supplements according to the pre-and during the pandemic and difference mean scores (p<0.05). Based on this result,
while the pre-pandemic mean score of those with a postgraduate degree in the consumption of dairy/breakfast
products was significantly lower than that of primary education/high school, associate, or undergraduate graduates,
during pandemic and difference mean scores of primary education/high school graduates in the consumption of dairybreakfast products were significantly lower than those of having an associate, undergraduate or postgraduate degree.
For beverages, while the pre-pandemic consumption mean scores of those with primary education/high school or an
associate degree were significantly higher than those with an undergraduate or postgraduate degree, during pandemic
consumption mean score of associate degree graduates was significantly higher than that of those with primary
education/high school, undergraduate or postgraduate degree; the consumption difference mean score of those with
a postgraduate degree was significantly lower than that of primary education/high school or undergraduate graduates.
For nutritional supplements, while the pre-pandemic consumption mean score of those with an undergraduate degree
was significantly lower than that of those with a postgraduate degree, the during pandemic consumption mean score
of those with a postgraduate degree was significantly higher than that of with primary/secondary/ high school,
undergraduate or postgraduate degrees. Besides, the consumption difference mean scores of primary/secondary/high
school or associate degree graduates were significantly lower than the scores of those with undergraduate or
postgraduate degrees.
In terms of the total score, it was determined that there was a significant difference according to the pre-and during
the pandemic and difference mean scores depending on the educational level (p<0.05). According to this result, while
the total pre-and during the pandemic consumption mean scores of postgraduate graduates were significantly higher
than those of having primary education/high school, undergraduate or postgraduate degree, the total consumption
difference mean score of those with primary education/high school degree was significantly lower than that of those
with an associate, undergraduate, or postgraduate degree.
Results about the change in the frequency of food consumption according to the presence of chronic disease are
shown in Table 5.
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Table 5. Analysis of the change in the frequency of food consumption according to the presence of chronic disease
During the Pandemic
(DP)
Mean±SD
t; p

Pre-Pandemic (PP)
The presence of a
chronic disease

Mean±SD
N

t; p

Difference (SS-SÖ)
Mean±SD

t; p

0.954;
0.340

-0.11±0.347
-0.11±0.392

0.029;
0.977

4.10±0.692
4.07±0.714

0.949;
0.343

0.02±0.262
0.05±0.286

-2.494;
0.013*

3.01±1.077
2.71±1.049

5.498;
0.000***

-0.03±0.246
-0.04±0.267

0.617;
0.537

-1.173;
0.241

-0.01±0.424
-0.03±0.388

1.001;
0.317

-0.633;
0.527

0.08±0.389
0.13±0.409

-2.421;
0.016*

-0.165;
0.869

0.01±0.240
0.11±0.411

-6.876;
0.000***

2.120;
0.034*

-0.03±0.303
-0.04±0.354

0.358;
0.721

-4.119;
0.000***

0.02±0.274
0.01±0.333

0.823;
0.411

2.838;
0.005**

-0.16±0.495
-0.13±0.502

-1.330;
0.184

-0.648;
0.517

0.08±0.310
0.08±0.452

0.126;
0.900

1.018;
0.309

-0.01±0.130
0.01±0.183

-1.581;
0.114

Meat Products

No
Yes

2,033
504

3.35±0.582
3.32±0.64

No
Yes

2,033
504

4.09±0.666
4.02±0.717

3.24±0.635
3.21±0.624

0.998;
0.318

Diary-Breakfast Products
1.962;
0.050
Oils
No
Yes

2,033
504

3.04±1.073
2.75±1.028

5.389;
0.000***

Bread Products
No

2,033

2.17±1.158

Yes

504

2.26±1.094

2.16±1.162

-1.543;
0.123

2.23±1.108

Vegetables & Fruits
No
Yes

2,033
504

4.55±0.594
4.52±0.617

4.63±0.558
4.65±0.500

1.009;
0.313

Legumes
No
Yes

2,033
504

4.22±0.597
4.13±0.761

4.24±0.593
4.24±0.645

2.911;
0.004**

3 White Foods
No
Yes

2,033
504

3.39±0.929
3.30±0.960

3.36±0.934
3.26±0.976

2.018;
0.044*

Traditional Drinks
No
Yes

2,033
504

3.93±0.610
4.08±0.674

No

2,033

2.75±0.902

Yes

504

2.58±0.857

3.95±0.646
4.09±0.666

-4.676;
0.000***

Beverages
2.58±0.920

3.638;
0.000***

2.45±0.879

Nutritional Supplements
No
Yes

2,033
504

1.66±0.867
1.69±0.769

1.74±0.925
1.77±0.902

-0.753;
0.451

Total Score
No
Yes

2,033
504

3.08±0.368
3.05±0.37

3.07±0.385
3.05±0.387

1.675;
0.094

*p<0.05.**p<0.01.***p<0.001. SD=Standard Deviation. PP=Pre-Pandemic. DP=During the Pandemic.
t = Independent Sample T-Test. p=Significance Level. N= Population

Table 5 shows that as a result of the independent sample t-test, no statistically significant difference was found
between those with and without chronic diseases for meat and bread products and nutritional supplements according
to the pre-and during the pandemic and difference mean scores (p>0.05).
For dairy and breakfast products, vegetables and fruits, there was no significant difference between those with
and without chronic diseases in terms of pre-and during the pandemic mean scores (p>0.05), but a significant
difference was found according to the difference mean score (p<0.05). The difference mean score of those with
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chronic diseases was significantly higher than the score of those without chronic disease in the consumption of milkbreakfast products, vegetables and fruits.
For the oils, 3 white foods, traditional drinks, and beverages, no statistically significant difference was found
between those with and without chronic disease according to the difference mean score (p> 0.05). However, it was
seen that there was a statistically significant difference according to the pre-and during the pandemic mean scores
(p<0.05). According to this result, the mean score of those with chronic diseases in the consumption of oils, bread
products, and beverages was significantly lower than the mean scores of those without chronic disease. For traditional
drinks, the pre-and during the pandemic mean consumption score of those with chronic diseases was significantly
higher than the score of those without chronic disease.
For legumes, no statistically significant difference was determined between those with and without chronic
diseases according to the during pandemic mean score (p>0.05), but a there was significant difference according to
the pre-pandemic and difference mean score (p<0.05). While the pre-pandemic mean score of those with chronic
diseases in the consumption of legumes was significantly lower than that of those without chronic disease, the
difference mean score of those with chronic disease was significantly higher than that of those without chronic
disease.
In terms of total consumption, on the other hand, no significant difference was seen between those with and
without chronic diseases in terms of pre-and during the pandemic and difference mean scores (p>0.05).
Since no study to our knowledge has examined the demographic characteristics and the frequency of food
consumption in pre-and during the COVID-19 pandemic period, this part of the study has not been compared and
discussed with the literature. All the data in Tables 1, 2, 3, 4, and 5 were evaluated within the framework of food
groups and during the pandemic, a partial increase was seen in the consumption of dairy-breakfast products, legumes,
and traditional drinks, and a significant increase in the consumption of vegetables, fruits, and nutritional supplements.
On the other hand, a partial decrease was observed in the consumption of oils, bread products, and 3 white foods,
and a significant decrease in the consumption of meat products and beverages.
The World Health Organization has listed healthy eating recommendations during the COVID-19 pandemic as
follows: (1) fresh and unprocessed fruits, vegetables, whole grains, legumes, and animal-based foods in main meals,
(2) raw vegetables and fruits foods rather than foods high in sugar, salt, and fat in snacks, (3) oils and foods rich in
unsaturated fatty acids, and (4) 8-10 glasses of water per day, WHO also recommends avoiding caffeinated beverages
with calorie-increasing foods such as salt, sugar, fat, and carbohydrates, and eating out (WHO, 2020c). The main
meal Healthy Eating Plate specifically prepared by Turkey Dietetic Association for the COVID-19 pandemic period
consists of a quarter of the vegetables, a quarter of whole grain products, and the other half including fruits, high
protein foods, and dairy products (TDD, 2020).
Conclusion and Recommendations
There is no vaccine and medicine to prevent the pandemic caused by COVID-19, which affects the whole world.
The most effective solutions to control the pandemic are lockdown, social isolation, having a strong immune system,
and following hygiene rules. All these elements and the updated information shared about the disease naturally affect
individuals economically, physiologically, sociologically, and psychologically and lead to changes in their eating
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habits. 3017 people were included in this research in which we examined the changes in the frequency of food
consumption between pre and during pandemic across Turkey based on sociodemographic characteristics. In the
research, many statistically significant results were obtained between demographic characteristics and pre-and during
pandemic food consumption frequencies. It is thought that the most important factor affecting the food consumption
frequency of individuals is their desire to have a strong immune system during the pandemic. Compared to the prepandemic period, although there has been an increase in the consumption of dairy-breakfast products, vegetables and
fruits, and nutritional supplements, the reduction in the consumption of bread products, salt, sugar, flour (3 white),
and high-calorie beverages like coke, etc. is thought to be directly related to a dietary trend towards boosting the
immune system. It is estimated that the reduction in consumption of meat products is related to the economic
dimension of the pandemic, in which both food prices increased, and individuals suffered economic losses.
Lockdown and social isolation are also thought to have an impact on change, In such special situations, individuals
both encounter difficulties in accessing sufficient food and stay away from physical activities such as sports. An
example of this is the increase in the consumption of nutritional supplements, because, in lockdown conditions,
individuals also faced problems in terms of adequate/balanced nutrition and vitamins and minerals, including vitamin
D synthesized due to sunlight. It is thought that the fact that individuals with chronic diseases tend to prefer nutritional
supplements more than those without chronic diseases, and the pre-pandemic period is related to having a strong
immune system and lockdown conditions. When all the findings are compared with the literature in terms of a healthy
diet, it can be said that individuals show a positive trend in their nutrition during this period, especially women
individuals with chronic diseases, individuals aged 30 and over, and those with high education have healthier eating
behavior. The first pandemic in Turkey has been confirmed as an official on 11 March 2020. The possibility that the
impact of the pandemic was not felt sufficiently at that time should be taken into account in interpreting the findings.
Considering the conditions of the pandemic, a special action plan should be created by the state so that all individuals,
especially chronic patients, pregnant women, the elderly, and children do not experience any problems in terms of
adequate and balanced nutrition. For a strong immune system, training covering all segments of the society should
be organized starting from today. Also, individuals should obtain support from nutrition experts. It would be
beneficial to conduct scientific studies on which foods should be consumed, and how often and in what quantity they
should be consumed for a strong immune system, considering the possibility of new pandemics in the future.
According to the results to be obtained, priority should be given to the production of foods needed in this framework,
starting from primary production in the general food sector. Systems should be developed to ensure the sustainability
of the entire supply chain to minimize food supply-related problems during this period. Measures should be taken to
ensure price stability in such processes.
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Abstract
Due to the low damage of bird watching to nature, it is highly preferred as an alternative tourism
activity, particularly in western societies. However, when Turkey is concerned specifically, we
can claim that activities aimed at bird watching is not sufficient a lthough the main migration
flyways of birds pass through Turkey due to its geopolitical position and it has rich flora and fauna.
In this study both qualitative and quantitative research methods are used with the aim of
determining the current situation of bird watching in Turkey, which is rapidly developing in
Western societies and specifying the profile of the participants in this context. In the first part of
the study, secondary data related to bird watching in Turkey is gathered through document analysis
method. In the second part, data were collected from 192 bird watchers via electronic
questionnaire to obtain the demographic information and to determine the profiles of the people
who participated in bird watching. As a result of the research, primarily we have tried to determine
the revenues derived from bird watching worldwide, the number of the bird species breeding in
our country and significant bird watching areas in Turkey by examining the reports prepared by
non- governmental organizations dealing with bird watching both in Turkey and in the world.
Afterwards, we have tried to identify the demographic information and profiles of bird watchers
by cooperating with various non- governmental organizations. As a result of the statistical
analysis, it was observed that the majority of the participants consisted of the male, juvenile people
with high educational and income level. When the expenditures of the participants were analyzed,
although people with high income level constituted the majority of th e participants, the number of
those who spent below the average were high. On the other hand, the bird watchers mostly
participate in the bird watching activity once a month, they prefer the city they live in or the
surrounding cities for this activity and they do not require any accommodation. Based on the
findings, various suggestions were made to the tourism sector, practitioners and future studies in
the last part of the study.
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INTRODUCTION
The International Ecotourism Society (2015), ecotourism as “responsible travel to natural areas that conserves the
environment and improves the well-being of local people’’. TIES specifies ecotourism principles as follows;
minimize environmental impacts, build environmental and cultural awareness, provide positive experiences for both
visitors and hosts, provide direct financial benefits for conservation, generate financial benefits for both local people
and private industry, help raise sensitivity to host countries’ political, environmental, and social climates.
Ecotourism is an important strategy to provide protection and generate income in protected areas and surrounding
communities. It can contribute to the economic development and conservation of the protected areas by generating
revenues which can be utilized to manage in a sustainable manner, ensure local employment and create a sense of
social property (Jalani, 2012). Natural living environment and national parks constitute a significant market for
ecotourism which is based on natural resources and local culture (Surendran & Sekhar, 2011).
In Turkey the resources for eco-tourism consist of protected areas such as of urban forests, nature conservation
areas, national parks, natural parks and natural monuments. According to 2018 statistics in Turkey, there are 137
urban forest covering a surface area of 105 km², 30 nature conservation area with a surface area of 470 km², 44
national parks with a surface area of 8670 km², 243 natural parks with a surface area of 1065 km² and 112 natural
monuments with a surface area of 75 km². The number of wildlife protection and improvement area, which is one of
the other important resources for eco-tourism, is 81 with a surface area of 12 thousand km² (Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, 2018). The ratio of the total protected areas (land and sea) corresponds to 8.9% of the
country’s surface area (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020). The country targets a growth of %17 in the total
protected areas in accordance with the targets of Turkey Vision, 2023 (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007). Ecotourism, one of the sub-sectors of tourism, grows three times faster than the world tourism market (Das & Chatterjee,
2015).
Special interest tourism is customized leisure and recreational activities performed by individuals or groups
according to their specific interests (Çakıcı & Harman, 2006). Among the special interest tourism types, hunting
tourism, yacht tourism, adventure tourism, golf tourism and bird watching tourism are listed as the most preferred
activities (Syratt & Archer, 2003). Bird watching is considered as the fastest growing segment among them (Sevindi,
2013: 64). This type of tourism, which has developed rapidly all over the world, is also co nsidered as the fastest
growing field in America (Responsible Travel, 2017).
Turkey is located on one of the five main routes chosen as the flyway during the migrations of birds and hosts
over 400 species of birds. In addition, it has more than 300 regions known as frequented the migratory birds (Orman
Fakülteliler Derneği, 2018). Therefore, Turkey has significant potential for bird watching. Bird watching is defined
as a recreational activity based on watching and identifying the wild birds in nature by m eans of optical devices
(binoculars, telescopes, etc.) that enables the observation and identification of birds in their natural environment
(Kandır & Erturhan, 2015; Kordowska & Kulczyk, 2014). In comparison with an average ecotourist, it is observed
that bird watchers are more independent, focused and determined (Page & Dowling, 2002). The high expectations of
many bird watchers, combined with their high average income, can make major financial contributions to the places
visited (Kerlinger & Brett, 1995). In this context, we have attempted to determine the current situation of bird
watching in Turkey as an important touristic activity and the profiles of the bird watchers as well as to reveal the
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places they visit and the average expenses made by them in these places. The research is designed in four parts and
the first part consists of the literature review on bird watching, alternative tourism and ecotourism and the research
method constitutes the second part. The findings comprised of qualitative and quantitative data are listed in the third
part and the results and suggestions of the research are included in the last part.
Literature
Alternative Tourism
Alternative tourism, which has been practiced since the mid-1990s and has emerged as a reaction to mass tourism
is a type of tourism established by combining various new products with touristic value as an option completely
opposite to the values, motives, attitudes and practices of traditional mass tourism with the aim of reducing the
negative effects that may result from them (Cohen, 1987; Hacıoğlu & Avcıkurt, 2008; Uçkun & Türkay, 2003).
Traditional tourists seek only entertainment, recreation or "relaxation"; however alternative tourism has emerged in
response to traditional tourism which requires a differentiated tourism product presentation (Altınay, 1996; Cohen,
1987; Tekeli, 2001). In the emergence of alternative tourism, economic concerns such as options such as spreading
of tourism activities throughout the entire year and increasing foreign currency revenues in relation with it and
ensuring effective tourism investments played an important role (Oktayer, Susam & Çak, 2007).
The alternative tourism aims to support a moral economy based on sustainable trade, fair employment practices,
social and environmental sensitivity (Gibson, 2010). The development purposes of this tourism are defined under
several headings by the researchers such as; 'pro-poor tourism' (Hall, 2007), ‘responsible tourism’ (Spenceley, 2012),
‘fair trade tourism’ (Boluk, 2011; Evans & Cleverdon, 2000) and ‘slow tourism’ (Wearing, Wearing & McDonald,
2012). The common point of these practices is that they criticize mass tourism and the capitalist market economy
more broadly (Molz, 2013). Alternative tourism creates the desire to have more authentic, individual and sincerely
embodied experiences in the places visited by tourists (Bialski, 2012; McIntosh & Zahra, 2007).
Among the targets of "2023 Tourism Strategy" of Turkey, it is aimed to develop tourism types such as health
tourism, thermal tourism, winter tourism, golf tourism, marine tourism, mountain tourism, convention and exhibition
tourism (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2007).
Ecotourism
According to the definition of the Romanian Ecotourism Association (2009), while practicing ecotourism the
main motivation of tourists should be the observation of nature and local tradition in natural environments and the
following conditions must be fulfilled in establishing ecotourism:
1. To contribute to the protection of nature,
2. To support the welfare of the local people, to provide job opportunities for local people (especially in rural
areas),
3. To have an education component that raises awareness on the protection of nature both for tourists and local
communities,
4. To have the lowest possible negative impact on the environment and socio-cultural component (Association
of Ecotourism in Romania, 2009).
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United States International Development Agency (1995) defined ecotourism as an initiative that positively
contributes to the conservation of endangered biological resources in the synthesis report on the loss of biodiversity.
Ecotourism is considered as a win-win solution and the contributions can be listed as raising local awareness about
the value of biological resources, preserving biodiversity, increasing the benefits for local participation and
generating revenues for the protection of biologically rich areas (Barna, Epure & Vasilescu, 2011).
Ziffer (1989) defined ecotourism as a type of tourism inspired by the natural history of a region that includes local
cultures. In addition, he defined the ecotourist as a person visiting relatively underdeveloped areas with the spirit of
appreciation, participation and sensitivity. Ecotourists also aim to protect the region and to contribute directly to the
local people's economic welfare as well as to the region they visit in terms of creating employment opportunities or
financial means.
Bird Watching (Ornithology)
Bird watching, which is included in ecotourism that satisfy different wants and needs by proposing alternatives,
has become a common outdoor recreation activity without damaging and harming the nature (Çakıcı & Harman,
2006; Weaver & Lawton, 2002). Bird watching tourism (or ornithology) has been accepted as an important part of
wildlife (Curtin & Wilkes, 2005; Page & Dowling, 2002). It is a niche market rapidly expanding in wildlife tourism;
bird watching which is considered as a response to increased urbanization, the concerns on nature awareness and
environment (Cocker, 2001) and has become the largest sub-segment in ecotourism and an important part of the
nature-based tourism industry (Moscardo, 2000; Weaver & Lawton, 2002).
Bird watchers are seen as one of the most important sources of ecotourism income, as they constitute a large subgroup of eco-tourists, well-educated and have an income level above the average (Ceballos-Lascuráin, 1996; Cordell
& Herbert, 2002). According to the U.S. Fish and Wildlife Service (2018) report, in 2001 bird watchers spent $ 32
billion in birdwatching activities in the USA. It is estimated that in the American economy the total revenue obtained
from bird watching activities is around $ 82.5 billion. In addition, it is emphasized that bird watching creates
employment for more than 1 million people. When at the statistics of 2011 are examined, it is found that the number
of bird watchers over the age of 16 is 47 million and their expenditures are 41 billion dollars. In 2011, approximately
46.7 million people in the USA left their place of residence and participated in bird watching activities. Bird watchers
spent an average of 111 days a year for this activity. Becker et al. (2005) estimates the economic benefit of the Gamla
Nature Reserve in Israel at $ 1.1-1.2 million, while 85% of tourists come to see griffon vultures. As of 2010, the
number of the bird watchers living in China is 20.000 (Ma, Cheng, Wang & Fu, 2013). The number of the bird
watchers is determined as 15 million in England and 61 thousand in the Netherlands (CBI, 2017). Gürlük and Rehber
(2008) estimated the recreational economic value of bird watching as 103 million dollars annually in Lake Manyas
(Balıkesir, Kuşcenneti National Park).
The natural sciences community has been involved in this field since the early 2000s, with studies addressing the
potential positive and negative impacts of birdwatching on avian communities (Biggs, Turpie, Fabricius & Spenceley,
2011; Jones & Nealson, 2005; Puhakka, Salo & Sääksjärvi, 2011; Şekercioğlu, 2002). Although some of these studies
mention potential hazards specific to bird watching tourism, it is much less when compared to the literature assessing
the impacts of nature-based and general tourism on birds and habitats (Steven, Pickering & Castley, 2011). The
knowledge of bird watchers on birds and their expectation to see various species provide a direct link between a
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region's bird biodiversity and local income. Many rare bird species are highly susceptible to human and endangered
(Buckton, 2001); therefore, bird watchers and guides should pay particular attention to minimizing the discomfort
they create for rare species.
Table-1: The impacts of bird watching, suggestions on minimizing the discomfort and maximizing local
participation.
Positive Impacts of Bird Watching
• The link between bird diversity and
local income
• Financial incentives to protect
wildlife
• Less negative impact and more
income than traditional tourism
• Increased local control due to
unique bird species
• Visiting to destinations other than
the usual tourist routes
• Protection of unprotected areas
through the desired species
• Assessment of local nature history
knowledge
• Training and employment of local
guides
• Fund raising for the protection of
birds
• Contribution to the science of
ornithology
Source: Sekercioglu, 2002

Negative Impacts of Bird
Watching
• Disturbing the birds by playing
tape or approaching the birds
• Birds leave their nests due to
harassment
• Disturbing the rare and/ or
endangered bird species
• Pollution due to visitors and
damage to habitat
• Revenues not gained by the local
community
• Offending local community
• Cultural degradation in relation
with tourism

Suggestions for Ideal Bird Watching
• Adhering to ethical bird-watching behavior
• Staying away from nests and newborns as
much as possible
• Particular attention should be paid to
endangered and rare species
• Trying to minimize the use of tape players
and visibility to birds
• One should not get closer once noticed by a
bird
• Sticking to established roads / paths/
walkways
• Binoculars should be used for observation
and photography
• Local people should be informed and trained
about birds and their financial benefits
• Local initiatives with low impact should be
supported
• Contribution to NGOs active in bird
protection areas

Since birds fly and live in numerous areas throughout their lives, it may be impossible to protect all areas
effectively. In this context, priority areas are determined through the project of Important Bird Areas (IBA) that will
contribute to the better protection of birds. This project, which has been conducted since 1989, was initiated by the
BirdLife International (formerly the International Council for Bird Preservation) and is being carried out
internationally. 'Important Bird Areas Project' which became active in 1990 in Turkey, aims to protect the important
areas for birds in Turkey, to raise public awareness, to actualize the campaign, to monitor the progress in the region
continuously as well as to identify the new IBAs. Bird watchers prefer to visit IBAs or other natural areas for
birdwatching, where many bird species or several paticular species can be observed. IBA Project and required
document work were conducted by the Society for the Protection of Nature (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,
2020). Society for the Protection of Nature is a non-governmental organization based in Istanbul and established in
1975. The Society carries out activities in order to raise awareness and protect the rich habitats, flora an d fauna of
Turkey. In 2000, the Society received the title of WWF-Turkey as the Turkish Representative of WWF International
and completed the process of becoming foundation (World Wildlife Fund, 2020).
Doga Association was established in 2002 and is a non-governmental organization with a wide network with its
members and volunteers. The association introduced the “Important Natural Areas” method in 2004 together with
the international scientific team, and the method established by the team was accepted as the international standard
in determining the protected areas and enhanced further by the International Union for Conservation of Nature
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(IUCN). As a Turkish partner organization BirdLife International, which has a very wide network, has put its
signature under many national and international projects (Doğa Derneği, 2020).
Method
In order to make in-depth analysis, both qualitative and quantitative research methods are used in this study which
is conducted to determine the current situation of bird watching in Turkey, a nature- based outdoor touristic activity,
as well as the profile of the participants. The research method consists of two supporting stages. In the first stage of
the study, secondary data related to bird watching in Turkey is gathered throu gh document analysis method. The
documents related to bird watching are obtained through the reports of World Wildlife Fund [WWF], Society for the
Protection of Nature, Nature Association, Directorate of Nature Conservation and National Parks, BirdLife
International and U.S. Fish & Wildlife Service.
In the second stage of the study, the information of the participants on the gender, age ranges, marital status,
income levels, education levels, cities they live in, training received for bird watching, average expenditure in the
places visited, the frequency of the participation in bird watching and the mostly visited regions was collected and
grouped statistically.
While collecting data in the study, limitations were encountered in the collection of secondary data and in the
field of application in terms of time, cost and accessibility. Since the studies carried out on bird watching are limited,
the data consists of the documents prepared by the bird watching communities/ associations. On the other hand, we
could not obtain precise information on the number of the people participating in bird watching activities in Turkey
(Sert & Arslan, 2019). Organizations related to bird watchers appear on the relevant internet and social media
accounts. However, since anyone who is interested or not interested in bird watching may obtain membership in these
platforms, the number of the members does not constitute precise information. In the study of Çakıcı and Harman
(2006) which was conducted in coordination with the associations, the number of the people participating actively in
bird watching activities was estimated as 550 in Turkey.
The questions used in the research consist of a questionnaire developed by Çakıcı and Harman (2006) which is
further enhanced by us through adding more questions. The questionnaire form, which was created to collect data,
was sent by e-mail to the group managers of birdwatchers, who are on the internet search engines and organized
through social media. The questionnaire forms were sent to the e- mail addresses of the group members to be filled
on an individual basis electronically since returning questionnaires take time. The people who could be reached were
selected by convenience sampling method. A total of 550 people was sent electro nic questionnaires and 192
questionnaires were answered. The return rate of the questionnaires was 34.90%. The data of the study were collected
between December 10, 2019 and February 10, 2020. The data obtained were analyzed in computer environment and
descriptive statistics were used in the analysis of the data.
Findings
In the findings part of the research, the reports drawn up through the documents prepared by various nongovernmental organizations and public institutions related to bird watching are included. Turkey hosts hundreds of
different bird species due to rich wetlands and various flyways the country possesses and located on the world's
largest bird migration routes. The said flyway starts from northern part of Russia reaches out to the eastern part of

72

Düzgün, E. & Kurt, A.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Africa following the Black Sea, the Straits and Anatolia. The ecological conditions in Turkey are very suitable for
birds (Hocaoğlu, 1992). There are 570 bird species in Europe (Sezgin, Kaya & Ünüvar, 2017). The number of bird
species found in Turkey is equal to the total number of birds in whole Europe (YİGM, 2020). According to Erdogan
(TRAKUS, 2010), 502 species of birds have been identified in Turkey based on the records kept for the last 50 years.
436 of these bird species are seen very regularly. When we examine the situation in comparison with Europe, it is
found that while there are 180 bird species in Portugal, there are 334 bird species only in Antalya in Turkey.
This shows that Turkey is in a very advantageous position in terms of bird watching. Regarding the subject, the
spectacular results of Turkish Breeding Bird Atlas prepared by WWF-Turkey between the years of 2014-2017 and
published in 2019 are listed in Table-2.
Table-2. The Results of Turkish Breeding Bird Atlas Project
313 Bird Species
Breed Regularly
in Turkey

In the project conducted between the years of 2014-2017, it was determined that 313 species continue
to breed in Turkey out of 400 species seen regularly in Turkey. This number represents the value of
Turkey's rich biodiversity and reflects the diversity of habitats in different geographical regions.

3 Bird Species
Joined in the
Fauna of Birds
Breeding in
Turkey

During the Atlas project, the first breeding records of the three species in the country were kept. These
are known as Falco Vespertinus nesting in Eskişehir, Iduna [Hippolais] Rama nesting in Hakkâri and
Pycnonotus Leucotos nesting in Şanlıurfa Birecik.

In Recent Years
the Population of
Breeding 3
Species Has
Disappeared

In the past years, the breeding activity of the following species is not detected; Marmaronetta
angustirostris which used to breed in Göksu Delta, Grus virgo known to breed in four different wetlands
in Eastern Anatolia and Melanitta fusca nesting in the high lakes of Eastern Anatolia.

Some Species with
Decreasing
Numbers Across
Europe Have
Healthy
Populations in
Turkey

In European countries, partially due to the transition to the European Union, the populations of some
common species have decreased significantly as a result of the changes in agriculture and forestry.
Among these species such as Streptopelia turtur, Alauda arvensis, Lanius collurio and Emberiza
hortulana are still breeding prevalently and abundantly in our country.

3 Alien Species
Psittacula krameri, Psittacula eupatria and Acridotheres tristris has now formed populations that are
Are Included in
settled in many areas.
The Breeding Bird
List
Source: Turkish Breeding Bird Atlas, 2019: 40

Turkey’s land, which extends over a wide geography, offer various geopolitical, natural and visual beauties. This
vast geography hosts animals and plants as well as humans. Bird species are also among them. In Turkey, having a
great potential with 466 species of birds, (Eskiyörük, 2012) there are numerous natural observation areas for bird
watching due its rich geography. Some of them are listed in Table-3.
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Table-3: Observation Areas of the Bird Watchers in Turkey
Mediterranean Wetlands
Aegean Olive Pastures
Migration Routes
Endorheic Basin Wetlands
Coast and Seas
Oak Forests
Mesopotamian Valley and Steppes
Central Anatolian Steppes
Taurus Valleys
Thrace Pastures
High Mountains
Source: Doğa Derneği, 2020

The other source which covers the basins and important bird observation areas in Turkey is ‘Important Bird Areas
of Turkey’ book project prepared by Society for the Protection of Nature (Table - 4). IBAs are a project of
international significance, aiming to ensure the sustainability of birds with other creatures an d ecosystems. The
selection of the areas is based on the scientific criteria set by BirdLife International. As of 2018, the number of IBAs
was determined to be 184 in Turkey (Nature Association, 2020).
Tablo-4: The Basins and Important Bird Observation Areas in Turkey

Source: Yarar & Magnın, 1997.
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Nature and biodiversity function as tourist attractions both for more prominent niche markets such as the bird
watching tours and the tourism market in general. Tourists prefer bird watching because they get the opportunity to
observe the wildlife and watch increasing bird species. Many of the high priority areas for biodiversity conservation
are also key areas for tourism development. Considering sustainable forms of tourism, correct conditions and proper
planning, protecting valuable living spaces in key locations by the societies can provide an alternative means of
living. Lee, Lee, Mjelde, Scott and Kim (2009) stated that at the Seosan Cheonsuman International Bird watching
Fair in Korea, participants were prepared to pay about $ 5 for bird interpretive services. In this case, the total value
of interpretive services for 3189 tour bus participants is about $ 15,820. The regions where bird movements are
observed also ensure to become a brand in the world as well as its economic contribution to the country.
The statistical data which constitutes the quantitative part of the study related to the survey conducted to determine
the profile of the bird watchers, their average expenditures, the regions they visit, whether they received training, and
the frequency of participating in recreational activities are listed as follows (Table 5- 9):
Table-5. Distribution of bird watchers by demographic characteristics

Gender
Marital Status
Group of Age

Education Status

Income Status

Region of Residence

Demographic Characteristics
Female
Male
Single
Married
Ages 18 to 25
Ages 26 to 35
Ages 36 to 45
Age 46 and over
Primary School
High School
Associate Degree
Bachelor Degree
Postgraduate Education
Less than 2000 TL
Between 2001 - 4000 TL
Between 4001 - 6000 TL
6001 TL and over

f
59
133
92
100
38
64
49
41
2
16
7
98
69
35
49
48
60

%
30,7
69,3
47,9
52,1
19,8
33,3
25,5
21,4
1
8,3
3,7
51
36
18,2
25,5
25
31,3

Marmara

67

34,9

Black Sea
Central Anatolia

40
37

20,8
19,3

Aegean

31

16,2

Mediterranean
Southeastern Anatolia

13
2

6,8
1

Eastern Anatolia

1

0,5

Cyprus

1

0,5

When the participants were analyzed according to their education level, it was observed that the vast majority of
them are graduated from a university and higher level (51% undergraduate and 36% graduate). When the income
levels of the participants are examined, it was found that 18.2% earn less than 2000 TL, 25.5% earn between 2001
and 4000 TL, 25% earn between 4001 and 6000 TL and 31.3% earn 6001 TL and above. When the participants are
analyzed according to the region they live in, the Marmara Region (34.9%) has the largest share with the majority of
the residents living in Istanbul (f = 52). And following that, the Black Sea Region (20.8%), where the majority of the
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residents are from Samsun province (f = 25), and the Central Anatolia Region (19.3%), where the majority of the
residents are from Ankara province (f = 25), the Aegean Region (16 .2%), where the majority of the residents are
from İzmir province (f = 19), followed by the Mediterranean Region (6.8%), the Southeastern Anatolia Region (1%)
and the East Anatolia Region (%0,5) and Cyprus with the same rate, respectively.
Table-6: Education rate of bird watchers
f

%

Rate of educated people

100

52

Rate of uneducated people

92

48

When Table-6 is examined, 52% of the participants stated that they received training for bird watching, while
48% stated that they did not receive training. The vast majority of participants received training by means of the
seminars or workshops organized in different cities or regions, by means of bird ringing education, by means of bird
watching communities, by means of undergraduate and graduate education, by means of non-governmental
organizations such as Nature Association, by means of KOSKS (Mid -Winter Water Bird Census) education, by
means of Mountaineering clubs or the experts directly. Those who have not received training are thought to be
experienced since they are able to distinguish bird species by improving themselves in the field through individual
efforts.
Table-7: Distribution of expenditures for bird watching
f
132

%
68,8

23
19
1

12
9,8
0,5

17
20 TL
5000 TL

8,9

0-499 TL
500-999 TL
1000-1499 TL
1500-1999 TL
2000 TL and over
Lowest spending
Highest spending

According to Table-7, participants are able to spend between 20 and 5000 TL for bird watching and equipment.
It is observed that most of the participants spend between 0-499 TL (68.8%). Those who spend between 500-999 TL
have a share of 12%, those who spend between 1000-1499 TL have a share of 9.8 and those who spend 2000 TL and
over have a share of 8%. Only 0.5% stated that they spent between 1500-1999 TL.
Table-8: Frequency of participating in bird watching activity
f
31
30
59
28
18
26

1 time per week
At least 2-3 times a week
Once a month
At least 2-3 times a month
1 time per year
At least 2-3 times per year

76

%
16,1
15,7
30,8
14,6
9,3
13,5
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The majority of the participants stated that they participated in the activity once a month (30.8%). While those
who participated once a week (16.1%) mostly constitute the excursionist’s group, those who participate at least 2-3
times a week (15.7%) are the group that prefers to make observations in their region. Those who participate at least
2-3 times a month (14.6%) stated that they participate in case of a training or census. Those who participated least 23 times a year (13.5%) stated that they join the activities during migration periods. The rate of those who participate
only once a year is 9.3%. In the responses given by the participants, the rate of change is determined as daily and
once a year. The most repetitive value is observation at the weekend.
Table-9: Preferred regions for bird watching
F
63
51
30
29
15
2
1
1

Black Sea
Marmara
Central Anatolia
Aegean
Mediterranean
Southeastern Anatolia
Eastern Anatolia
Cyprus

%
32,8
26,5
15,6
15,3
7,8
1
0,5
0,5

The vast majority of the participants who were engaged in bird watching activity preferred the Black Sea Region
(32.8%) (Table-9). Kızılırmak Delta and the abundance of wetlands in Samsun played an important role in the
preference of the city, which is the most preferred province. The province of Samsun is followed by the provinces of
Trabzon and Ordu. Almost all of those who prefer Marmara Region (26.5%) stated that the province of Istanbul is
the main reason of their preferences. For excursion purposes, it is stated that nearby cities and Gala Lake National
Park are preferred. Respectively, the provinces of Ankara, Konya and Kayseri were preferred in the Central Anatolia
Region (15.6%). Sultansazlığı National Park played a role in the preference of the province of Kayseri. In the Aegean
Region (15.3%), those who prefer İzmir province are the majority. Most of the participants, except for İzmir province,
stated that they made observations in Büyük Menderes Delta and Bafa Lake. Adana and Antalya provinces were
mostly effective in the preference of the Mediterranean Region (7.8%). The participants in Southeastern Anatolia
(1%), Eastern Anatolia Region (0.5%) and Cyprus (0.5) stated that they prefer to make observations only in their
own places.
Conclusion
Alternative tourism, which has expanded and become widespread worldwide, is effective in the marketing
activities of the countries, the sustainability of the region and the emergence of different trends. Bird watching, which
is one of the alternative types of tourism, is important since it includes a large group of ecotourism. Due to the
presence of the rich wetlands, mountains, hills and steppes, Turkey provides a natural habitat for birds.
Bird watchers are considered as individuals with high educational level who do not damage the natural
environment and have a high level of awareness of the nature. The responses obtained by the participants in the
research are in a way that confirm the idea about the bird watchers. It was observed that the vast majority of the
participants are at an undergraduate or a graduate level. At the same time, since the income level of the participants
is above the average, it can be considered as an important source of income for ecotourism. A well -organized
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successful bird watching activity can increase both the income of local businesses and local tax revenues, as well as
the influx of visitors to that area.
Documents and reports were utilized at the first stage of the study, which is conducted with the aim of revealing
of the current situation of bird watching, the demographic characteristics and profile of bird watchers, due to limited
time and limited studies carried out in this field and cost issues. In the second stage of the study, a questionnaire was
prepared about bird watchers, mail was sent to the group managers of bird watchers, but due to the slow return of the
questionnaire, the questionnaire was sent to the group members individually via e-mail. In this context, apart from
the demographic characteristics of the participants, issues such as average expenditures, whether they received
training and the type of the training they received, the frequency of the participation in the activity, and the regions
preferred for observation by the bird watchers were determined. Within the scope of the data obtained, when the
demographic characteristics of the participants were analyzed, it was found that the vast majority of the participants
consist of male, juvenile people (aged 26-35) with high educational and income level.
The number of the participant with or without training were almost equal. Participants who have received training
improved themselves through various NGOs, communities, associations or courses and those who did not receive
training, on the other hand, have improved themselves by actively visiting the fields and areas, by reading books,
articles published on this topic and have become at a level that they differentiate the bird species and become wellequipped. When their expenditures were analyzed, although the participants with high income level constitute the
majority, the number of those who spend below the average were surprisingly high. Bird watchers mostly participate
in the observation once a month prefer the province they live in or the surrounding cities and do not require
accommodation.
Bird watching is a type of sustainability-oriented tourism that emphasizes the need to keep rural environments as
sound as possible, increases biodiversity and heritage values and further supports rural tourism. It al so attaches
importance to protecting the fauna, which is endangered and rarely seen. In the studies carried out by International
Union for Conservation of Nature (IUCN), it is emphasized that 13% of bird species are in danger of extinction
worldwide. The primary reason for this situation is considered as the destruction habitats of the birds and hunting
activities. The interest of the bird watchers in birds’ makes them a special group of people contributing to the
sustainability of the birds in the wildlife. Due to the population growth and, accordingly, the change in natural soils
and water, wild and natural places, habitats for birds in the world are more threatened than ever before. Therefore,
19 institutions gathered for the prohibition of hunting of the endangered bird species completely (WWF, 2019).
In order to contribute to the protection and sustainability of natural areas and to benefit from them in terms of
tourism;
• People should be more sensitive to prevent rare bird species from being disturbed. In this context, it is necessary
to raise the awareness of the public.
• If it is necessary to approach the birds, they should be approached slowly. The number of tour groups/ bird
watchers should be kept low since they are quite sensitive to noise.
• Studies on the evaluation of the impact of tourism on birds, people and the environment should be encouraged.
• Code of conduct should constitute an important part of tourism operations for tourists and guides/ tour operators.
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• The state, NGOs and companies engaged in bird watching should give priority to the promotional and training
activities related to bird watching.
• Since bird watching is an income generating activity, NGOs and organizations should contribute more to rural
people and associations.
Within the scope of the study, the current situation of bird watching in Turkey as an alternative type of tourism
and the topics such as the profiles, expenditures and mostly preferred and visited regions of the bird watchers were
attempted to determine in terms of creating resources for tourism activities. In future studies, researches can be made
for other alternative tourism types that have developed in different parts of the world such as bird watching but have
not yet developed enough in our country. In addition, the data in the research were collected from the participants
through questionnaires. In other studies, for bird watchers, research can be diversified by using observation or
interview techniques, which are among qualitative research methods.
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INTRODUCTION
Corona virus disease, which started to be seen in Wuhan, China towards the end of 2019, spread to all countries
of the world and became a disease threatening humanity. The virus, which emerged with complaints such as fever,
cough, and shortness of breath, has turned into an epidemic as a virus that has not been seen in humans before
(Ministry of Health, 2021). The Corona virus outbreak has been declared as a pandemic by the World Health
Organization. It has affected many countries and sectors negatively (Cucinotta & Vanelli, 2020, p. 157).
According to the data of the World Health Organization, as of 20.01.2021, the number of corona virus cases
worldwide was 96,795,628, while the number of those who died due to the virus was 2,069,677 (worldometers.info,
2021). The figures in Turkey as of January 19, 2021, the number of corona virus cases was 2399781, while the
number of those who died due to the virus was 24328 (Ministry of Health, 2021). The numbers regarding the epidemic
are increasing day by day. It has a negative impact on many areas of human life, from social relations to culture, to
the health sector (Ulutaş, 2020, p. 10).
Several sectors have been negatively affected in the corona virus and disease pandemic which has become
worldwide crisis of 21st century for almost all countries around the world. In this sense, tourism is one of these
sectors that have been influenced by the crisis to the highest degree. In 2019, world tourism grew by 3.8%, the number
of international travels was 1 billion 461 million and the international tourism income was 1.5 trillion dollars. With
Covid-19, in the first eight months of 2019, the rate of decline in international tourism movements was determined
to be 70% (UNTWO, 2020). In this period, both domestic and international trips have been restricted. Additionally,
several requirements have become compulsory such as hotels were kept closed at the beginning of the season, certain
changes have been made regarding banquet service and cleaning have been being performed over -sensitively at
hotels. With these requirements, certain problems have arisen regarding the staff to work in the sector. Some decisions
are made about working with small team of staff in order to compensate the negative effects of the crisis resulted
from the pandemic. In this respect, the issue that whether the students majoring in tourism programs have changed
their career plans during this period of pandemic draws the attention of researchers. This issue, whether the students
majoring in tourism related programmes are planning their careers in tourism sector or other sectors in relation to the
unfavourable conditions emerged unexpectedly during pandemic is significant for both tourism sector and the
students. The future of the staff that are educated in tourism and highly required in tourism sector is extremely
important for the sector dynamics. To this end, this study aims to determine whether there is a difference between
the career plans of the students majoring tourism programs before and after the corona virus a nd disease pandemic.
Literature Review
Covid-19 and Tourism
Many sectors are adversely affected due to the epidemic throughout the world. It affects especially the tourism
sector, tourism workers and destinations negatively (Bahar & İlal, 2020, p. 129). Among some restrictions applied
around the world, country entry and exit bans, quarantines, travel restrictions, etc. are factors that dire ctly affect
tourism (Acar, 2020, p. 7, Strielkowski, 2020, p. 1). When the international tourism movements are examined, in
2019, world tourism grew by 3.8%, while the number of international travels was over 1 billion 461 million and
tourism-related revenues were announced as 1.5 trillion (TURSAB, 2020). After the outbreak began, it was
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announced that there was an 81% decrease compared to the previous year between January and August 2020. The
loss for only the 8-month period was determined to be 70% (TURSAB, 2020). When looking at the relevant values,
it should be noted that the epidemic has seriously affected the tourism sector. It is obvious that countries or
destinations whose economy is based on tourism will face some difficulties.
The effects of the epidemic on the tourism sector have made themselves felt in many income and supply chains
such as finance, investors, cash and business owners (Deloitte, 2020, p. 1). There have been many studies examining
the possible effects on the tourism sector with the epidemic (Acar, 2020; Akca, 2020; Alpago & Woodcutter Alpago,
2020; Brouder, 2020; Desbiolles, 2020; Gössling, Scott & Hall, 2020, Ozbek & Yıldırım, 2020; Yıldırım & Sayın,
2020). In these studies, the economic, social, and psychological effects of the epidemic on the tourism sector have
been emphasized. Due to the uncertainty regarding the future of the epidemic, the studies done and to be done in this
area is very valuable.
The Ministry of Culture and Tourism in Turkey has realized Covid-19 and hygienic practices to ensure minimum
impact of this pandemic on the tourism business. It has started studies by paying attention to the hygiene rules in the
pandemic process of the enterprises and considering the sensitivity of the visitors to the epidemic contamination.
Applications include many topics such as entrance to the hotel, measures to be taken for staff, regulations in general
areas, security operating vehicles, personnel accommodation facilities, lodging, waste management, pest, and pest
control (TGA, 2020). Since the epidemic has a high level of impact on the tourism sector, many studies have begun
to be conducted, such as what the tourist behavior will be, how businesses will continue their activities, and tourism
education. In the study by Kıvılcım (2020) examining the effects of the Covid-19 epidemic on the tourism sector, it
predicts that businesses will turn to more technological tools in order to cope with the crisis, digitalization will
become more widespread, social distance tours will be more popular, and more individual holidays will come to the
fore. In his study to determine the impact of the epidemic on travel agencies, İbiş (2020) suggests that agencies should
be supported with low-interest loans in order to survive.
Tourism Education
The concept of tourism education is associated with vocational education. The concept of vocational education is
related to the ability of individuals in society to have a profession, the acquisition of knowledge, ability, and
application skills, which are essential for a profession, and the progress of individuals with their physical, emotional,
social, and economic aspects (Aksu & Bucak, 2012, p. 9). The concept of tourism education refers to raising
awareness about tourism in society, ensuring the protection of touristic resources, approaching the tourists and their
values with tolerance, and developing an equal and honest service with respect and a ho spitable behaviour (Bayer,
1998, p. 145). Offering tourism education based on certain aims is considered important to raise qualified personnel.
The necessity of vocational tourism education is as follows (Ünlüönen & Boylu, 2005; Pelit & Güçer, 2006):
-

The increase in the quality of service demanded by tourists,

-

Having trained personnel and efficient physical facilities is significant in the tourism sector,

-

There is intense competition in the tourism sector worldwide,

-

tourism as a sector is labour-intensive.
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Vocational tourism education in Turkey is conducted under two headings: formal and non-formal tourism
education (Avcıkurt & Karaman, 2002). The aim of non-formal tourism education is to contribute to the formation
of tourism awareness in society. Non-formal tourism education includes courses given by educational institutions
and private education units affiliated to the Ministry of Tourism (Aksu & Bucak, 2012, p. 11).
Non-formal Tourism Education
Non-formal education involves carrying out education and training activities in order to provide people from all
segments of life with knowledge and skills in different fields in accordance with the law no. 2547, adopted in 1981
applied in Turkey. The Ministry of National Education (MNE), The Ministry of Culture and Tourism, universities,
and the Tourism Development and Education Foundation (TUGEV) are among primary organizations engaged in
non-formal tourism education in Turkey. The General Directorate of Research and Education under the Ministry of
Culture and Tourism offers non-formal tourism education in two ways: domestic and abroad. Within the scope of the
domestic one, it conducts on-the-job training courses and tourism awareness training programs. On-the-job training
courses involve front office, food and beverage service, housekeeping, food production, training of managers as
trainers, and boarding house keeping. Tourism awareness training programs include personal development programs
and awareness of boarding house keeping (MCT, 2020). Established in 1985, TUGEV is an organization carrying
out activities to raise the personnel needed by the Turkish tourism sector especially between the years 1985-1990 and
to use the resources in tourism effectively and efficiently. Through cooperation with the Council of Higher Education
(CHE) and MNE, TUGEV has provided a lot of on-the-job training (TUGEV, 2020). MNE carries out non-formal
tourism education through public education centres and apprenticeship education centres. At the end of the nonformal tourism education, a certificate is given to participants.
Formal Tourism Education
Within the scope of the formal tourism education in Turkey, there are secondary education institutions operating
under MNE as well as associate, undergraduate, master’s and doctoral programs operating under CHE. Elective
tourism education courses taught in these institutions are also included in formal education (Tuna, 2002, p. 43).
Tourism education at secondary level, which is carried out under MNE’s Directorate General of Vocational and
Technical Education, is offered in 200 institutions in the field of accommodation and travel services and in 679
institutions in the field of food and beverage services within the body of vocational and technical Anatolian high
schools and multi-program Anatolian high schools (The Ministry of National Education, 2020).
According to Law No. 2547, tourism education at universities is at three different levels: associate, undergraduate,
and graduate. Tourism education at the associate level includes courses at vocational schools for four semesters that
are aimed at providing the characteristics needed by the tourism sector, developing relevant skills, and conducting
practices. Tourism education at the undergraduate level is a training program consisting of at least eight semesters
aiming to train students for mid-level management positions the tourism sector might need. Postgraduate education
is divided into two parts as master’s and doctoral. The master’s tourism education is aimed to build a career and to
train senior managers, experts, and consultants with graduate tourism education. With the doctoral-level tourism
education, it is aimed to conduct academic research related to tourism, analyse problems, and offer solution
suggestions (Boylu & Arslan, 2014, p. 86-88).
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As of 2019, there are 80 public universities and 30 private universities admitting students to associate degree
tourism programs in Turkey. According to data from 2019, the number of students placed in associate degree
programs providing tourism education is 20.139, and the occupancy rate is 94% with th e university entrance exam
in the same year for state and private universities in Turkey (Tuna, Başoda & Aylan, 2019, p. 7-14).
According to 2019 statistics related to tourism education at the undergraduate level in Turkey, undergraduate
education is given in 90 universities, 60 of which are state universities and 30 are private universities (Tuna, Başoda
& Aylan, 2019, p. 20-24). The program names under the umbrella of tourism education at the undergraduate level
are as follows (CHE, 2020): Gastronomy, gastronomy and culinary arts, culinary arts and management, tourism
management, tourism and hotel management, tourism management and hotel management, tourism and hospitality,
hospitality management, hotel management, travel management, travel management and tourism guidance, food and
beverage management, tourism guidance, recreation, recreation management. It is stated that the number of students
placed in schools providing undergraduate tourism education in 2019 was 9.253, and the occupancy rate was 93.9%
(Tuna, Başoda & Aylan, 2019, p. 29).
It is not easy to find qualified personnel in the tourism sector. Due to the reasons such as seasonality, low wages,
and low job satisfaction resulting from this, long working hours, the tourism sector is a sector where there is a shortage
of qualified employees and high labour turnover. Knowing the perceptions of tourism education students on the sector
and the profession is significant for the sector, tourism businesses, students, and institutions providing tourism
education. This is because face-to-face service is provided in the tourism sector, and an important determinant of
customer satisfaction is such face-to-face interaction with staff (Wan, Wong & Kong, 2014).
Various studies have been conducted on tourism students’ career-making intentions. In these studies, the attitudes
of students towards the sector, their career goals, and their intentions to start the profession after graduation have
been searched (Pehlivan, 2008; Wen & Kwon, 2019). Also, there are other studies on different variables (gender,
friend and family influence, work experience) that affect their intention to make a career (Çeşmeci, Çalışkan &
Özsoy, 2020). There are various factors that affect career-making intentions. One of them is the nature of work and
perceived social status. If the nature of the work is interesting, the personnel are so satisfied with their work, and this
positively impacts their perception of social status (Chuang, Yin & Dellmann-Jenkins, 2009).
Career expectation depends on one's perception of the profession and the sector (Richardson, 2008). In a study
conducted on those who graduated from a tourism department in Ireland, it was revealed that individuals refrained
from developing a career due to some negative working conditions in the tourism sector such as long working hours
(O’Leary & Deegan, 2005). Besides, negative career expectations of tourism students are some of the most important
factors preventing them from launching out in the sector (Wan & Kong, 2012). The number of students who want to
pursue their careers in this sector after graduation is low. The main reason is fewer opportunities of high payment
and low promotional opportunities (Jenkins, 2001).
Another factor that affects the career intentions of tourism students is the rewards and incentives that students
expect from the sector (Chuang et al., 2009). According to occupational psychology theory, the value that the person
attributes to work (internal and external value) is also a significant factor in choosing a job (Ben-Shem & Avi-Itzhak,
1991). Families (Airey & Frontistis, 1997) and hospitality professionals (Damonte & Vaden, 1987) are influential on
the career choices of tourism students. The relationship between perceived career intention and working in the sector
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is also explained by the expectancy theory. Accordingly, if a person puts a high value on the career expectation of
the sector, that person will show more intent to work in the sector (Kahneman & Tversky, 1979).
Psychological and social factors are influential on individuals’ career decisions, too (Paolillo & Estes, 1982).
According to Ahmed, Alam and Alam (1997), there are internal (work-related satisfaction) and external (financial
value, market-related factors) factors that affect career decisions. According to Damonte and Vaden (1987), there are
six values influential on career decisions of tourism students. These values are interesting work, advancement
potential, secure future, good salary, opportunity for service to society, and social prestige, in the order of importance.
In later studies, it was revealed that external factors (advancement chances, job security) are more influential than
internal factors (Kim, McCleary & Kaufman, 2010).
The rapid change of the internal and external environments of hotels causes employees to feel insecure towards
their profession, quit the hotels they work at, and look for a new job opportunity (Choi, 2006). According to Kozak
(1999, p. 54), the seasonal nature of the sector puts businesses and employees in a difficult situation in career
planning. Due to the seasonality of the tourism sector, businesses apply for temporary employment. O'Leary and
Deegan (2005, p. 421) stated that the rate of temporary employment in the tourism sector is quite higher than in other
sectors, that employees face the constant danger of unemployment, and accordingly, employees do not make a sound
career planning. Family-work conflict has also an impact on employee performance and work -family and familywork conflicts have an impact on work stress (Karakaş & Tezcan, 2019).
Methodology
The study examines whether there is a difference in students’ intentions to pursue a career after corona virus and
disease, which was declared a pandemic, compared to the period before corona virus and disease. In other words, the
study aims to determine whether there are differences between the students’ intentions to pursue a career before
corona virus and disease and their intentions to pursue a career after corona virus and disease. The study population
consists of students receiving tourism education at university level in Turkey. In order to collect the data used in this
research required ethics committee permission document Ondokuz Mayis University Ethics Committee 29.05.2020
date and 2020/331 decision/issue number was taken.
The convenience sampling method was used in the study that was conducted from April to May 2020. Power
values of certain possibilities were calculated making sure that the minimum difference between the total scores was
5 and the standard deviation between the differences was 20 in the scale measuring intentions of students receiving
tourism education to pursue a career before and after the corona virus and disease pandemic. The power values were
calculated as 0.65, 0.67 (2/3), 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 0.99 respectively. Type 1 and Type 2 error values
were taken as α=0,05 and β=0,20 respectively in the calculations. At least 296 students with a power of 0.99 were
considered eligible for the study. A total of 705 people studying tourism in different universities in Turkey were
surveyed.
The questionary technique as data collection was used in the study, and the questionnaire form included questions
items used in the studies on career desires of students in the tourism sector conducted by Riegel and Dallas (1998)
and Kuşluvan and Kuşluvan (2003), which were adapted to Turkish by Duman, Tepeci, & Unur (2006).
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The questionnaire consists of two parts. The first part about student's genders, ages, high schools they graduated
from, their current schools (associate degree, undergraduate, graduate), departments, whether they chose the tourism
education willingly, whether they did internship and whether they see themselves in the tourism sector in the future.
The second part contains statements consisting of 11 questions to determine the intention of the students to pursue
a career that were prepared on a 5-Likert scale (1-strongly disagree; 5-strongly agree). The same questions were
asked in two parts: before corona virus and disease and after corona virus and disease. The Cronbach's Alpha value
was calculated to determine the scale reliability and Tukey's non-additivity test was performed to determine whether
the scale was addable. Since the Cronbach' Alpha (α) coefficient is over 0.70, it can be said that the scale is highly
reliable (Santos, 1999). IBM SPSS for Windows 21 was used to analyze the data. Shapiro Wilk's test was used to
determine the suitability of variables for normal distribution. Paired samples T test was used to test the paired
samples, independent samples T test (student T test, independent samples T test) was used to test independent samples
if there were two groups, and one-way ANOVA test was used to test independent samples if there were more than
two groups. Tukey test, which is one of the post hoc tests, was used to determine different groups. Chi-square analysis
was used to analyze the cross tables (Pearson exact chi-square test). The Marginal Homogeneity test was used to
analyze cross tables obtained by crisscrossing each of the before and after questions. Mean±SD, number and
percentage statistics were calculated to summarize the data. P<0.05 values were considered statistically significant.
Results
Data on the demographic characteristics of the participants are listed in Table 1.
Table 1. Demographic and sectoral qualities of the sample
Variables
Gender
Female
Male
Age
16-18
19-21
22-24
25-30
30 and over
School
Associate degree
Undergraduate
Postgraduate
Receiving tourism education willingly
Yes
No
Undecided
Internship status
Yes, I did.
No, I did not.
Seeing future professional life in the tourism sector
Yes
No
Undecided

n

%

370
335

52.5
47.5

27
368
208
53
49

3.8
52.2
29.5
7.5
7.0

327
310
68

46.4
44.0
9.6

515
70
120

73.0
9.9
17.0

409
296

58.0
42.0

400
88
217

56.7
12.5
30.8

The reliability (internal consistency) coefficient of the factors was calculated with Cronbach's Alpha. This
coefficient is 0.80 and higher than the generally accepted reliability coefficient that is 0.70. Tukey's non-additivity
test was performed and the scale was found to be addable. Then, the average scores of the scale measuring intentions
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of tourism students to pursue a career before and after corona virus and disease were calculated, and it was checked
whether there was a statistical difference between the average scores. There was a statistical difference between
average scores before and after corona virus and disease. A very high difference was found between the average
scores of pre-and post- corona virus and disease students on the career making scale (P<0.001). The scale average
before corona virus and disease was 3.51 and this value decreased to 3.38 after corona virus and disease. This decrease
of 0.13 is statistically significant. While the career intentions of the participants were higher in the tourism sector
before the pandemic, a decrease was observed in the career intention after the pandemic. Studies can be conducted
to investigate the reasons for the decrease in the career intentions of the participants after the Pandemic. Moreover,
Intraclass Correlation Coefficient Test which used to explain how similar units in the same group are was performed
and the average measures were found high (0.80; P<0.001). There was no significant difference according to the T
test performed to determine whether participants’ intentions to pursue a career had a significant difference by gender
before corona virus and disease and after corona virus and disease.
Table 2. Test of significance among different groups; one-way ANOVA analysis
Age

M±SD
16-18

M±SD
19-21

M±SD
22-24

M±SD
25-30

M±SD
30 and over

F

P

Before Covid-19

3.64±0.71

3.55±0.67

3.37±0.66

3.75±0.57

4.71

0.001

After Covid-19

3.38±0.81

3.42±0.69

3.26±0.68

3.40±0.7
0
3.26±0.5
8

3.58±0.69

3.41

0.009

0.96

0.429

1.028

0.38

0.382

0.766

0.46

0.71

3.34
4.23
0.24

0.036
0.015
0.78

8.97

0.000

8.26

0.000

0.45

0.81

94.80
66.61

0.000
0.000

2.72

0.066

Difference between before and after
School of
Tourism
General High
graduation
School
Before Covid-19

3.53±0.66

3.53±0.70

Industrial/Gi
rls'
Vocational
School
3.41±0.59

After Covid-19

3.37±0.72

3.39±0.72

3.32±0.56

Difference between before and after
University level
Associate
Undergraduate
degree
Before Covid-19
3.53±0.69
3.45±0.67
After Covid-19
3.40±0.70
3.30±0.70
Difference between before and after
University
Tourism
Accommodati
department
Manageme on
nt
Management
Before Covid-19
3.35±0.66
3.44±0.76
After Covid-19

3.22±0.65

3.38±0.77

Difference between before and after
Did you choose Yes
No
tourism willingly?
Before Covid-19
3.69±0.61
2.74±0.60
After Covid-19
3.53±0.65
2.68±0.62

Other

3.52±0.7
0
3.39±0.7
0

Postgraduate
3.68±0.60
3.55±0.57
Travel
Agency

Tourist
Guiding

Gastronomy

Cookery

3.78±0.63

3.49±0.6
9
3.36±0.7
4

3.73±0.64

3.70±0.6
4
3.57±0.6
6

3.53±0.79
Undecided
3.20±0.55
3.13±0.58

Difference between before and after

3.62±0.64

As can be understood from the Table 2, the difference between the arithmetic means of the age groups was
statistically significant before corona virus and disease (F=4.71, p=0.001) and after corona virus and disease (F=3.41,
P=0.009) in the one-way variance analysis performed to determine whether the arithmetic means of career intentions
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differed significantly by age. After this process, complementary post-hoc analysis techniques were used to determine
which groups caused the significant difference. To decide which post-hoc multiple comparison technique to use after
ANOVA, it was determined whether the variance of group distributions was homogeneous (P>0.05). Then, the Tukey
HSD multiple comparison technique, which is widely used when the variance is homogeneous, was preferred. The
Tukey HSD test conducted to determine which subgroups had differences regarding the career intentions of the age
groups prior to corona virus and disease revealed a statistically significant difference between the 19-21 age group
and 22-24 age group in favor of the 22-24 age group at the P<0.05 level. This indicates that participants in the 22-24
age group intend to pursue careers in tourism more than those in the 19-21 age group. Another age range that differs
significantly from the other age groups is the range between the 22-24 age group and the group aged 30 and over.
Participants in the 30 and above age group (P<0.05) were more willing to pursue a career in tourism than the 22-24
age group. The Tukey test to determine which subgroups differed in tourism career intentions of the post- corona
virus and disease age groups showed a statistically significant difference between the 22-24 age group and the group
aged 30 and over in favor of the latter (P<0.05). The group aged 30 and ove r is more willing to pursue a career in
tourism after corona virus and disease than the 22-24 age group. There is a difference between the age groups before
and after the corona virus and disease regarding career intention in tourism. The reason for the difference in career
intentions of the participants who received tourism education can be stated that corona virus and disease is among
the external factors according to the classification made by Ahmed et al., (1997).
As for the high schools the participants taking tourism education, there is no statistical significance in the values
related to the intentions of the participants to pursue a career in the tourism sector before and after corona virus and
disease (P= 0.380, P=0.766, P=0.710, P>0.05).
When we look at the averages regarding the participants’ intentions to pursue a career in tourism based on the
level of education they received at the university, there were statistically significant differences before corona virus
and disease (P=0.036) and after corona virus and disease (P=0.015). The averages of at least one group before and
after corona virus and disease differ from the others. According to the results of Tukey HSD test, which is a the posthoc test conducted after the ANOVA analysis, the postgraduate participants were more willing to pursue a career
before corona virus and disease than the undergraduate participants (P=0.036). Similar to the situation before corona
virus and disease, the postgraduate participants were more willing to pursue a career after corona virus and disease
than the undergraduate participants. However, there is no statistical signif icance (P=0.784) when the groups' averages
before and after corona virus and disease are compared. Considering the career intention in tourism by education
level, it is seen that those who receive postgraduate education are more willing in their career intentions. According
to the study of Damonte and Vaden (1987), social prestige is among the values that affect the career intentions of
tourism students. A high level of education and career intention are perceived as social prestige in terms of career in
society.
When we look at the averages regarding the participants’ intentions to pursue a career in tourism based on their
departments at the university, there were statistically significant differences between pre- corona virus and disease
(P=0.00) and post- corona virus and disease (P=0.00). Prior to corona virus and disease, the number of career
intentions of participants studying in departments of travel agency, food and beverage management and cookery was
higher than those studying tourism management. The number of participants studying food and beverage
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management, gastronomy or cookery who intended to pursue a career in the tourism sector was higher than those
studying tourism management. However, there is no significance (P=0.810) when the averages of pre-and postcorona virus and disease groups are compared. There may be different reasons for the low career intention of the
participants who study tourism management. However, it may be that the mentioned department is more
comprehensive than the other departments and that the working hours are longer as stated by Richardson (2008) or,
as Jenkin (2001) stated, low promotion opportunities.
As for the average scores of the participants by their choice of tourism education, the difference between the precorona virus and disease (P=0.00) and post- corona virus and disease (P=0.00) periods was statistically significant.
According to the results of the Tukey HSD test performed to determine which groups caused the difference, those
who chose tourism education unwillingly and those who were undecided were more likely to pursue a career than
those who chose tourism education willingly before corona virus and disease. (P=0.00). Those who chose tourism
education unwillingly and those who were undecided were more likely to pursue a career than those who chose it
willingly after corona virus and disease (P=0.00). However, there is no statistically significant difference between
pre- corona virus and disease and post- corona virus and disease averages (P=0.06).
Conclusion
Various studies have been conducted on tourism students’ career-making intentions. In these studies, the attitudes
of students towards the sector, their career goals, and their intentions to start the profession after graduation have
been searched (Pehlivan, 2008; Wen & Kwon, 2019). Also, there are other studies on different variables (gender,
friend and family influence, work experience) that affect their intention to make a career (Çeşmeci, Çalışkan &
Özsoy, 2020). There are various factors that affect career-making intentions. One of them is the nature of work and
perceived social status. If the nature of the work is interesting, the personnel are so satisfied with their work, and this
positively impacts their perception of social status (Chuang, Yin & Dellmann-Jenkins, 2009). Tourism students’
career-making intentions are affected by several factors and as mentioned above there are several studies conducted
about this. In this study, it has been tried to determine how the pandemic affects tourism students' career intention.
Therefore, this study contributes to the literature by researching about this aspect.
705 people participated in this study aiming to determine whether the intentions of students receiving tourism
education at different levels and departments of universities to pursue a career in tourism differed significantly
between the period before corona virus and disease and the period after corona virus and disease. 327 participants
were receiving tourism education at the associate degree level, 310 participants were undergraduates, and 68
participants were postgraduates.
There are significant differences between the groups in terms of the age criterion. The number of participants
intending to pursue a career in tourism before corona virus and disease is higher in the 19-21 age group. The number
of participants intending to pursue a career in tourism after corona virus and disease is higher among the participants
aged 30 and over. According to the age variable, groups willing to pursue a career in tourism may be considered to
have career intentions from an academic point of view. The fact that the tourism sector has a dynamic nature all the
time can play an important role in the intention of pursuing a career in the sector.
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According to the evaluation of the participants by level of education they have received at the university, those
receiving tourism education at the postgraduate level were more willing to pursue a career than those receiving
tourism education at the undergraduate level. The fact that especially the postgraduate participants were considering
academic profession in the field of tourism may have prevented differences before and after corona virus and disease.
Education level affects people's career choices and is perceived as an element of social prestige (Damonte & Vaden,
1987).
As for the type of tourism education the participants received, the participants receiving education in the fields of
travel, cookery and food and beverage were more willing to pursue a career than those receiving tourism management
education. The participants studying gastronomy, cookery and food and beverage were more willing to pursue a
career than those receiving tourism management education after corona virus and disease. Based on the results of the
research, it can be assumed that tourism management and travel areas are among the areas directly affected by the
corona virus and disease pandemic. It can be said that the secondary areas such as gastronomy and cookery are
indirectly affected. The participants receiving education in these areas are those who have career opportunities in
different areas besides the tourism sector. Travel, gastronomy and cookery departments are considered to be more
advantageous in terms of career and working hours compared to the tourism management department, since they are
more special departments. Compared to the study which concluded that the students who study tourism want to work
in 4-5 star hotels most and in food and beverage companies least (Cömert, 2014, p. 50), it is understood that the
participants receiving tourism education have differences in career intentions due to the pandemic. The study shows
that the number of participants intending to pursue a career in tourism was higher before corona virus and disease
but decreased after corona virus and disease. The epidemic affecting the career intentions of students who receive
tourism education worldwide can be shown as an example of external factors.
It is inevitable that there will be some changes in the way people live due to worldwide epidemics. It is likely that
there will be several changes in career intentions of students receiving tourism education due to the corona virus and
disease pandemic. The mandatory conditions brought about by the pande mic (part-time work, better use of
technology, payment of wages on a part-time basis, dismissal, emergence of a more educated workforce, etc.) may
be among the matters that are likely to influence career preferences. A number of changes will also reveal that
students studying tourism need to be better equipped for the future. In addition to providing the necessary conditions
to pursue a career in tourism, the time spent for education at university should be used better, and students should be
more equipped for their families, the society, employers, and themselves. In future studies, the rate of change in the
number of students receiving tourism education should be followed, and if there is a decrease, research should be
done on what or could be the reflections of this on the sector.
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INTRODUCTION
By the impact of globalization, not only the structure of food industry but also people's food consumption patterns
have changed in time and consequently several negative effects have emerged on human health, environment and
society. For instance; obesity, heart related problems, tension, and some well-known diseases such as; mad cow, bird
flu and e-coli infection have destructive effects on human health and cause many deaths or unrecoverable health
problems in all around the world (Jones, Shears, Hillier, Comfort & Lowell, 2003; Schlosser, 2012; Schneider, 2008;
Scrinis, 2007). Moreover, genetic transformation and mass production of food are another negative effects of
globalization (Meneley, 2004).
As being a relatively new gastronomic trend; Slow Food Movement arisen as a striking response to these negative
impacts of globalization (Özgürel & Avcıkurt, 2018; Paul, 2014; Sağır, 2017). Slow Food is an international
movement that launched in 1986 by Carlo Petrini and group of Italian activists. This international movement emerged
from a simple local protest that against the opening of Mc Donald’s in Piazza di Spagna (also known as Spanish
Steps) which situated in the heart of Rome (Chrzan, 2004; Hsu, 2015; Yurtseven, 2007). Chronologically, three years
later, in 1989 Slow Food Movement founded officially in Paris through the signature of Slow Food Manifesto (Slow
Food, 2020a). As a social movement, impact area of slow food has grown up exponentially since its foundation. The
main center of Slow Food located in Bra (Italy) and this organization maintain its existence over 160 countries such
as; Italy, France, Canada, United States, Brazil, Russia, United Kingdom, Greece, Deutschland, Turkey and South
Africa. (Slow Food, 2020b). The organization structure of Slow Food constituted as an international non-profit and
ecogastronomic (Heitmann, Robinson & Povey, 2011) organization that supported voluntarily by 1,000,000
members, 1,500 convivias and 2,400 communities (Slow Food, 2020c). In addition to these; Slow Food Foundation
for Biodiversity, Presidia, Ark of Taste, Terra Madre Foundation, University of Gastronomic Sciences (UNISG) and
Earth Markets are known as greatest tools to accomplish main purposes of Slow Food Movement (Buiatti, 2011;
Slow Food, 2020d).
In parallel with Slow Food’s tremendous spread in the world, eating habits and preferences of people have shifted
from fast to slow in recent years. According to Voinea, Atanase and Schileru (2016), people are becoming more
conscious than before and they turn their attention healthy food alternatives and culinary pleasure to protect not only
themselves but also environment (Parasecoli, 2007). In other words, slow food phenomenon has been gaining much
more attention than fast food and perception of people have changed increasingly towards the concept of slow food
and its applications in all around the world.
Ultimately, slow food movement focus on conserving biodiversity, which is essential for human well-being and
sustainable development. The awareness of youth about slow food is very important for sustainable future of the
world. Therefore, the main objective of this study is to investigate the slow food perceptions’ of gastronomy and
culinary arts students. In this regard, examination of perception towards slow food movement of gastronomy and
culinary arts students presents the originality of this paper.
Literature Review
Slow Food is a fresh notion that emerged in response to the standardization of food and the disappearance of
gastronomic pleasure in the late 1980s. The opening of a new McDonald’s restaurant near the historical Piazza di
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Spagna sparked the birth of this new philosophy (Özgürel & Avcıkurt, 2018). As being a response to the domination
of fast-food chains, International Slow Food Movement was launched in the year of 1986 by Italian activist and
journalist; Carlo Petrini to support the culinary traditions through the existence of local foods and traditional ways of
cooking (Andrews, 2008).
Although being a relatively new phenomenon, it has already examined by several scholars within the existing
literature. According to the clear definition of Sassatelli and Davolio (2010) “right to pleasure” is the key determinant
of Slow Food Movement. From a similar angle, Voinea et al., (2016) well-defined the concept of Slow Food with
three distinctive features as follows; “pleasure”, “rhythms of life”, and “a harmonious relationship with nature”. The
same authors also claimed that the desire to eat “tasty” and “healthy” foods are the initial points of this movement.
As clarified by Mayer and Knox (2006) slow food is a rebellion against the negative effects of globalization that
focus on the significance of “healthy food production”, “eating for pleasure”, and “hospitality” as well. On the other
hand, Pietykowski (2004) asserted that the Slow Food Concept acts as a protector of “unique tastes”, “local food
customs or traditions”, and “quality of food and beverages”. As declared by scholars, Slow Food Movement against
three different approaches namely as follows; “mindless”, “mass”, and “unhealthy” production and consumption of
food (Peace, 2006; Ferrara et al., 2008). In contrast to these, artisanal production and local growth are the crucial
components of the philosophy of Slow Food (Meneley, 2004). It was also proposed as a new gastronomy model that
emphasis on not only the biological but also cultural features of food within all production and consumption phases
(Schneider, 2008). As summarized by Kinley (2012) slow food is a widespread process that involves the “usage of
local seeds in agriculture”, “maintenance the genuineness”, and “avoidance from standardization” in both production
and consumption processes.
According to Petrini (2003), Slow Food Movement is a local way of resistance to McDonaldization of food (Miele
and Murdoch, 2002) with the precious supports of thousands of volunteers over 160 countries. As added by Petrini
(2013) ensuring the access to the “good”, “clean”, “fair” food for all humanity is the foremost objective of this
movement. Undoubtedly, as being principles of movement; triad of “good, clean, and fair” play a crucial role on the
Slow Food Philosophy (Walter, 2009; Heitmann, Robinson, & Povey, 2011; Siniscalchi, 2013). Here the first
principle; “good” associates with the words of quality, natural, appearance, healthy, and tasty. To be more precise,
this principle is referred to the pleasantness of taste (Payandeh et al., 2020). In this regard, food must be “good” if it
is evaluated under the roof of Slow Food Phenomenon. Secondly, the term of “clean” represents the production
methods which do not destroy the environment and be respectful for both environment, human health, and animal
welfare. In other words, environmentally friendliness, sustainability, and respectfulness are known as indispensable
aspects of the second principle (Yurtseven, Kaya & Harman, 2010, p.18; Gökdemir & Sünnetçioğlu, 2017). As third,
“fair” stands for the creation of mutual benefit through the enabling of accessible price and fair conditions not only
for consumers but also producers as well (Slow Food Manifesto, 2020). According to Siniscalchi (2013) “fair”
corresponding to social justice on behalf of the producers. In a nutshell, production and consumption of quality food
behave respectfully towards the environment and support the rights of consumers and small producers represent the
core objectives of Slow Food Movement. As listed widely; preventing the disappearance of food culture, food
heritage, local tastes, local producers, local products, artisanal techniques and protecting the environment, agriculture,
biodiversity, culinary based traditions and customs are the objectives of this developing movement (Slow Food,
2020e).
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Although the movement began in Italy, it has spread to the entire world very fast in recent years. According to
Nosi and Zanni (2004), the concept of slow food was introduced as an alternative trend in the beginning but nowadays
its existence has been globally accepted as being a new consumption pattern. Thus, not only the topic itself but also
perceptions of people (involve students, consumers and professionals) towards Slow Food have gained attention and
discussed by various scholars within the related literature. For instance, Voinea et al., (2016) conducted an
exploratory research in Romania in order to reveal the perceptions of youth towards the slow food phenomenon.
Study findings showed that the majority of students who referred as the new generation of consumers are familiar
with the notion of slow food. Despite this, when the origin country of slow food was asked to the respondents, most
of them gave wrong answers instead of Italy. In addition to this, study findings also revealed that their awareness in
respect to the activities of slow food network (in Romania) and slow food related products are extremely low.
Similarly, Acemioğlu and Doğan (2020) investigated the slow food based perspectives of students who study at the
department of child development. Results indicated that, students who study in unrelated department are not familiar
with the concept of slow food and its applications as well. On the other hand, Bazzani et al., (2016) carried out the
research with the aim to determine the consumer perceptions and attitudes towards earth markets as being one of the
well-known slow food projects. Their result demonstrated that products purchased by consumers identified as; tasty,
high quality, fresh, local, seasonal, and safe. In this regard, social and environmental aspects were also found as main
motivation factors to buy products from earth markets. Furthermore, Özgürel and Avcıkurt (2018) conducted a
research to examine the slow food perception of academicians from a tourist point of view. According to the study
findings, the concept of slow food corresponded the different meanings for respondents namely as follows; traditional
food production and consumption, local or regional food, healthy nutrition, enjoyment of eating food, organic or
natural food, and living, supporting and sharing table culture. Additionally, they also found that; slow food related
practices play a crucial role on destination selection criteria of the majority of respondents and most of them
experienced the components of slow food during their holiday. Eventually, same research demonstrated that majority
of respondents’ perception towards slow food has changed after they experienced it.
Recently, slow food related studies have been gaining popularity and receiving significant attention by many
scholars. In spite of this, there is a lack in the literature about the topic of perceptions towards slow food movement.
As indicated in the literature part, perceptions of consumers, academicians or students who study at other than
gastronomy related departments examined in a detailed manner. To the best of the authors’ knowledge, this study
about exploring slow food perception of gastronomy and culinary arts students will be the first in the literature.
Methodology
Main purpose of this study is to reveal the slow food perception of university students who study at the department
of gastronomy and culinary arts as being a representative of next generation of professionals. In this regard, university
students who study and live within the borders of İzmir province were determined as a sample. Thus, the research
sample consisted of 20 students. To explore small number of sample’s perspectives on a particular ideas, issue or
situation, Boyce and Neale (2006) proposed in-depth interviewing as one of the well-known technique of qualitative
research method (Onwuegbuzie, Dickinson, Leech & Zoran, 2009). In this regard, semi-structured interview
questions developed to collect required data from students. Interview questions prepared by investigation of extended
literature, adapted and inspired from similar research papers (Özgen & Süren, 2019; Özgürel & Avcıkurt, 2018).
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Within a questionnaire totally 8 questions (2 questions for demographic and 6 questions for slow food perception)
developed for the interview. Data were gathered in one week between the dates 03.03.2020 and 10.03.2020. Ethical
approval for this study was obtained from Yasar University Ethics Committee with approval no 2020/7 dated March
2nd, 2020. Students were interviewed individually. Average duration of interviews was approximately took 15-20
minutes. Thereafter, the data were analyzed through the content analysis with frequencies.
Findings
Based on the research findings, Table 1 displays the demographic profiles of students. As indicated in
methodology part; the research sample consisted of 20 students. The gender of interview respondents’ equally
distributed as 50 % male (n=10) and 50 % female (n=10). In addition to this, the age of interview participants varies
between 19 and 38.
Table 1. Demographic profile of students
Student (n=20)
Student 1
Student 2
Student 3
Student 4
Student 5
Student 6
Student 7
Student 8
Student 9
Student 10
Student 11
Student 12
Student 13
Student 14
Student 15
Student 16
Student 17
Student 18
Student 19
Student 20

Gender
M
F
F
M
M
M
M
F
M
F
F
F
F
M
F
M
M
M
F
F

Age
20
19
21
20
20
20
19
38
21
23
19
20
20
19
21
19
19
20
28
20

The Concept of Slow Movement
Regarding to the first question “what does the concept of slow movement mean to you”, the participants’ responses
vary as demonstrated in Table 2. For the vast majority of the respondents (f=13) slow movement stands for being
environmental friendly (ecofriendly). In addition to this, “living the moment”, “sustainability” and “pleasure”
keywords were found to be determinants of slow movement concept with the same frequency numbers (f=11).
Besides this, 9 respondents find the concept of slow movement “meaningful”. Moreover, 8 respondents mentioned
that slow movement has emerged as an anti-modernism/anti-globalization trend. Finally, “slowness” has ranked as
least significant item for the respondents (f= 6).
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Table 2. Slow Movement Perception of Respondents
Q1: What does the concept of slow movement mean to you?
Environment Friendly (Ecofriendly)
Living the moment
Sustainability
Pleasure
Meaningful
Anti-modernism/Anti-globalization
Slowness

Frequency (f)
13
11
11
11
9
8
6

The Concept of Slow Food
Secondly, the question; what does the concept of slow food mean to you? asked to the respondents. As seen from
Table 3, the replies to slow food concept has produced 16 variable meanings compared to 7 meanings given to first
answer. Thus, the maximum replies gather around “healthy”, “conscious consumption” and “local tastes” as 12, 11
and 10 frequencies, respectively. These items are followed by “protecting local producers” (f=8), “environment
friendly (ecofriendly)” (f=7), “organic consumption” (f=7) and “supporting local development” (f=7). In addition to
this, the concept of slow food stands for being “natural” (f=6) and “good” (f=6) with same frequencies. The least
ranked replies were found to be “traditional”, “enjoying the meal”, “safe”, “clean”, “quality” and “fair” which got 5
or less replies.
Table 3. Slow Food Perception of Respondents
Q2: What does the concept of slow food mean to you? Please explain.
Healthy
Conscious Consumption
Local Tastes
Protecting local producers
Environment Friendly (Ecofriendly)
Organic Consumption
Supporting local development
Socializing
Natural
Good
Traditional
Enjoying the meal
Safe
Clean
Quality
Fair

Frequency (f)
12
11
10
8
7
7
7
6
6
6
5
5
4
4
4
2

Slow Food Experience
Based on the research findings, all respondents have slow food experience and the destinations of the experience
tabulated in Table 4. The top cities are Seferihisar (f=14), Bodrum (f=9), Karaburun (f=6) and Gökçeada (f=5),
respectively. Then, Şile (f=2), Şirince (f=2), Kars (f=2) and other (which imply foreign countries) (f=2) are listed
having same frequency. On the other hand, the least mentioned destinations are Sivas (f=1), Kayseri (f=1) and Mardin
(f=1).
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Table 4. Slow Food Experience Places of Respondents
Q3: Have you ever had slow food experience? If yes, where?
Seferihisar
Bodrum
Karaburun
Gökçeada
Şile
Şirince
Kars
Other (Foreign Country)
Sivas
Kayseri
Mardin

Frequency (f)
14
9
6
5
2
2
2
2
1
1
1

Perceptual Changes of Respondents
The question; has your perception changed after your slow food experience? How? asked to the respondents. In
this context, 18 respondents agreed that their perception mostly changed after experienced the slow food. Only two
of the respondents asserted that there is no change in their perception after experienced the slow food. In the second
part of same question, the majority of replies gather around “gaining awareness”, “making healthier decisions” and
“discovering new tastes” as 14, 13 and 8 frequencies, respectively. In addition to this, “learning new food
combinations and cooking techniques” and “developing the taste buds” have ranked as least mentioned items for the
question. (f=5)
Table 5. Perceptual Changes of Respondents
Q4: Has your perception changed after your slow food experience? How?
Gaining awareness
Making healthier decisions
Discovering new tastes
Learning new food combinations and cooking techniques
Developing the taste buds

Frequency (f)
14
13
8
5
5

Slow Food Motivation Factors
According to answers of question five, what are the main motivation factors to consume slow food?, 12 different
slow food related motivation factors gathered at the end of this research. The vast majority of the respondents (f=15)
claimed that “consuming healthy foods” is the main motivation factor in preference to slow food. “Discovering local
foods” ranked as second with 12 frequency. Not only “consuming healthy foods” but also “consuming quality foods”
considered as significant by 10 respondents. “To support local producers” (f=9) and “to engage with local culture”
(f=9) were found as another essential motivation factors for slow food consumption. The least ranked motivation
factors found as “to experience new tastes”, “to consume for pleasure” and “to maintain the sustainability” which
have four or less replies.

105

Çelebi, D. & Genç, S.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Table 6. Slow Food Motivation Factors
Q5: What are the main motivation factors to consume slow food?
To consume healthy foods
To discover local foods
To consume quality foods
To support local producers
To engage with local culture
To protect cultural food heritage
To protect nature
To consume organic foods
To increase my quality of life
To experience new tastes
To consume for pleasure
To maintain the sustainability

Frequency (f)
15
12
10
9
9
7
7
5
5
4
4
3

Slow Food Related Expectations of Respondents
Table 7 demonstrates the expectations from the concept of slow food from the perspective of respondents.
According to the answers, “appropriate and standard service” (which should be compatible with traditions) is the
most replied expectation from slow food. As second, 11 respondents believe that slow food products (ingredients)
must include “more healthy food alternatives”. “accessible price” and “localness” found as another essential
expectations that replied by 9 respondents. These expectations are followed by “localness”, “quality standardization”,
“high level taste”, “fresh/daily products” and “sustainability” by 9, 7, 6 and 5 respondents. Finally, the least
mentioned (f=4) expectations are “low price” and “accessible restaurants” that replied with same frequencies.
Table 7. Slow Food Expectations of Respondents
Q6: What is your expectations from the concept of slow food?

Frequency (f)

Appropriate and standard service (according to traditions)

12

More healthy food alternatives
Accessible price
Localness
Quality standardization
High level taste
Fresh/Daily products
Sustainability
Low price
Accessible restaurants

11
9
9
7
6
5
5
4
4

Discussion and Conclusion
In contrast to adapting the fast and modern life, slow food philosophy supports the traditional way of life, local
food, local producers, environment, sustainability and gastronomic pleasure. According to Schneider (2008), slow
food phenomenon gives answers to these essential questions “where and how we get the food we eat?”. Actually,
slow food have been gaining much more attention by scholars and professionals than before and its sphere of
influence has tremendously expanded day by day. In this regard, this research examined slow food perception on
perspective of university students who study at the department of gastronomy and culinary arts. In the context of
research, six different questions asked to the students.
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Firstly, “what does the concept of slow movement mean to you?” questioned to all interview respondents. Within
the related literature “slow movement” described as a pioneer of the concept of “slow food movement” (Sağır, 2017).
More precisely, slow movement is the art of living that concerns about the issues of “living the moment”,
“sustainability” and “getting pleasure out of life” (Gallagher, 2013). In the context of first question, it was revealed
that the majority of respondents associate slow movement with the words of “environment friendly”, “living the
moment” and sustainability”. These findings are also in parallel with the existing literature. Following this, “what
does the concept of slow food mean to you?” asked to students. According to the ranking replies, it was found that
the concept of slow food visualizes as “healthy”, “conscious” and “local” in students minds. As indicated by Petrini
(2003) slow food has three indispensable principles; good, clean and fair. According to research findings (as
demonstrated in Table 3), all three mentioned principles were stated by respondents which means that respondents
are aware of the concept of slow food. This result displayed similarity with previous study (Voinea et al., 2016)
which examined the perception of students towards the concept of slow food. As third; “have you ever had slow food
experience?” was asked to the students. Not surprisingly, Seferihisar was the most common answer, simply because
all of the respondents are from İzmir province, which is about 47 km away from Seferihisar. The next question asked
as follow; “has your perception changed after your slow food experience?” 90% of respondents answered that their
perception has changed whereas remaining 10% declared that they maintain their perception about slow food concept.
This result is parallel with the study of Özgürel and Avcıkurt (2018). In the second part of this question, analysis
yielded five different answers namely; “gaining awareness”, “making healthier decisions”, “discovering new tastes”,
“learning new food combinations and cooking techniques” and “developing the taste buds”. Therefore, the results of
this question indicate that slow food is a life-improving concept, which also helps people acquire new gastronomical
skills and perspectives. In the fifth question, “what are the main motivation factors to consume slow food?” were
asked to reveal the main motivation drives for consuming slow food. According to gathered answers; 12 different
motivation factors revealed. The most significant answers among all other are; “to consume healthy foods”, “to
discover local foods” and “to consume quality food” that conform to existing literature (Pietykowski, 2004; Voinea
et al., 2016). Finally, in the sixth question we tried to gain and insight about the expectations of the respondents
towards the concept of slow food. Their first and foremost expectation from slow food concept is “appropriate and
standard service” which should fit with the traditions and customs.
In the light of the findings, it was observed that, the students of gastronomy and culinary art departments have
already developed awareness about slow food concept. In a future study, we will explore the slow food perception
of university students from different departments. Since, raising awareness of slow food in the students of today or
in other words, consumers of future is of great importance for sustainable future of the world.
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INTRODUCTION
Today, businesses need management mindsets where the employee plays an active role. In the labor-intensive
tourism sector, it is inevitable that businesses will pay attention to management practices based on employees. In this
sense, it is considered among the key success factors to be able to respond quickly to customer needs and create value
for customers in the tourism sector where production and consumption occur simultaneously. Tourism businesses
know that employees have a high role in creating value for customers (Nazarian, Atkinson & Foroudi, 2017; Avcı,
2020). Hotel businesses are heavily competitive in terms of customer satisfaction. Therefore, hotel businesses know
that customers will only be provided with qualified employees to feel valued. Thus, businesses in an intensely
competitive environment empower the employee to ensure customer satisfaction and ultimately gain a competitive
advantage.
Since 1980s, there has been a growing interest in empowerment in the fields of psychology and management
(Meng & Sun, 2019). Although a common framework has been drawn from different disciplines, a common
definition of empowerment has not been clear yet (Peccei & Rosenthal, 2001). Empowerment is defined as capacity
in terms of ensuring that employees achieve superior achievements and building synergy power. There are two
aspects as structural empowerment recommended by Kanter and psychological empowerment recommended by
Spreitzer (Jha & Nair, 2008; O'Brien, 2011; Royer, 2011). Structural empowerment often includes transferring
managers' powers to employees in hierarchical structures. Therefore, it is regarded as an external motivation. It is
more about the organizational environment in which official control over power, decision-making and resources is
shared (Zhang, Ye, & Li, 2018). Structural empowerment simply describes the conditions of the working
environment. However, it falls short of explaining the employee's reaction to these conditions. Such reactions form
the basis of psychological empowerment. Psychological empowerment consists of elements of meaning (1), (2)
competence, (3) self-determination, (4) impact (Spreitzer, 1995). The dimension of meaning includes comparing the
purpose of the study with the ideals and value of individuals. The dimension of competence expresses a belief in the
capacity and self-competence of the individual to succeed in his work. The dimension of self-determination is related
to the individual taking the initiative and having coordinated choices. The impact dimension includes the degree of
influence on the individual's strategic, administrative and operational output (Avcı, 2020).
Some of the research conducted employee on empowerment reveals that empowered employee causes
organizational trust (Andrews, 1994; Berraies, Chaher & Yahia, 2014; Culbert & McDonough, 1986; Harari, 1999;
Libres & Mabasa, 2014; Moye & Henkin, 2006; Owen, 1996;) and motivation (Caudron, 1995; Janssen, Schoonebeek
& Looy, 1997) for the employee. According to Pelit et al., (2011), the close association of employee empowerment
with management techniques and tools such as motivation, business enrichment, communication, trust, participatory
management, empowerment, training and feedback requires to examine the concept and its administrative dimension
from different perspectives.
Empowerment, which is observed as a prerequisite for developing trust in the organization, the work leader feels
like he belongs to the business, has a say in solving problems, establishes a team spirit with the friends he works with
and establishes an environment where he will trust the words of his subordinates and his superiors (Berraies et al.,
2014, p. 86).

112

Yılmaz, N. & Vatansever Toylan, N.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Empowerment covers all practices that motivate employees, increase faith in knowledge, validate themselves and
find the tasks they take on more meaningful by taking initiative (Koçel, 2005). Conger and Kanungo (1988) see the
empowerment as a motivational concept of self-competence and defines empowerment as improving employees'
sense of self-competence.
In this study, a comprehensive study has been presented, which was discussed in separate studies in the literature,
revealing how empowerment explains organizational trust and motivational structures. Comprehensive studies
revealing the relationship of psychological empowerment with the sub-dimensions of organizational trust are not
found much. An empirical study of these relationships is presented based on arguments that theoretically say that the
motivation and empowered employee who are considered to be at the root of psychological empowerment place more
trust in their organization. In this context, it has been determined that employee empowerment sub-dimensions have
an effect on both organizational trust sub-dimensions and employee motivation. Thus, it is thought that the findings
of this study will make practical contributions for hotel businesses to know what contributions they will make to the
organization when they empower their employees.
Literature Review and Research Hypotheses
Psychological empowerment primarily focuses on the personal beliefs of an employee about the organization
(O'Brien, 2011; Ibrahim, 2020) and employee motivation (Kim, Lee & Carlson, 2010). Unlike traditional
management techniques, the concept of empowerment is a concept that arises as a result of power, according to
Thomas and Velthouse (1990, p. 667) expresses power and authority to mobilize the worker. Thomas and Velthouse
(1990) define empowerment as "internal motivation that can be explained by four perceptional dimensions:
meaningfulness, competence, choice and impact." This definition highlights the psychological components of
empowerment also mentioned and included in the study of Conger and Kanungo (1988) and Spreitzer (1995) in
which the conceptual framework of this work was adopted. Spreitzer (1995) adds that each component is required
for empowerment and is a unique element of the overall empowerment structure. These dimensions include meaning,
competence, self-determination of one's destiny and impact.
In some studies, conducted in later years, the dimensions of meaning and competence in the literature were
collected under the "attitude" factor, and the self-determination and impact dimensions were collected under the name
of "influence" factor with a two-factor structure (Kim & George, 2005). According to the authors, attitude expresses
the feelings of the employees and their ability to do so. The impact is defined as the belief that employees can
influence their business results and decisions. Motivates the employee, and ensures that those who work are
committed to the organization, that those who work can take risks and be open to new things (Thomas & Velthouse,
1990). Hancer, George and Kim (2005) argued that this two-factor structure has distinctive validity and called for
additional efforts to examine Spreitzer's scale of psychological empowerment. According to Gazzoli, Hancer and
Park (2010), U.S. restaurant employees have overcome this challenge. They have also reported a two-factor structure,
but defined its factors “task meaningfulness and freedom to perform”.
Authorizing employees allows the decision makers and employees to be closer, hence shortening the duration of
tasks. Any management style that can lead to developing a sense of self-competence will ensure the empowerment
of employees. Empowered personals will take a more active role in the organization, make initiatives and increase
their participation in the activities of the organization (Pelit et al., 2011). Researchers see psychological
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empowerment as one of the key factors in the tourism and hospitality industry (Chiang & Jang, 2008, Chiang &
Hsieh, 2012). Because, in terms of hotel businesses, the fact that production and consumption occur at the same time
and the problems that arise are solved on the spot will increase both customer satisfaction and job satisfaction.
Therefore, the importance of empowerment in the hospitality industry is even greater (He, Murrmann & Perdue,
2010). As a result, empowerment is concept of developing the biggest development process, creating motivation,
participating in decision-making and removing any boundaries between employee and senior management.
Therefore, employee empowerment can be considered as a motivational application aimed at improving performance
by improving employee participation opportunities and increasing their participation in decision-making processes
(Hanaysha, 2016, p. 300).
Organizational Trust
As a concept within the social structure, trust is covered by many disciplines. Psychologists, sociologists, political
scientists, economists, anthropologists and those working on organizational behavior have made the extent that trust
shapes social relationships and why people trust each other a central topic in their work (Lewick & Bies, 1998, p.
438). There are three sub-dimensions in the organizational trust literature; namely trust in the manager, trust in the
organization, interpersonal trust (Omarov, 2009; Örücü & Kambur, 2017, p. 1111). Mishra (1996) defines
organizational trust as "the desire of individuals to act openly, honestly, relevantly and realistically to each other in
relationships and interactions in the organization and to be aware of the main objectives, norms and values". Nyhan
and Marlowe (1997) defined it as "a whole consisting of the trust of the employees of the organization in the manager
and the organization." According to the authors, trust in the individual and the organization are interconnected
concepts and form the concept of organizational trust as a whole, as there are individuals who create organizational
trust and evaluate trustworthiness. There are also definitions that accept trust in the organization and trust in managers
as interrelated concepts and call it organizational trust as a whole (Tan & Tan, 2000, p. 246). Furthermore, trust in
colleagues, which falls under the scope of interpersonal trust, is important for maintaining social order in a business.
McAllister (1995) has defined interpersonal trust as "the degree to which one person is willing to act on the basis of
another person's words, actions and decisions, and the belief that their decision is correct."
In the literature, the relationships between empowerment and different forms of trust have been revealed in
different research samples (Nyhan, 2000; Hassan, Toylan, Semerciöz & Aksel, 2012). In a study examining
empowerment and organizational trust and commitment in the healthcare industry, it was found that empowered
nurses had a higher level of organizational trust and emotional commitment (Laschinger, Finegan, Shamian &
Shelley, 2000). Another study found that Moye and Henkin (2006) tended to have a higher level of trust in managers
of empowered employee. Similarly, Berraies and his friends (2014) found that employee empowerment had a positive
effect on trust, innovation and organizational performance. Libres and Mabasa (2014) aimed to measure various
relationships with empowerment on 113 university employees. Accordingly, a high level of relationship was found
between empowerment and organizational trust, and between empowerment and employee satisfaction. In addition
to studies that reveal significant relationships between the dimensions of employee empowerment and organizational
trust (Demiralp & Koçak, 2018), there are also studies that reveal strong relationships between structural
empowerment and psychological empowerment and organizational trust (Uygur & Arabacı, 2019). Finally, some
studies state that trust is a part of employee empowerment (Ergeneli, Arı & Metin, 2007; Ugwu, Onyishi &
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Rodriguez-Sanchez, 2014). In this context, research highlights that empowerment behaviors of the leader predict
psychological empowerment (Greco, Laschinger & Wong, 2006), and that organizational trust and trust in the
manager increases in organizations thanks to organizational empowerment behaviors originating from leaders
(Joseph & Winston, 2005, p. 9). Therefore, the intrinsic motivation involved in psychological empowerment (Thomas
and Velthouse, 1990) can serve as empowering in a situation where employees perceive the organization as less
trustworthy. In addition, employee trust can be created through motivational strategies such as empowerment and
enrichment strategies (Ruiz-Palomo, León-Gómez & García-Lopera, 2020).
There have been very few studies in the tourism industry that examine empowerment affects the sub-dimensions
of trust (Spreitzer & Mishra, 2002; Kim, Lee, Murrmann & George, 2012). However, we believe that the trust in the
organization, especially in the tourism industry, is the consequence of empowering employees. Accordingly, six
hypotheses have been created to examine the effects of the sub-dimensions of psychological empowerment on the
sub-dimensions of organizational trust:
H1: The attitude (meaning-competence) dimension of psychological empowerment has a significant effect on
trust in the manager.
H2: The attitude (meaning-competence) dimension of psychological empowerment has a significant effect on
trust in colleagues.
H3: The attitude (meaning-competence) dimension of psychological empowerment has a significant effect on
trust in the organization.
H4: The influence (self-determination-impact) dimension of psychological empowerment has a significant effect
on trust in the manager.
H5: The influence (self-determination-impact) dimension of psychological empowerment has a significant effect
on trust in colleagues.
H6: The influence (self-determination-impact) dimension of psychological empowerment has a significant effect
on trust in the organization.
Employee Motivation
Basically, motivation means achieving organizational main goals by meeting the needs or demands of the
individual employee (Haque, Haque & Islam, 2014, p. 62). Review of the literature shows that elements such as job
satisfaction, business motivation, productivity, effectiveness and organizational commitment are examined as
potential consequences of empowerment (Gagne, Senecal & Koestner, 1997; Chiang & Jang, 2008). A general
opinion has been prevalent in the literature for many years that empowerment provides motivation and is even one
of the important foundations of motivation. In other words, at the heart of all forms of empowerment is the state of
intrinsic motivation (Pelit et al., 2011). Conger and Kanungo (1988) consider empowerment as a motivational
structure. Here, empowerment is more of a facilitating process than a process of granting competence. From this
perspective, empowerment includes creating conditions to increase motivation for the success of the task through the
development of a strong sense of personal competence (Moye & Henkin, 2006). In addition, it expresses a sense of
self-control in the person's work and an internal motivation for duty that reflects an active participation in the work
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role (Meng & Sun, 2019). Empowerment is a form of motivation, and limited research on motivation at multiple
existing levels shows that motivational mechanisms have similar precursors and influences in individual and team
analysis levels (Seibert, Wang & Courtright, 2011).
Empowerment is a broad structure and therefore implements broader motivational effects beyond the transfer of
autonomy by encouraging employees to set their own goals, sharing knowledge, rewards and knowledge with
employees, and increasing employee self-competence and personal control in their own work (Sharma & Kirkman,
2015). For example, assume that a hotel attendant is empowerment to respond to a guest's complaints but does not
have sufficient knowledge and support. This does not represent a real empowerment because the organization does
not create conditions and does not allow employees to use the competence effectively (Lin, Wu & Ling, 2017). Gagne
et al., (1997) examined the effect of the dimensions of empowerment on internal motivation in the workplace in his
research with technical and telemarketing employees in a business. According to the research findings, there have
been findings that empowerment supports internal motivation. The studies carried out in the education, health and
banking sectors in Turkey have shown that empowerment has an effect on different motivation processes such as
internal motivation, external motivation and job motivation (İhtiyaroğlu, 2017; Tutar, Altınöz & Çakıroğlu, 2011;
Yüksel & Adıgüzel, 2015).
From the perspective of self-competence theory, psychological empowerment is similar to internal motivation,
which is not an organizational intervention or a trendy trait, but it is a cognitive condition obtained when individuals
ultimately have a sense of personal competence and self-determination that pushes them to perform effectively
(Seibert, Silver, & Randolph, 2004). Humborstad and Kuvaas (2013) revealed the interaction between leaders'
perception of expectations to empower subordinates and their subordinates' expectations of self-empowerment in
predicting role uncertainty and intrinsic motivation. Subordinates with high expectations of empowerment may have
different motivational orientations than those with low empowerment expectations. Using survey data of professional
employees and their supervisors at a large information technology company in China, as expected, empowerment
leadership has been observed to positively affect psychological empowerment, which affects both internal motivation
and creative process engagement (Zhang & Bartol, 2010).
Psychological empowerment can change an employee's internal motivation, according to a study in the hospitality
industry; this feeling can increase one's personal motivation and stimulate active organizational behavior (Yen,
Lin & Tai, 2004). In particular, psychological empowerment compared to other industries allows employees to
properly deal with the complaints and demands of customers in the hospitality industry, which ultimately lead to a
high level of customer satisfaction (Namasivayam, Guchait & Lei, 2014). Empowerment in tourism and hospitality
businesses has a special importance. For example, the empowerment principles and practices adopted within the Ritz
Carton Hotels are shown as one of the most important examples in the tourism and hospitality sector. Empowering
managers and front-ranked employees with significant budgets to improve customer experiences while addressing
creative service practices or customer complaints is part of the empowerment program carried out at this hotel.
Similarly, hotel businesses such as Marriot Hotel, Hilton Hotel, Aria Resort and other tourism companies such as
Casino Las Vegas, TGI Fridays and Harvester Restaurants are implementing empowerment approaches in which they
support employee participation (Lin et al., 2017). The empowerment practices carried out in these businesses provide
customer satisfaction and therefore the competitive feature is important for the businesses. Such applications increase
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the motivation to work with various rewards and feedback. Therefore, Seibert et al., (2011) suggests in their metaanalysis study that the theory of psychological empowerment should be integrated with motivational theories.
From this point of view, two hypotheses were developed in the research to examine the effect of the subdimensions of psychological empowerment on employee motivation:
H7: The attitude (meaning-competence) dimension of psychological empowerment has a significant effect on
employee motivation.
H8: The influence (self-determination-impact) dimension of psychological empowerment has a significant effect
on employee motivation.
Material and Method
Method of the Research
The population of the study is made up of employees of 5-, 4- and 3-star hotels located in Istanbul. According to
the data of the Istanbul Provincial Directorate of Culture and Tourism in August 2018, there are a total of 379 hotels
including 105 five-star, 141 four-star and 133 three-star hotels with business and investment certificates
(www.istanbulkulturturizm.gov.tr). Surveys were distributed to the regions only where hotels such as Taksim,
Levent, Beşiktaş, Sultanahmet and Beyazıt located on the European side in Istanbul, due to resource and time
limitations. However, since it is not possible to reach all employees, convenience sampling method was applied. In
the convenience sampling method, everyone is attempted to be reached in a certain period of time, taking into account
no criteria in the environment (Kozak, 2014, p.118). The survey application was carried out between 18.06.201804.08.2018 with the drop-collect technique by going to the hotel businesses selected as samples. In addition, the
survey form was created online as an online form and the link to the form was sent to the members of the Istanbul
Hoteliers Federation. In total, 600 surveys were distributed, but a total of 409 surveys were obtained, including 22
online surveys covered by the study. However, some surveys are excluded for reasons such as missing data and
coding. Thus, a total of 388 valid data were analyzed using the SPSS 25.0 package program. Since no exact
information about the number of employees in Istanbul can be accessed in the calculation of the sample size, it is
stated that 384 people should be reached for the representation of even the main population of 10 million which
Sekaran explained the acceptable sample size. Therefore, the sample size of 388 people is considered sufficient for
the research.
Different scales are used to measure variables. A total of 12 statements were used by Spreitzer (1995) to determine
employee perceptions of psychological empowerment, measuring the dimensions of meaning, competence, selfdetermination and impact of psychological empowerment, and using three questions for each dimension. The 10
questions used to measure trust in the manager were made using the Organizational Trust Inventory developed by
Nyhan and Marlowe (1997) and the Interpersonal Trust in Business Environment scale developed by Cook and Wall
(1980) in order to measure trust in colleagues. In the measure of trust in the organization itself, 7 questions were
created using the scale of Nyhan and Marlowe (1997). In order to measure employee motivation a scale used with 6
items from Wright's (2004) study. All surveys are designed in accordance with five-point Likert scales. In the last
section of the question form, some demographic data such as age, gender, education and various questions are
included.
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In the validity and reliability analyses of the scales used in the research, item analysis was performed first and
then explanatory factor analyses (EFA) were performed to determine the validity of the scales. Cronbach's Alpha
internal consistency analysis was conducted to determine the reliability levels of the scales. Correlation and
regression analyses were carried out to measure the relationships between independent and dependent variables.
Reliability and Validity Analyses for Scales
Explanatory factor analysis was used to measure the structure validity of the scales. As a result of the correlation
between variables that are preliminary acceptances of factor analysis; KMO value, Bartlett Sphericity test and
correlations between variables are based on deciding the compliance of the collected data with factor analysis
(Tabachnick & Fidel, 2013). The KMO value greater than 0.60 suggests that factor analysis can be performed on the
data (Williams, Onsman & Brown, 2010).
Alpha Model (Cronbach Alpha Coefficient), the most commonly used method of calculating reliability, was used.
All Cronbach's Alpha values were looked at separately in the reliability analysis for "all statements". As a result, the
reliability coefficients of the scales in the survey were found to be greater than 0.80 and sufficient.
Psychological Empowerment Scale
Table 1. Constructs of Factors, Explained Variances and Reliability of Items in Each Factor
Factors and Items
Self-determination-Impact (Influence)
9.I have a chance to use personal initiative in my
work.
8.I decide how to go about doing my work.
11.I have a great deal of control over my job.
12.I have influence over what happens in my
work group.
10.My opinion counts in the work group decision
making.
Meaning-Competence (Attitude)
6.I have mastered the skills to do my job.
5. I am confident about my ability to do my job.
4. My job is well within the scope of my abilities.
2.My job activities are meaningful to me.
1.My work is important to me.
3.I care about what I do on my job.
Total
KMO: 0.828
Bartlett sphericity: 2198.762
Degrees of freedom (df): 55
P< 0.000

Mean

SD

Factor
Loads

3.96

1.01

0.638

3.86
3.80
3.70

0.99
1.01
0.98

0.725
0.877
0.878

3.80

0.98

0.883

4.56
4.58

0.61
0.56

0.572
0.627

4.56

0.60

0.696

4.50
4.59
4.54

0.67
0.66
0.62

0.808
0.812
0.834

Eigenvalue
4.195

Explained
Variance
30.191

Reliability
coefficient
0.832

2.417

29.920

0.862

60.111

0.833

As shown in Table 1, the KMO value was 0.828 and this value was determined to be greater than 0.60. At the
same time, the Bartlett sphericity test was found to be significant at the level of p<0.001 importance. These findings
suggest that the sample size is suitable for factor analysis and that the data is obtained from the multi-variable normal
distribution. Varimax vertical rotation method, which is a vertical rotation method, from Basic Components
Analyses, was preferred to determine factor distributions. Upon examining Table 1, it is observed that factor loads
vary between 0,572-0,883. Psychological empowerment scale was determined to be grouped under two factors with
an eigenvalue greater than 1.00. The first factor explains 30,191% of the total variance while second explains
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29,920% of the total variance and the total variance explained by two factors is 60,111%. It is considered sufficient
in social sciences that the explained variance is between 40% and 60% (Scherer, Wiebe, Luther & Adams, 1988). In
this case, it can be said that the total variance is quite sufficient. When Table 1 is examined, the items collected under
the factors are taken into account when naming the factors and the first factor is called "Self-Determination-Impact
(Influence)" and the second factor is called "Meaning-Competence (Attitude)" (Kim & George, 2005).
Organizational Trust Scale
Table 2. Constructs of Factors, Explained Variances and Reliability of Items in Each Factor
Factors and Items
Trust in manager
10. My supervisor takes our opinion in business
decisions and procedures.
8. I can easily tell my supervisor about the issues
related to my work.
7. I believe that what my supervisor told me on
any subject is true.
6. When help is needed by staff, my supervisor is
supportive and helpful.
9. I trust that my supervisor can do things
smoothly and easily.
5. What the supervisor says and what he does are
consistent with each other.
1. I trust my supervisor to have sufficient
knowledge and skills regarding the job.
4. I trust my supervisor to keep his promises.
2. I trust my supervisor to make the right business
decisions.
3. I trust my supervisor that he will fully fulfill his
job-related duties.
Trust in organization
16. The hotel I work for always treats me fairly.
22. I trust the policies of my hotel regarding the
employees.
17. The hotel I work for always fulfills its
promises.
20. My hotel will reward and support me if I do
my job well.
21. The hotel I work for deals with my problems.
19. I trust the hotel I work for as a matter of being
honest with employees.
18. The hotel I work for always supports me when
I need it.
Trust in Colleagues
11. I believe that my colleagues will help me when
I encounter any business problems.
15. I trust my colleagues' expertise
12. I trust my colleagues that they do their job
best.
13. My colleagues do their jobs even when the
managers are not around.
14. I trust my colleagues that they will not
complicate my work in jobs that require attention.
Total
KMO: 0.934
Barltett Sphericity: 6002,241
Degrees of freedom (df): 231
P <0.000

Mean

SD

Factor
Loads

4.12

0.88

0.550

4.38

0.77

0.666

4.28

0.77

0.668

4.41

0.74

0.689

4.35

0.73

0.732

4.29

0.80

0.753

4.36

0.77

0.755

4.33
4.34

0.73
0.72

0.778
0.806

4.36

0.71

0.850

4.12
4.01

0.90
0.93

0.725
0.728

4.05

0.87

0.742

3.84

1.07

0.776

3.94
4.23

0.97
0.84

0.781
0.795

4.18

0.83

0.803

4.35

0.73

0.662

4.20
4.24

0.75
0.81

0.749
0.785

4.19

0.85

0.811

4.29

0.72

0.845
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Eigenvalue
10.110

Explained
Variance
27.145

Reliability
coefficient
0.929

2.259

21.983

0.917

2.011

16.235

0.878

65.363

0.942
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As shown in Table 2, the KMO value was 0.934 and this value was determined to be greater than 0.60. At the
same time, the Bartlett sphericity test was found to be significant at the significance level of p<0.001. Varimax
vertical rotation method, which is a vertical rotation method, from Basic Components Analyses, was preferred to
determine factor distributions. In Table 2, it is observed that factor load values vary between 0.550-0.850. The
eigenvalue of the Organizational Trust scale indicates a 3-factor structure with a value greater than 1.00. The first
factor explains 27,145% of the total variance while second explains 21,983% of the total variance and the third factor
explains 16,235% of the total variance. The total variance explained by the three factors together is 65,363%. When
Table 2 is examined, the items collected under the factors are taken into account when naming the factors and the
first factor is called "Trust in Manager", the second factor is called "Trust in Organization" and the third factor
is called "Trust in Colleagues".
Employee Motivation Scale
Table 3. Constructs of Factors, Explained Variances and Reliability of Items in Each Factor
Factors and Items
Employee Motivation
2. If my job takes too much time due to
workload or technical difficulties, it does not
cause any trouble for me.
1. I make the best effort to deal with the
difficulties in my job.
3. It is not easy to get to this position in my
work.
6. When I am at work, I feel that time passes
quickly.
4. I work in this job as hard as my colleagues.
5. I make extra effort, beyond what is expected
of me.

Mean

SD

Factor
Loads

3.93

1.05

0.468

4.50

0.64

0.621

4.10

1.02

0.643

4.19

0.85

0.702

4.43
4.48

0.67
0.66

0.756
0.763

Eigenvalue
2.664

Explained
Variance
44.393

Reliability
coefficient
0.717

KMO: 0.779
Barlett sphericity: 485.224
Degrees of freedom (df): 15
p< 0.000

As shown in Table 3, the KMO value was 0.779 and this value was determined to be greater than 0.60. At the
same time, the Bartlett sphericity test was found to be significant at the significance level of p<0.001. The fact that
the factor load values of the items in the scale is ±0,30 and above was taken as a criterion for whether the questions
are kept on the scale (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998). As observed in the table, factor load values vary
between 0.468-0.763. The eigenvalue of the employee motivation scale indicates one factor structure with a value
greater than 1.00. A single factor explains 44,393% of the total variance. Since a single-factor structure is obtained
when Table 3 is examined, the factor is called "Employee Motivation".
Research Findings
Demographic Findings
As shown in Table 4, 388 employees, 35.6 percent are female and 64.4 percent are male. 20 years and below of
employees are 8.5%, between the ages of 21 and 30 years are 41.5%, with 29.6% between the ages of 31 and 40 years
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and 41 years and above are 20.4%. Looking at their educational background, 7.7 percent graduated from primary
school, 13.1 percent graduated from secondary school, 38.4 percent have a high school degree, 16.5 percent have a
college degree and 24.2 percent have an undergraduate and above degree. Regarding the duration of their employment
in the tourism sector, 17.5 percent of the employees had been employed in the tourism sector for one or less year,
13.2 percent for 1-2 years, 22.9 percent for 3-5 years, 14.7 percent for 6-8 years, 13.1 percent for 9-11 years, and
18.0 percent for 12 years and/or more. Most of the employees work in F&B department (33.0%) and the hotels which
include to the sample in the research have 5 stars rating (50.8%).
Table 4. Demographic Characteristics of Employees
Gender
Female

F
138

%
35.6

Male

250

64.4

Age (Years)
20 and bellow
21-30
31-40
41 and above
Education
Primary
Secondary
High School
Collage
Undergraduate and
above

F
33
161
115
79
F
30
51
149
64

%
8.5
41.5
29.6
20.4
%
7.7
13.1
38.4
16.5

Department
Front Office
Food and
Beverage
Housekeeping
Technic Service
Other
Tenure
Under one year
1-2 years
3-5 years
6-8 years
9-11 years
12 years

94

24.2

Star Rating
5 stars
4 stars
3 stars

F
85

%
21.9

128

33.0

60
36
79
F
68
53
89
57
51
70

15.5
9.3
20.4
%
17.5
13.7
22.9
14.7
13.1
18.0

F

%

197
107
84

50.8
27.6
21.6

Findings on Correlation Analysis Between Variables
In order to test the research hypotheses, correlation analyses should be performed to determine inter-variable
relationships before regression analyses should be performed. As a result of correlation analysis, the Pearson
correlation coefficient is valued between -1 and +1 (-1 ≤ r ≤ +1). r coefficient shows the direction and strength of the
relationship. In this sense, although there are no sharp limits, the correlation below 0.50 has low-strength; mediumstrength relationship between 0.50-0.70 and high/very high strong relationship over 0.70.
Table 5. The Correlation between psychological empowerment and organizational trust
Variables
1.Meaning-Competence
2.Self determitaion-impact
3.Trust in Manager
4.Trust in colleagues
5.Trust in Organization
** p<0.01

Mean

SD

1

2

4.56

.46

1

3.82

.81

0.277**

1

4.32

.59

0.394**

0.273**

1

4.26

.63

0.352**

0.263**

0.525**

1

4.05

.75

0.287**

0.295**

0.591**

0.476**
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According to Table 5, it was determined that there is a positive and limit-appropriate (acceptable) relationship
between psychological empowerment dimensions and organizational trust dimensions. The analysis showed that
psychological empowerment dimensons were closely related to organizational trust dimensons significantly.
Table 6. The Correlation between psychological empowerment and employee motivation
Variables
1.Meaning-Competence
2.Self determination-impact
3.Employee motivation
** p< 0.01

Mean
4.56

SD
.46

1
1

2

3

3.82

.81

0.277**

1

4.27

.54

0.486**

0.316**

1

According to Table 6, it was determined that there is a positive and limit-appropriate (acceptable) relationship
between psychological empowerment dimensions and employee motivation. The analysis showed that psychological
empowerment dimensons were closely related to motivation dimensons significantly.
Multiple Regression Analysis Results
Multiple linear regression analysis was implemented between independent and dependent variables to test
hypotheses of the models in the study.
Table 7. Multiple Regression Analysis of Hotels employee’ Psychological Empowerment on trust in manager
Variables
Β
Std. Error
t
p
Tolerans
Constant
1.771
0.28
6.318
0.000**
Meaningcompetence
0.345
0.062
7.212
0.000**
0.923
Self
determinationimpact
0.177
0.035
3.696
0.000**
0.923
**p<0.01;
R2=0.180, Durbin Watson= 1.900
Independent Variables: Meaning-Competence, Self determination-impact
Dependent Variable: Trust in Manager

VIF
1.083

F

F Sig.

43.537

0.000**

1.083

It has been determined that meaning-competence (t=7.212; p=0.000, p<0.01) and self-determination-impact
(t=3.696; p=0.000, p<0.01) have a significant effect on manager trust levels. It was determined that meaningcompetence and self-determination-impact explained 18% of the level of trust in the manager (R2=0.180). As shown
in Table 7, two variables (meaning- competence and determination-impact) predicted 18% of the variance of trust in
manager, while the contributions of meaning-competence and self-determination-impact reached to significant level.
Both of the variables had significantly positive effects on the dimension of trust in manager.
Table 8. Multiple Regression Analysis of Hotels employee’ Psychological Empowerment on Trust in organization
Variables

Β

Std. Error

t

P

Constant

1.556

0.365

4.263

0.000**

Meaning-Competence

0.222

0.081

4.492

0.000**

Self determination-impact

0.234
0.046
4.737
0.000**
**p<0.01;
R2=0.128, Durbin Watson= 1.735
Independent Variables: Meaning-Competence, Self determination-impact
Dependent Variable: Trust in organization
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1.083

0.923

1.083

F

29.449

F Sig.

0.000**
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Meaning-competence (t=4.492; p=0.000 p<0.01) and self-determination-impact (t=4.747; p=0.000 p<0.01) have
a significant effect on the levels of trust in the organization. It was determined that meaning-competence and selfdetermination-impact explained 12.8% of the level of trust in the organization (R2=0.128). As shown in Table 8, two
variables (meaning- competence and determination-impact) predicted 12.8% of the variance of trust in organization,
while the contributions of meaning-competence and self-determination-impact reached to significant level. Both of
the variables had significantly positive effects on the dimension of trust in organization.
Table 9. Multiple Regression Analysis of Hotels employee’ Psychological Empowerment on trust in colleagues
Variables
β
Std. Error
t
p
Tolerans
Constant
1.807
0.304
5.946
0.000**
MeaningCompetence
0.302
0.068
6.195
0.000**
0.923
Self
determintionimpact
0.180
0.038
3.682
0.000**
0.923
**p<0.01;
R2=0.149, Durbin Watson= 2.014
Independent Variables: Meaning-Competence, Self determintion-impact
Dependent Variable: Trust in Colleagues

VIF
1.083

F

F Sig.

34.953

0.000**

1.083

Meaning-competence (t=6.195; p=0.000 p<0.01) and self-determination-impact (t=3.682; p=0.000 p<0.01) were
found to have a significant effect on their level of trust in their colleagues. it was determined that meaningcompetence and self-determination-impact explained 14.9% of the level of trust in colleagues (R2=0.149). As shown
in Table 9, two variables (meaning- competence and determination-impact) predicted 14.9% of the variance of trust
in colleagues, while the contributions of meaning-competence and self-determination-impact reached to significant
level. Both of the variables had significantly positive effects on the dimension of trust in colleagues.
Table 10. Multiple Regression Analysis of Hotels employee’ Psychological Empowerment On employee motivation
Variables
β
Std. Error
T
p
Tolerans
Constant
1.457
0.239
6.096
0.000**
MeaningCompetence
0.432
0.053
9.542
0.000**
0.923
Self determintionimpact
0.196
0.030
4.337
0.000**
0.923
**p<0.01;
R2=0.268, Durbin Watson= 1.702
Independent Variables: Meaning-Competence, Self determintion-impact
Dependent Variable: Employee Motivation

VIF

F

F Sig.

1.083

71.884

0.000**

1.083

Meaning-competence (t=9.542; p=000 p<0.01) and self-determination-impact (t=4.337; p=0.000 p<0.01) have a
significant effect on employee motivation levels. It was determined that meaning-competence and self-determinationimpact explained 26.8% of employee motivation (R2=0.268). As shown in Table 10, two variables (meaningcompetence and determination-impact) predicted 26.8% of the variance of employee motivation, while the
contributions of meaning-competence and self-determination-impact reached to significant level. Both of the
variables has significantly positive effects on employee motivation variable.
Conclusion and Suggestions
In this study aimed at determining the effect of employee empowerment in hotel businesses on the trust and
motivation of employees. It was determined that the scale used to create the perception of psychological
empowerment of hotel employees consisted of 2 dimensions. The 12-point scale of Spreitzer (1995) consists of 4
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factors in the studies carried out in the relevant field literature. In some studies, Fulford and Enz (1995) and Hancer
and George (2003) revealed a 3-factor structure. In this study, similar dimensions to Kim and George (2005) study
emerged with the findings obtained as a result of the analysis of the data. The meaning and competence factors in the
two-factor structure were collected under the "attitude" factor, and the self-determination and impact factors were
collected under the name of "influence" factor. Hancer, George and Kim (2005) state that this two-factor structure
has distinctive validity. Similarly, Gazzoli, Hancer and Park (2010) reported a two-factor structure that they named
task meaningfulness and freedom to perform in their study conducted with U.S. restaurant workers. In the study, it
was determined that the scale used to create the organizational trust perception of hotel employees consisted of three
dimensions (trust in the manager, colleagues and organization) (Omarov, 2009). The motivation scale consists of a
single factor with a similar factor structure to the researches in the literature (Wright, 2004).
In the study, the relationships between psychological empowerment and organizational trust, trust in superiors
and trust in colleagues were examined and it was determined that they affected the trust in the manager at the highest
level. In other researches, these relationships revealed that empowered employee affect only the trust in the
organization (Laschinger et al., 2000; Joseph and Winston, 2005; Libres and Mabasa, 2014), trust in manager (Moye
and Henkin, 2006; Joseph and Winston, 2005) trust of subordinates and superiors on each other (Berraies et al., 2014)
and additionally effect of empowerment on interpersonal trust in public organizations (Nyhan, 2000) were addressed.
In the tourism industry, there are similar studies stating that empowerment effects on trust in the manager (Kim et
al., 2012). Managers should take this situation into consideration and transfer the necessary empowerment practices
to the employee. Employees who trust their manager and have authority and responsibility will respond to customer
demands in the hotel as soon as possible with their rising motivations and ensure the satisfaction of customers. It is
observed that the lowest level of effect with psychological empowerment of employees working in hotel businesses
is in the dimension of trust in the organization. In hotel businesses with a busy working pace, employees may not
have sufficient trust in the organization they are in, even if they sometimes trust their manager or the friend they
work with. In raising trust in the organization; developing mutual relations and communication, establishing a sense
of belonging to the organization, teamwork, fulfillment of promises, establishing a fair and transparent organizational
policy are among the necessities.
One of the most important findings of this study is that psychological empowerment has a significant relationship
with motivation. Empowerment, which aims to create conditions to increase motivation for the purpose of succeeding
in the duty (Moye and Henkin, 2006), will help the hotel employees empowered by their managers to get more
motivation. This finding can provide a useful framework for analyzing the concept of motivation as a contribution to
individuals' perceptions of empowerment. Thus, one of the main factors of managerial and organizational activity is
revealed. On the other hand, findings of the various studies that indicated that psychological empowerment, similar
to these study findings, had an effect on various types of motivation, such as internal motivation (Gagge et al., 1997),
success motivation (Tutar et al., 2011), work motivation (Yüksel & Adıgüzel, 2015).
The results provide significant advantages for organizations to know what contributions they will make to the
organization when they empower the employees and to be able to realize the weaknesses and strengths of the
organization. Empowering the human factor in hotel businesses where changing conditions increase competition
ensure customer satisfaction (He et al., 2010; Namasivayam et al., 2014), bringing profitability and continuity. As
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with all businesses, the purpose of the existence of hotel businesses is profitability and continuity. Empowered
employee is an important managerial practice in creating differences for today's hotels, where trust and motivation
are not easily achieved. As a result of empowerment in hotel businesses, there will be a decrease in the turnover rate
with the employees gaining trust and motivation. Additionally, the desire of the employees to stay in the business
will increase thanks to the decrease in the intention to leave. Thus, businesses will not lose the empowered employee
that please the customer and can find quick solutions to their requests and complaints, thus helping the profitability
of the hotel. In other words, it should not be ignored that it is an important factor not to lose the human element in
the service sector and that more efficiency should be obtained by empowering it. In this context, hotel businesses
should consider empowerment practices as an investment in the future.
In this study, only a sample for city hotel management was utilized. A research with employees at resort hotels
may reveal different results. Therefore, if future studies investigate and reveal the relationships of employees in resort
hotels with the elements of empowerment, motivation and trust, the current situation in resort hotels will be revealed.
Thus, comparisons can be made for the variables specified between the two types of hotel businesses. Some studies
on empowerment recommend examining the two dimensions of empowerment behaviorally and psychologically
(Pelit et al., 2011). Therefore, in future studies, these relationships can be dealt with more comprehensively and
examined not only with psychological empowerment, but also with behavioral empowerment. In addition, Koberg et
al. (1999) state that many factors affect empowerment at the level of individual, group and organization. For example,
characteristics such as tenure, age, gender, self-determination, control focus, self-competence, self-respect, grouplevel leader approachability, group activity, group value, mutual influence, position in hierarchy at organizational
level, organizational climate can be explored as antecedents and consequences of empowerment. Therefore, it is
recommended to investigate the effects of many factors together with motivation and trust for further studies.
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INTRODUCTION
Career expectation may become a milestone for those employees who work in tourism sector, which is a highly
competitive and labor-intensive industry in today’s globalist world (Çelik & Gökçe, 2015). However, they may face
the risk of losing their current position as well as their career expectations if they perform poorer than they are
expected to. This is primarily because of the labor-intensive nature of the tourism sector and high labor need of
accommodation establishments (Meriç and Babur, 2020), which ultimately cause high employee turnover rates. Due
to constantly facing threats related to career, those employees who have a strong direct impact on customer
satisfaction (Okat and Koçak, 2019) and corporate performance (Çetin, Boyraz and Özer, 2019) may feel a high job
stress and fear of defeat. Such a situation pushes employees to look for career progression opportunities at different
establishments or reduces their productivity and performance. Right at this point, employees may engage in time
banditry. Time banditry may be defined as the propensity of employees to engage in non-work related activities
during work time yet they are paid.
It can be said that fast employee turnover rates in tourism particularly in accommodation establishments have a
negative impact on employee’s career progression. This leads to negative consequences for both employees and
accommodation establishments, which ultimately affect the employees’ psychology negatively and decrease their
productivity as well. Those employees who have career concerns for the future will unavoidably engage in behaviors
which catalyze time banditry behaviors such as delaying to finish the job on time or coming to work late. Thus,
employees’ organizational commitment will decrease as well. Louise et al., (1999) remarked that employees may
completely lose their organizational commitment, engage in negative behaviors or tend to start conflicts within the
organization once they feel they are restricted in terms of career progression by the employer. Furthermore, studies
support the argument that those employees who feel unsuccessful in career planning may experience psychological
problems such as aggression, anger, and stress as well as physical health problems including insomnia and digestion
issues. Career barriers in front of the employees working at accommodation establishments consequently may cause
them engage in behaviors of time banditry, hence decreased corporate performance.
This study firstly reviews career plateau and time banditry. In the following part of the study, findings obtained
from the data related to career plateau and time banditry behavior perceptions of the employees who work at 5 -star
city hotels in Turkey are presented. Findings obtained in the study are reviewed and some recommendations are made
for the hotel executives, and researchers.
Conceptual Framework
The term career, which in working life is related to development of one’s activity, responsibility, attitude and
behaviors, is defined in the modern business life as one’s development that enables moving up and progression in
the hierarchical structure (Sümer, 1999). Cenzo and Robbins (1994) define career as an employee’s experiences
related to the job or all of the works that an individual has done during the lifetime. Although there are various
definitions of career, the common point in all definitions is that it indicates the achievement level of an individual.
From this perspective, career is something that individuals would like to have in their working life and would be
happy to hear when it is spoken in a positive manner (Köktürk & Yalçın, 2000). As it can be understood from these
definitions, career is not only the jobs that individuals have done. It is also being able to progress in the organization
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by the virtue of their skills, knowledge, enthusiasm as well as relevant trainings that they need to achieve their goals
and expectations regarding their role in the workplace.
Career plateau, which is defined as the point where one’s likelihood of additional hierarchical promotion is very
low, (Ference, Stoner and Warren, 1977) is also defined as “stalled career” (Ataol, 1989) or “career flattening”
(Aytaç, 1997). Eryiğit (2000) defines the career plateau as a point where employees’ advancing in their career is
temporarily or permanently halted. A majority of researchers suggest that career plateau may occur when the
likelihood of an employee to advance upward inside or outside the organization is very low. Some researchers suggest
that employees may face career plateau when they can no longer perform better th an they are expected to or their
likelihood to fulfill important tasks is weak (Louise et al., 1999).
Ference et al., (1977) organized career plateau into two categories as personal plateau and organizational plateau.
Internal career plateau stems from the lack of skills or motivation which are required for progression in career in the
future, while external career plateau occurs due to inequality of opportunities within the organizations (Duffy, 2000).
Following are the different terms used by researchers to address internal plateau; “content plateau” (Bardwick, 1986),
“personal plateau” (Ference et al., 1977) and “job-content plateau” (Milliman, 1992). In the same way, external
plateau is also addressed with different terms such as “structural plateau” (Bardwick, 1986), “organizational plateau”
(Ference et al., 1977) and “hierarchical plateau” (Milliman, 1992).
Causations of career plateau that individuals experience may be different. It is possible to say that demographic
characteristics of people are among the root causes of internal plateau since demographic factors affect career choices,
level of satisfaction from these choices, and behaviors in the organization, which can ultimately cause a career plateau
(Demirdelen & Ulama, 2013). Additionally, individuals’ social life and social status have a significant impact on
their career (Çiftçi, 2012).
A study that is carried out by Uzunbacak (2004) on chief of police officers and directors working at the police
departments in Turkey indicate that women experience career plateau more than men do. Another result of this study
indicates that chief police officers experience career plateau. In the study that Soybalı and Ak (2019) carried out to
measure the effect of career plateau on job satisfaction and intention to quit the job at hotel establishments, it is
concluded that career plateau affects job satisfaction and intention to quit the job. In their study on the employees of
the hotels located in İstanbul and Antalya, Bolat et al., (2017) found that career plateau perception level of hotel
employees is not high.
When the relevant literature is reviewed, it is seen that, regardless of whether it is a private or public organization,
employees generally experience career plateau and they are negatively affected from this.
The term time banditry was first introduced by Ketchen et al., (2008) and was further defined by Martin (2010)
as “the propensity of employees at an organization to engage in non -work related activities.” Ding et al., (2018)
defines time banditry as the engagement of employees in unsanctioned and non -work related activities during
working hours or coming to work late. As it can be understood from the definitions, time banditry is regarded as an
unethical behavior. Because, employees engage in unsanctioned and non-work related activities during working
hours but they get paid for that time. Brock, Martin and Buckley (2013) define these behaviors as counterproductive
work behaviors. These behaviors can occur in various forms, for example coming to work late, ceasing to work
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without permission, using the Internet for personal reasons such as shopping, reading the news or extending the lunch
breaks (Martin et al., 2010; Lorinkova & Perry, 2017; Ding et al., 2018). Moreover, when relevant literature is
reviewed it is thought that variables such as inequality, perception of justice, autonomy, variety of tasks,
organizational commitment, complexity of the job, job satisfaction, personal characteristics and organizational
policies are related with time banditry (Baskin et al., 2017).
In the light of data collected from different samples, Babadağ and Kerse (2019) firstly restudied the Turkish
literature compatibility and validity of the time banditry scale which was designed by Brock et al. , (2013).
Accordingly, time banditry is categorized into three sub-dimensions. The first of these sub-dimensions is the
“traditional time banditry” comprising behaviors such as daydreaming during the work time, deliberately delaying
to finish a task that can be finished earlier, calling in to work sick although feeling well, reading books or magazines
during the work time. The second sub-dimension is called as “technological time banditry” which includes behaviors
such as receiving non-work related e-mails during working hours, checking and replying these e-mails, sending nonwork related e-mails and surfing on the web for personal reasons. The third sub-dimension is called as “social time
banditry” which comprises behaviors such as talking about non-work related topics with friends or executives during
working hours, answering personal phone calls, eating or drinking something with customers or coworkers during
the work hours.
Analysis of relevant literature shows that there are various reasons that lead to time banditry in employees. In
their study aiming to measure the relationship between personal characteristics and time banditry, Babadağ and Kerse
(2019) found that responsibility from the personal characteristics has a negative significant effect on the behavior of
time banditry. In other words, individuals who have a strong sense of responsibility are found to have less behaviors
of time banditry. Martin et al., (2010) organized the causes of time banditry into three groups as organizational,
individual and work related reasons. They concluded that organizational factors such as organizational culture and
policy; individual factors such as experience, justice, commitment, satisfaction and personality; work related factors
such as work commitment, supervision and organizational resources are the determinant factors for time banditry. In
their study, Ding et al., (2018) stated that narcissist executives and emotional exhaustion positively affect time
banditry. Furthermore, Brock Baskin et al., (2017) stated that there is a positive relationship between the
organizational commitment and time banditry behaviors of employees, while there is a negative relationship between
positive emotions and time banditry. Besides that, researcher found that any decrease in the justice perception of
employees will lead to increases in time banditry behaviors.
Consequently, studies suggest that many factors such as organizational justice perception, commitment to job and
organization, experience and personal characteristics cause time banditry in employees. However, absence of studies
in literature to review the effect of career plateau on time banditry behavior of employees underlines the importance
of this study. For this purpose, the following basic hypothesis are developed by considering the relevant concepts in
the findings section of this study.
H1 : There is a significant relationship between the career plateau perception and time banditry behavior of the
employees who work at the 5-star city hotels in Turkey.
H2 : Career plateau perception of the employees who work at the 5-star city hotels in Turkey has a significant
effect on their time banditry behavior.
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Method
The main aim of this study is to evaluate the relationship between the career plateau perception and time banditry
behavior of the employees who work at the 5-star city hotels in Turkey, and also to evaluate the effect of career
plateau perception on time banditry behavior. The population of the study comprises the employees working at the
five-star hotels in Turkey. The rationale for choosing the city hotels is that these hotels are open during the whole
year, thus their employee turnover rates are slower than the seasonal hotels. In other words, job tenure is longer in
these hotels, therefore employees’ career progression expectations are higher compared to that of the employees
working at seasonal hotels. Choosing the population of the study from the aforementioned group ensures that the
population fits the purpose of the research. Due to various reasons such as busy working hours and time constraints
of employees limiting their participation in the research, restrictions related to Covid-19 pandemic, and other reasons,
the method of sampling has been preferred in the study. Convenient sampling method has been used in the research,
therefore an online survey has been sent to the employees of various hotels located in different cities of Turkey,
which made it easier to reach them. In this regard, according to Ural and Kılıç (2006, p. 49) the minimum number of
participants in order to represent a population greater than or equal to 100,000 is 384. The number of valid
questionnaires is 416.
The survey form designed for this study consists of three parts. The first part consists of questions intended to
determine the demographic characteristics of the participants. The second part consists of 12 expressions and two
sub-dimensions, and the Career Plateau Scale which was designed by Milliman (1992). The first six expressions in
the scale measure the internal (job content) plateau while the other six expressions measure external (hierarchical)
plateau. The time banditry scale which was originally developed by Brock, Martin and Buckley (2013) is utilized in
the third part. However, the questionnaire includes 15 expressions from another version of this scale which was
adapted to Turkish, tested in terms of reliability and validity by Babadağ & Kerse (2019). This scale was then
translated into English under the supervision of the field experts. A five point likert scale (1=I strongly disagree, 2=I
disagree, 3=Undecided, 4, I agree, 5=I strongly agree) is used in the second and third parts of the study. The data that
was collected for the study is analyzed with relevant statistical techniques. Demographic findings, descriptive
findings related to the scale that was used in the study, confirmatory factor analysis and analysis to test the hypothesis
are processed with IBM SPSS version 23.
Ethical compliance of the data and scales used in this study is approved by Van Yüzüncü Yıl University Social
and Human Sciences Ethics Committee (Committee Approval Date and Number: 29/01/2021 - 2021/01-08).
Findings
This part of the study is about the frequency analysis of the demographic characteristics found about the
employees, reliability and validity analysis of scales used in the study, correlation and regression analysis related to
measuring the relationship and the impact between the hotel employees’ career plateau behavior and time banditry
perception.
Findings Related to the Demographic Characteristics of the Participants
Below are the percentage and frequency distribution of the participant employees’ demographic characteristics.
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Table 1. Frequency analysis of the participants’ demographic characteristics (n:416)
Gender
Female
Male
Total
Marital Status
Married
Single
Total
Age
Between 18-25
Between 26-30
Between 31-40
41 or older
Total
Monthly Income
Less than 2324 TL
2324-3000 TL
Between 3001-4000 TL
4001 TL or more
Total
Education
Primary school
Secondary school
Associate degree
Bachelor’s degree
Master’s Degree (Master’s degree-Doctoral degrees)
Total
Department
Front office
Food and Beverage Service
Housekeeping
Human Resources
Public relations
Sales and Marketing
Other
Total
Total Working Time in the Sector
Between 1-3 years
4-6 years
7-10 years
11-15 years
16 years or more
Total
Total Working Time in the Sector
1-3 years
4-6 years
7-10 years
11-15 years
16 years or more
Total
Tourism Education
Yes
No
Total

Frequency

Percent

114
302
416

27.4
72.6
100.0

250
142
416

60.1
39.9
100.0

68
98
212
38
416

16.2
23.6
51.0
9.2
100.0

84
220
76
36
416

20.2
52.9
18.3
8.6
100.0

66
148
84
92
26
416

15.9
35.6
20.2
22.1
6.2
100.0

94
96
78
4
14
58
72
416

22.6
23.1
18.8
1.0
3.4
13.9
17.3
100.0

168
136
94
16
2
416

40.4
32.7
22.6
3.8
5
100.0

128
124
100
38
26
416

30.8
29.8
24.0
9.1
6.3
100.0

260
156
416

62.5
37.5
100.0

Table 1 shows that 73% of the samples are male and 60% percent of them are married. From this information, it
can be concluded that majority of the hotel employees are male. Furthermore, in terms of marital status, it is seen
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that majority of employees are married. Moreover, 75% of the employees are between 26 -40 years old. Another
finding that frequency analysis indicates is that monthly income of the employees are mostly (52,9%) between 2325
and 3000 TL. Additionally, 20% of the employees are paid less than the minimum wage which is 2324 TL. The
employees in this group are thought to be interns since it is illegal for the employers in Turkey to pay full -time
employees less than the minimum wage. The data obtained regarding the education level of the participants indicates
that nearly half of them are primary or secondary school graduate while the other half is university graduate. Analysis
of the departments of the employees shows that nearly equal numbers of employees participat ed from each
department while it was the human resources department that least participants participated from. Relatively limited
number of employees working at human resources departments is thought to have caused this. Analysis of job tenure
variable shows that majority of the employees have been in the same establishment for 1 -6 years. Fast employee
turnover rates at accommodation establishments can be said to have caused this short job tenure. Lastly, analysis of
the tourism educational background of the employees indicate that most of the participants have a tourism education
background.
Reliability Analysis of Scales
In social sciences, reliability of scales is calculated with the Cronbach Alpha coefficient. It can be said that
reliability level of Cronbach Alpha coefficient that is equal to or below 0,40 is unreliable, between 0,40 and 0,60 is
reliable, between 0,60 and 0,80 is quite reliable and between 0,80 and 1,00 is highly reliable. (Yazıcıoğlu & Erdoğan,
2011). Table 2 shows the Cronbach Alpha coefficients of Career Plateau Scale and its sub -dimensions, and Time
Banditry Scale and its sub-dimensions.
Table 2. Reliability Statistics of Scales
Scales and Sub-dimensions
Career Plateau
Internal Career Plateau
External Career Plateau
Time Banditry
Traditional Time Banditry
Technological Time Banditry
Social Time Banditry

Cronbach Alpha
,818
,720
,778
,920
,847
,857
,841

N of Items
11
5
6
15
7
4
4

Table 2 shows the Cronbach Alpha coefficients related to the Career Plateau and Time Banditry scales and the
sub-dimensions of these scales. “My tasks and activities that I do at my current establishment became monotonous”
expression in the internal career plateau which is a sub-dimension of career plateau is not included in the reliability
analysis since its factor load is below 0,50. It is seen that the Cronbach Alpha coefficients of the s cales and their
sub-dimensions are above 0,70 thus it can be said that the scales used in the study have an adequate reliability level.
Factor Analyses
Researchers often use Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) value to determine whether the sampling that is to be used for
factor analysis is adequate. They also analyze Bartlett’s test of sphericity results to test if there are correlations
between the scales used in the research. KMO values greater than 0,60 indicate the sample is adequate for factor
analysis (Hair et al., 2010; Kalaycı, 2009). Below are the factor analysis results related to career plateau scale and
time banditry scale.
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Factor Analysis Related to Career Plateau Scale
KMO value of career plateau is calculated as 0,795. Additionally, Bartlett’s test of sphericity results ((p<,001
significance level) are found as 2218,654. Total expressed variance percentage for the career plateau scale is
calculated as 55,570%. Factor load of the expressions are obtained by the Varimax vertical rotation method.
Table 3. Career plateau scale factor analysis results
Factor Load
1. Dimension: Internal Career Plateau
I think I will always difficulties in my job.
I will keep improving myself in my job.
My current responsibilities are significantly increasing.
My job always requires me to improve my skills and knowledge.
My job is challenging for me.
2. Dimension: External Career Plateau
Vertical and horizontal career progression opportunities are limited in the
establishment that I currently work at.
I hope that it will be this establishment that I will progress in my career.
I’m in a situation in my establishment that I do not expect being promoted to a higher
position.
The possibility of being promoted to a higher position in my current establishment is
limited.
It is impossible for me to get a better job title in my current establishment.
I expect being promoted to a higher position soon in the establishment that I currently
work at.

% of Variance
28,560

,515
,820
,811
,841
,611

27,010

,725
,748
,830
,821
,763
,740

Büyüköztürk (2007) remarks that factor load values equal to or greater than 0,45 in social sciences would be a
rational choice. Those items with a total correlation below 0,50 are excluded from the study without being analyzed.
In the factor analysis process, “My tasks and activities that I do at my current establishment became monotonous”
expression is not included in the analysis for its factor load is below 0,50. Consequently, it is seen that factor load of
other expressions in the Career plateau scale are within the acceptable range (0,515 to 0,841).
Factor Analysis Related to Time Banditry Scale
KMO value of Time Banditry scale is found to be ,901. Additionally, Bartlett’s test of sphericity results ((p<,001)
significance level) are found to be 359,440. Total expressed variance percentage for the time banditry scale is
calculated as 65,087%. Factor load of the expressions are obtained by the Varimax vertical rotation method.
Table 4. Time banditry scale factor analysis results

1. Dimension: Traditional Time Banditry
I said to my manager/coworkers that the task I was given would take a long time although I knew
I could finish it earlier.
I call in sick to work even when I am not sick.
When my managers leave early during the day I as well leave work early.
I perform less than I can.
I daydream during working hours.
I take a break to read books or magazines during working hours.
I don’t start a new job when I finish my current job (project) 20 before the quitting time.
2. Dimension: Technological Time Banditry
At my workplace, I send non-work related e-mails.
During working hours, I as well spend time on the Internet for non -work related reasons.
At my workplace, I check non-work related e-mails.
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Table 4. Time banditry scale factor analysis results (Continuation)
At my workplace, I receive non-work related e-mails.
3. Dimension: Social Time Banditry
During working hours, I gossip with my coworkers and talk with them about families.
I stop working to talk with my managers about non-work related things.
During working hours, I spend time for leisure time activities inside or outside of the office with
my coworkers or clients.
I answer personal phone calls.

,809

15,978

,712
,725
,708
,765

Table 4 shows the factor loads of expressions related to the time banditry scale. Analysis of the factor loads
indicates that the lowest factor load of the expressions in the scale is 0,513. Consequently, it is seen that factor load
of other expressions in the time banditry scale are within the acceptable range (0,513 to 0,820).
After the factor analysis, a normality test, which is as a prerequisite for the analyses within the scope of study,
was performed. Kolmogrov Smirnow and ShapiroWilk values were analyzed in normality tests. Kolmogrow
Smirnow and ShapiroWilk values below 0.05 indicates that the data don’t have a normal distribution. However,
according to Tabachnick and Fidell (2001) skewness and kurtosis values in between +1,5 and -1,5 indicate that the
data are normally distributed (as cited in Özer & Babur, 2020; Özer & Güllüce, 2019). The results of the normality
tests show that Kolmogrow Smirnow and ShapiroWilk test results are below 0.05 thus skewness and kurtosis values
are not analyzed. It is concluded that skewness and kurtosis values are in between -1,5 and +1,5. For this reason, it
can be said that the data in the survey are normally distributed. Normal distribution of the data indicates that the study
is suitable for correlation and regression analysis. Below are the correlation analysis to determine the relationship
between the variables, and regression analysis to determine the effect of independent variables on dependent
variables.
Results of the Correlation Analysis to Determine the Relationship Between the Variables
The correlation coefficient is between +1 and -1. + and - symbols in front of 1 show the direction of Correlation
value. A correlation coefficient near -1 or +1 indicates that there is a strong negative relationship or a strong positive
relationship, respectively. Correlation coefficient going down from +1 to 0 or from -1 up to 0 indicates a weaker
relationship. A correlation value equaling to 0 indicates there is no relationship between the variables. (Gegez, 2015,
p. 340-341). The correlation coefficients between the career plateau and time banditry are listed below.
Table 5. The correlation analysis of the relationship between the career plateau and time banditry (n=416)
1
2
3
4

Career Plateau
Internal Career Plateau
External Career Plateau
Time Banditry

1
1
,829 **
,895 **
,234 **
,167 **

5 Traditional Time Banditry
6 Technological Time Banditry
,219 **
7 Social Time Banditry
,244 **
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

2

3

4

1
,493 **
,039

1
,333 **

1

-,038
,049
,118 *

,290 **
,301 **
,286 **

,872 **
,890 **
,873 **

5

6

7

1
,622 **
,590 **

1
,776 **

1

Table 5 indicates a low level positive relationship between the employees’ career plateau perception and time
banditry behavior. It is seen that there is a 0,01 low level positive relationship between the external career plateau,
which is a sub-dimension of career plateau, and time banditry and its sub-dimensions. However, it is concluded that
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there is no positively significant relationship between the internal career plateau, which is a sub-dimension of career
plateau, and time banditry and its sub-dimensions. To make it clear, the reason that underlies the time banditry
behaviors of employees is not related to internal career plateau factors such as lack of skills or motivation to advance
career in the future; it can be said that external career plateau factors such as inequality of opportunities push
employees to time banditry.
Regression Analysis Results Related to the Effect of Independent Variables on the Dependent Variables
Tablo 6 lists the results of simple linear regression analysis made to determine the effect of employees’ career
plateau perception on time banditry behavior.
Table 6. Regression analysis regarding the effect of career plateau on time banditry (n=416)
Model

Unstandardized Coefficients

B
Std. Error
(Constant)
1,464
,145
Career Plateau
,254
,052
Dependent Variable: Time Banditry
R²: ,234; Std. error of the estimate: ,75009

Unstandardized
Coefficients
Beta
,234

t

Sig.

10,082
4,893

,000
,000

Table 6 indicates that the effect of employees’ career plateau perception on the time banditry behavior is at
(p=,000<0,05) 0,05 significance level, at a rate of ,234. R² value is calculated as (,234). Thus, career plateau accounts
for 23% of a one unit change in time banditry. Analysis of the coefficients related to the significance of regression
coefficients shows that the career plateau variable is a significant determiner on the time banditry variable (p<0,05).
When the beta values are analyzed it is seen that career plateau variable has a positively significant effect on the time
banditry variable. In other words, a one unit increase in employees’ career plateau perception causes an increase in
time banditry behavior at the rate of the beta values.
Table 7. Regression analysis results regarding the effect of career plateau sub-dimensions on time banditry (n=416)
Model

Unstandardized Coefficients

B
Std. Error
(Constant)
1,572
,140
Internal Career Plateau
-,160
,051
External Career Plateau
,382
,049
Dependent Variable: Time Banditry
R²: ,363; Std. error of the estimate: ,71974

Unstandardized
Coefficients
Beta
-,166
,415

t

Sig.

11,193
-3,145
7,871

,000
,002
,000

Results of the multiple regression analysis regarding the effect of internal and external career plateau, which are
sub-dimensions of career plateau, on time banditry behavior are listed in Table 7. Time banditry is used as a dependent
variable while the sub-dimensions of career plateau are used as independent variables. R² value is calculated as ,363.
Internal career plateau and external career plateau, which are sub-dimensions of career plateau, account for 36% of
a one-unit change in time banditry. Analysis of beta values shows that internal career plateau variable has a negative
(-,166) effect on time banditry variable while external career plateau variable has a positive (,415) effect on time
banditry variable.
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Results
Studies suggest that the behaviors negatively affecting productivity and efficiency in establishments also
undermine the psychological atmosphere within the establishments (Einarsen et al., 2003). This situation becomes
even more important in the establishments where production and consumption are concurrent. According to Lukacs
et al., (2009) disagreements between employees and employer, uncertainties in responsibilities and authorization of
employees, from the stand point of employees being unsupported, ignored or distrusted are the reasons underlying
the theft, time banditry and gossiping behaviors of employees. These behaviors account for decreased employee
motivation.
Results of the study suggest that time banditry behaviors of employees may be correlated with the increases in the
career plateau and in its external career plateau sub-dimension. This confirms the H1 hypothesis that “There is a
significant relationship between the career plateau perception and time banditry behavior of the employees who
work at the 5-star city hotels in Turkey.” which is developed in the study. On the other hand, there is no significant
correlation between the internal career plateau and time banditry. It can be said that the basic factors that push
employees to time banditry are external factors such as inequality of opportunities within the organization, not the
internal career plateau factors such as lack of skills or motivation. A study carried out by Ergül Kartal and Gödeniz
(2017) to measure the relationship between making noise and time banditry behaviors of public employees who work
at public entities in Sinop and its districts also similarly indicate a negative relationship.
Another finding in the study is that overall career plateau perception of employees has a weak effect on their time
banditry behavior, which supports the H2 hypothesis of “Career plateau perception of the employees who work at
the 5-star city hotels in Turkey has a significant effect on their time banditry behavior.” A different finding suggests
that external career plateau, which is a sub-dimension of career plateau, has a medium level effect on employees’
time banditry behavior whereas employees’ internal career plateau perception has a negative and low level effect on
their time banditry behavior. As a conclusion, some factors such as organizational policies and hierarchical order
push employees to time banditry but internal factors related to employees such as lack of skills and motivation do
not significantly cause time banditry.
This study focuses on career plateau perception and time banditry that are important issues for organizations and
employees. The absence of studies on the relationship and the level of effect between these two variables neither in
national nor in international literature highlights the importance of this study. In the light of the findings obtained
from the study, executives at hotel establishments are offered a set of recommendations. Executives and managers at
hotel establishments should prevent the time banditry behaviors of employees by prioritizing skilled and trained
employees in the promotion process. Thus employees will be more productive and committed to the organization.
Furthermore, hotel establishments should note that fair attitude of executives in promotion process of employees and
distributing the rewards and incentives will increase employee motivation, decrease job stress and consequently will
improve the quality of services at the establishment. In this sense, the importance of quality services is not ignorable
at hotels since they are labor-intensive establishments. It is concluded in the study that career plateau and external
career plateau affect the behavior of time banditry in various aspects. Therefore, researchers are recommended to
deal with the sub-dimensions of career plateau separately and deal with the departments individually. It is also thought
that studies on the relationship and level of this effect between career plateau and time banditry should involve
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different organizations in the tourism sector for example, travel agencies, food and beverage establishments, and
recreation establishments. This will certainly add to the literature.
Nevertheless, carrying out the study under the challenging conditions of the Covid -19 pandemic made it even
more difficult to reach the necessary sampling. Furthermore, it can be said that concerns of employees’ about the
uncertainties related to the future negatively affected their career plans. It is thought that the research could have
given different results if it were carried out in a different period of time. In this sense, researchers are recommended
to repeat this study in a different period of time and compare it with this study.
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INTRODUCTION
Individual is a social entity and his thoughts and attitudes are affected to the developments in society (Cohen,
1998). Art is way of expressing thoughts and attitudes also (Galanter, 2003). With modernization at the late 18th
century, art have had opportunity for mass applying at the urban and focused on interior spaces. Since this date, the
developments in society have reflected to interior design (Jarvis, 1980). On the other hand, living in urban and
working exterior which emerged with modernization, brought the phenomenon of eating out. It caused the
proliferation of the restaurants additionally (Gazillo, 1981). In literature, although many studies about restaurant
design which examined it related to the target audience of the restaurant, the number of potential customers, the type
of service, and ergonomic factors (Ramseook-Munhurrun, 2012; Gentzler and Smither,2012; Kim and Kim, 2004),
there are limited study about philosophical and socio-cultural developments in society and its impact to it (Baraban
& Durocher,2010). The aim of the study is examining the philosophical and socio-cultural developments in the 2000’s
and explaining art and restaurant designs with context of these developments. The study is theoretical. In the study
first philosophical and socio-cultural developments in society have affected to art are described in 2000’s then
restaurant designs trends were tried to explained with these factors. With the study, it is aimed to contribute to
restaurant literature as interdisciplinary study and food and beverage sector as restaurant practice.
Philosophy, Art and Design in 2000s
The philosophy of modernism, which emerged at the end of the 18th century, used the nature, intellect and science
in order to reach the right and beautiful. However, the idea achieving the ideal can be created by universal laws and
rules has been the main problem of modernism (Larrain, 2013). The continuous evolution of the basic pyramid of
philosophy, science and art destroyed modernism's science and art understanding. The economic and political
consequences of World War II, the reactions to the governments and alternative solutions searching have caused to
emerge postmodern philosophy and art. With postmodernism; art has ceased to be a social class phenomenon
requiring forms and conditions and has become a timeless. Art has been an unconditional communication tool also
(Eagleton, 1985).
The effects of postmodern understanding in art and design have continued to be seen in the 2000’s (Gude, 2004).
In contemporary architecture, Minimal, Neo-Plastic and Purist designs can be related to Modernism, as well as
Eclectic, Pop Art and Neoclassical designs Postmodernism. Developing technology has highlighted to geometric and
intertwined three-dimensional designs while Retro and Vintage trends in art, fashion and interior design have been
longing for the past (VanEeenoo,2011; Obendorf, 2009; Barron, Bernstein, Fort, Dear, Rodriguez & Fox, 2000). As
a result, it can be said that, the reason of this timeless design approach is related to the identity problem. Today's
conditions have brought not only the modernism’s functional design understanding but also the needs of identity and
image based on postmodernism (Smith, 1992; Featherstone, 1995).
Socio-Cultural Structure, Art and Design in 2000’s
The modernism philosophy at the end of the 18th century brought many socio-cultural developments in to the
society. The most important of these developments are modernization and urbanization which have been affective
today (Bernstein, 1971). Modernization and urbanization have created many socio-cultural changes in society.
Society has broken from nature, lived more indoors and communicated more less (Wan Dijk, 1993). Art has begun
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to be concentrated indoors for the public. Additionally, with the information revolution in 20. Century, visual media
products such as photograph, poster, banner have been seen as art. As a result, Pop-art designs and interiors have
spreaded. (Walker, 2019; Lees-Maffei, 2008).
Globalization as a result of the information revolution has been other factor impacted art and and desing in 2000’s
In terms of reflecting a pluralistic culture of globalization, different materials, surfaces and techniques have begun to
be used together in art and design. Eclecticism, Deconstructivism, Maximalism have manifested itself (Armstrong,
2009).
Last one technological developments have provided functionality and flexibility in interior spaces and Futurism
and Archigram styles has used in interiors in 2000’s (Sadler, 2005).
Restaurant Design in 2000’s
Globalization and competitive environment in 2000’s has encouraged restaurants to create an identity
(Diefenbach, 1987). Postmodernism is dominant philosophical development in 2000’s has supported this
phenomenon also. Because of identity is perceived as a whole, interior design is an important element for restaurants.
Interior design supports the menu and contribute to identity in restaurants (Timur Öğüt, 2008).
Restaurants have frequently used Rustic, Retro, Neoclassical, Industrial, Minimalist, Futurist, Maximalist and
Eclectic styles in their design in 2000’s (Finkelstein, 2013; Berghaus, 2001). It is possible to relate these styles to
restaurants want creating an identity. Socio-cultural factors are cuisine movements and nutritional trends in society
have effected to restaurant’s identities and designs.
It has generally seemed that fast food rastaurants have Industrial design as well as restaurants served natural and
traditional food have Rustic, Retro and Neoclassic design (Laudan, 2001) Restaurants served natural and traditional
foods has used natural materials such as stone, wood and retro or vintage accessories in their design for support their
identities (Ryder, 2005). Additionally, because of increasing obesity and diabetes that emerged with fast eating,
restaurants have served less and healthy food and have used Minimalizm in their design.
Fusion cuisine movement as a result of globalization (Hall and Mitchell, 2000) and molecular cuisine movement
as a result of developing technology (This, 2011) also have affected to restaurants designs. Generally restaurants
served molecular food have Futurist design while restaurants served fusion food have Eclectic and Maximalist
designs.
Kento, signed by the famous interior designer Masquespacio in Valencia have reflected to minimalism with its
menu and interior design. The sushi restaurant has served healthy and raw food with small portion. Kento has
contributed to its identity with simple and functional design also.
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Image 1. Kento, Valencia (Kento, 2020).
As an other sample Fawiken Magasinet is located in Sweden. It has Michelin star. The Rustic restaurant has served
food with their raw and natural form by natural service equipments. The restaurant used generally wood suitable with
its ambiance.

Image 2. Fawiken Magasinet, Jarpen (Foursquare, 2020).
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The Eklectik which is a popular restaurant in United States has successfully adapted to the pluralistic culture of
globalization. The restaurant has served fusion food and has Eclectic style with its colors, furniture, service
equipments, pictures and other decorative elements.

Image 3. The Eclektik, Downtown Lake City (Foursquare 2020)
Another popular and Michelin stared restaurant in Paris Le Grand Vefour has harmonized its menu and interior
design. The restaurant has served special traditional food and reflected Neoclassical design with its golden reliefs,
patterned ceiling, artistic paintings and service equipments.

Image 4. Le Grand Vefour, Paris (Le Grand Vefour, 2020)
As example of molecular restaurants Moonflower Sagaya is in Japan. The restaurant has served food prepared
with molecular cuisine technique and entegrated the techonology also to its service and interior design successfuly.
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In the restaurant the customers have eaten their food in multi-sensoried dining room. The restaurant has used visual
and olfactory effects in dining room and created the unique experince for custumers.

Image 5. Moonflower Sagaya, Ginza (Tripadvisor, 2020).
Conclusion
Individuals are social and they are affected to philosophical and socio-cultural developments in society. Art and
design as products of individuals are affected these developments also. Interior design is seen as an important
elements for restaurants to create an identity and competitive environment and postmodernism in 2000’s has
encouraged to restaurants creating an identity. In this context, in the study, restaurant designs in 2000’s were
examined with philosophical, socio-cultural and artistic developments in society.
As a result, it can be said that different and timeless designs have emerged with modernism and postmodernism.
Modernization, globalization and technological developments has directed to art and design also. Minimalism,
Eclecticism, Maximalism, Retro, Vintage, Neo-Plastism, Eclecticism, Pop Art, Neoclassism, Archigram, and,
Decostructivism have been seen generally in the art. On the other hand, restaurants designs are influenced from
nutrition trends and cuisine movements because of cuisine is other socio-cultural phenomenon. In this context;
industrial designs have come to forefront in fast food restaurants, minimalist designs have come to forefront in
restaurants served less and healthy food, rustic, retro and neoclassical designs have come to forefront in restaurants
served natural and traditional food, futurist designs have come to forefront in restaurants served molecular food and
eclectic and Maximalist designs have come to forefront in restaurants served fusion food.
When the literature is examined, the studies of restaurant design are limited according to the restaurant practices.
Interdisciplinary studies related to restaurant design are very limited additionally. If the suggestions are given to the
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literature, restaurant designs should be examined with different research techniques and restaurant practices should
be searched with different aspects.
Finally, the study has some limitation. In the study restaurant designs in last years examined, secondary sources
are used and philosophical and socio-cultural developments related to restaurant design are discussed.
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sürdürülebilirliğinin sağlaması açısından gastronomi müzeleri önemli bir unsur olarak
görülmektedir. Araştırmada; dünyanın farklı ülkelerinde mutfak kültürlerinin genel
özellikleri ve yeme-içme alışkanlıklarını yansıtması amacıyla faaliyet gösteren gastronomi
müzeleri sergilenen ürünler açısından tematik olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada nitel
araştırma yöntemlerinden biri olan tarama ve doküman analizi yapılmıştır. Dünyanın farklı
ülkelerinde bulunan toplam 250 gastronomi müzesi; mutfak kültürü, yöresel ürün,
meyve/sebze, şarap/bira ve diğer içecekler, zeytin/zeytinyağı, çay/kahve, peynir/şarküteri,
ekmek ve unlu mamuller, çikolata/şeker ve diğer müzeler olmak üzere sergilenen ürünler
açısından 10 farklı temaya ayrılmış, ülke-tema bazında haritalandırılmış ve her bir temaya
örnek teşkil etmesi açısından 2 müzeye ait detay bilgiler paylaşılmıştır. Araştırmada dünya
ülkelerinden karmaşık kültürel yapısı nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok
farklı temada gastronomi müzesine ev sahipliği yaptığı, Akdeniz ve çevresindeki ülkelerde
ise zeytinyağı müzelerinin ağırlıkta olduğu, Fransa ve İtalya’nın ise farklı temalarda birçok
gastronomi müzesine sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda; gastronomi
müzelerinin destinasyon pazarlaması ve turizm potansiyeli açısından önemli bir cazibe
unsuru olduğu dikkate alınarak bu müzelerin sayılarının ve tanıtım faaliyetlerinin artırılması
gerektiği önerilmiştir.
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GİRİŞ
Toplumlara özgü kültürel değerlerin zaman içerisinde kaybolmaya başlaması, mutfak kültürünün korunması ve
envanter oluşturulup yazılı kaynaklara dönüştürülerek gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ortaya çıkarmıştır.
Kültürel değerler arasında önemli bir konuma sahip olan yerel mutfak kültürünü yaşatma ve koruma noktasında
gastronomi turizmi ön plana çıkmaktadır. Destinasyon pazarlama ve turizm potansiyelini arttırmaya verdiği katkılar
ile ülke ekonomisine fayda sağlayan gastronomi turizmi, yerel mutfak kültürlerini deneyimlemek amacıyla yapılan
bir seyahat türü olarak ifade edilmektedir. Bu nedenle ülkeler turizm faaliyetlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve
gastronomik değerlerini ortaya çıkarmak için gastronomi müzelerinden yararlanmaktadır. Toplumlara ait beslenme
alışkanlıklarını yansıtarak mutfak kültürlerinin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve sürdürülebilirlik özelliği
kazanması açısından önemli bir görevi olan gastronomi müzeleri ziyaretçilerine özgün ve farklı deneyimler sunmak
yoluyla bir destinasyon pazarlama aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu durum gastronomi müzelerinin yerli ve
yabancı ziyaretçiler için önemli birer cazibe merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bu araştırma ile dünya genelinde
ülkelere özgü yeme-içme alışkanlıklarının ve geleneksel ürünlerin gerek çeşitli objeler ve gerekse görseller gibi farklı
materyaller ile tanıtımını yapan gastronomi müzeleri, sergilenen ürünlerin konusu bakımından temalar üzerinden
kategorize edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma gastronomi müzelerinin bilinirliliğini arttırılması ve tanıtımına
katkı sağlanması amacıyla planlanmıştır.
Kavramsal Çerçeve
Gastronomi Müzelerinin Gastronomi Turizminde Önemi
Gastronomi Kavramı: Lezzetli ve güzel yemeği seçme, pişirebilme ve yeme sanatı olarak tanımlanan gastronomi
alanı toplumların mutfak kültürlerinin incelenmesi ve tanıtımının yapılması konularını da kapsamaktadır (Keskin,
Örgün & Akbulut, 2017, s.257). Gastronomi alanına ilgisi olan insanlar genellikle yemek tatma, hazırlama,
deneyimleme, araştırma, keşfetme, anlama ve yazma konularıyla ilgilenmektedir. Kimya, edebiyat, biyoloji, jeoloji,
tarih, tarım bilimi, antropoloji, müzik, felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanları ile ilgili olan gastronomi, karmaşık ve
disiplinler arası bir etkinlik olarak da ifade edilebilmektedir (Kivela & Crotts, 2015, s. 354). Ayrıca gastronomi
sosyal, ekonomik ve coğrafi açıdan yemek ve içecek kültürünün kökenlerinin incelenmesi ve analizini
kapsamaktadır. Gastronomi alanında yemek; yaşamın, geleneklerin, kültürün ve medeniyetin merkezi konumunda
olmakla beraber gıda hijyeni, sağlığın korunması ve yeme içme zevklerini de içerisinde barındırmaktadır (Gillespie
& Cousins, 2001, s.2). Turizm faaliyetlerinde yemek her zaman önemli bir yere sahip olmuştur. Yapılan çeşitli
çalışmalarda turizm amaçlı gerçekleştirilen seyahatlerin genel maliyetinin üçte birinin yemeğe yapılan harcamalardan
oluştuğu belirtilmektedir. Bu nedenle gastronomi turizmi genel turizm pazarı içerisinde büyüyen bir sektör olarak
yer almaktadır (Xavier Medina & Tresserras, 2018, s.9).
Gastronomi Turizmi: Gastronomi turizmi, unutulmaz deneyimler yaşatarak yemek ve gıda ile ilgili faaliyetler
aracılığıyla kültürü ve tarihi keşfetmektir. Gastronomi amaçlı seyahatlerde yeni restoranlar, yerel lezzetler ve eşsiz
yemekler aranırken, yemek gezisi “keşif ve macera” olarak devam etmekte ve “kültürel deneyimler” ile son
bulabilmektedir. Mutfak ve gastronomi bu nedenle turistik merkezlerin pazarlanmasında, o yörenin kalkınmasında
ve turizm talebinin oluşturulması ve artırılmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Literatürde gastronomi turizmi için
en sık kullanılan tanımlardan biri “dinlenme veya eğlence amaçlı turizm eylemlerinin, birincil veya ikincil amacının
gastronomik deneyimler yaşamak olduğu turistik bir seyahat” şeklindedir (Dixit, 2019, s. 13). Turizm ve gastronomi
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turizm kurumları, tanıtımcılar ve seyahat edenler tarafından ayrılmaz bir şekilde ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda,
kültürün ve kimliğin bir parçası olarak mutfağın rolü turistik bir cazibe halini almaktadır (Navarro & Xavier Medina,
2018, s. 15-17).
Gastronomi turizminde talep miktarını, bölgenin yerel yiyecek ve içeceklerinden oluşan arz kaynakları
etkilemektedir. Bu yönüyle arz kaynaklarını oluşturan ögelerin çeşitliliği ve miktarı gastronomi turizminde önem
taşımakla beraber mevcut turizm pazarını da katkı sağlamaktadır. Çiftçiler, yetiştiriciler, üreticiler, tedarikçiler,
işletme sahipleri, dağıtıcılar, taşımacılar, şarap mahzenleri, restoranlar, oteller, pazarlamacılar, turistler ve topluluklar
gastronomi turizminde arz kaynaklarını oluştururken, yiyecek-içecek festivalleri, restoran ziyaretleri, yöresel
pazarlar, yemek kursları, gurme yemek ve şarap organizasyonları, yiyecek üreticilerini üretim yerlerinde ziyaret ve
üretim aşamalarına katılım gastronomi turizminde sunulan faaliyetleri oluşturmaktadır. Gastronomi turizmi arz
kaynakları gastronominin gelişimine paralel olarak artmaktadır (Oğuz & Unur, 2017, s. 412).
Avrupa ülkelerinde yapılan çeşitli araştırmalarda; gastronomi turizminin işletme sayısı ile istihdam ve katma
değer gibi ekonomiyi etkileyen unsurlar üzerinde olumlu katkıları olduğu ortaya konulmuştur. İş imkânı sağlama
açısından konaklama sektörü ile gastronomi sektörü kıyaslandığında konaklama sektörünün ülke ekonomisine katma
değeri %30 oranında iken gastronomi sektörü %70 oranında değer katmaktadır. Bu veriler gastronomi turizminin
ülke ekonomisine katkısının yüksek seviyede olduğunu göstermektedir (Küçükkömürler, Şirvan & Sezgin, 2018, s.
81).
Gastronomi Müzeleri: Müzeler geçmişe ait her türlü bilgi, belge, araç-gereç ve yapıtı saklamak, korumak,
sergilemek ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak ve tanıtmak amacıyla oluşturulan bilimsel kuruluşlardır. Bu
kurumlar ziyaretçilerini bilgilendirmenin yanı sıra yaptıkları bilimsel çalışmalarla da evrensel kültürün önemli
araçları arasına girmiştir (Kervankıran, 2014, s. 346). Geçmiş dönemlerde yaşayan insan topluluklarına ait kültürel
ve tarihsel değeri olan objeleri sunan, ulusların tarihlerini yansıtan ve insanların geçmiş ile bağ kurmasını sağlayarak
yüzyılların birikimi olan kültürü aktaran müzeler, turizm amaçlı seyahatlerde turistlerin ilk ziyaret ettikleri yerlerin
başında gelmektedir. Bu nedenle müzeler turizm sektörü içerisinde özel bir konuma sahiptir. Kültürel mirasa dayalı
olan gastronomi müzeleri, yeme içme alışkanlıklarının unutulmaması, ziyaretçi katılımının artırması, farklı mutfak
kültürlerinin öğrenilmesi, bu değerlerin birer turistik pazarlama unsuru haline gelmesi açısından gastronomi
turizminin önemli bir aracıdır (Bekar, Arman & Sürücü, 2017, s. 470).
Gastronomi müzeleri farklı disiplinleri bir araya getiren bir yapıya sahip olduğundan tarım, gıda, sanayi, insan
bilimleri, sosyal bilimler, arkeoloji ve etnografya gibi disiplinlerin bütünleşik olduğu mekânları ifade etmektedir.
Gastronomi, avlanma, toplama, besin hazırlama ve tüketim dâhilinde kültürel mirasın bir parçasıdır. Bu kapsamda
bu kültürel mirasın bir yerde toplanması, korunması ve sunulması açısından gastronomi müzeleri önem teşkil
etmektedir (Akyürek & Erdem, 2019, s. 21). Günümüzde gastronomi turizminin gelişmesi ve turistlerin bu turizm
türüne özellikle de ülke kültürlerine olan ilgilerinin artması bu alanda yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Özellikle yöresel yemeklerin korunması, tanıtımı, unutulmaya yüz tutmuş yemeklerin gün yüzüne çıkarılması
amacıyla dünyada ve Türkiye’de gastronomi müzeleri kurulmaya başlanmıştır. Bu müzeler gastronomi turizmi
açısından önemli bir cazibe unsuru olan yöresel mutfak kültürünün korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını
sağladığı gibi ziyaretçilerin yörenin mutfak kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamakta ve yerel
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lezzetleri tadarak deneyim kazanma isteklerine aracı olabilmektedir. Turistlerin bu talepleri doğrultusunda mutfak
müzelerine olan ilgi artmaktadır (Yeşilyurt & Arıca, 2018, s. 62).
Dünyadaki Gastronomi Müzeleri: Ülkelerin kültürel tanıtımına ve turizm talebine sağladığı olumlu etkiler
nedeniyle sayıları giderek artan gastronomi müzeleri; bulundukları ülkenin mutfak kültürünü, yemeğe verilen önemi
ve yemeğin ülke ekonomisine katkılarına dikkat çeken turistik mekânlardır. Farklı ülkelerde yerel yemekler ve
geleneksel mutfak müzeleri, meyve/sebze müzeleri, kahve müzeleri, peynir müzeleri, çay müzeleri, bira müzeleri,
tarım müzeleri, zeytin ve zeytinyağı müzeleri, patates müzeleri, çikolata müzeleri, şarap ve şarap imalathaneleri gibi
birçok müze kurularak ziyaretçilerin hizmetine açılmıştır (Mankan, 2017a, s. 163). Yapılan bir çalışmada dünyadaki
gastronomi müzeleri meyve ve sebze, yöresel ürün, şarap, bira ve diğer içecekler gibi sergilenen ürün bazında
sınıflandırılmıştır (Sezen, 2018, s. 267). Mısır ve Fransa’da tarım ve tarım ürünleriyle ilgili müzeler, İsviçre, Amerika
ve Kıbrıs’ta şarap müzesi, Almanya’da Avrupa ekmek müzesi ve Çin’de çay müzesi gastronomi temalı müzelere
örnek olarak verilebilmektedir (Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018, s. 219). ABD, Kanada, Almanya, Japonya, Belçika
ve İtalya’da meyve/sebze müzeleri bulunurken, İsviçre ve Danimarka’da yerel yemekler ve geleneksel mutfak
müzeleri yer almaktadır. Japonya, Tayvan, ABD, Brezilya, İngiltere, Almanya, Hindistan ve Birleşmiş Arap
Emirlikleri’nde kahve müzeleri; İngiltere, Hollanda ve Küba’da peynir müzeleri; Çin, Tayvan, Hindistan ve Sri
Lanka’da çay müzeleri; Yunanistan, İtalya, Fransa, Tunus, İspanya ve Kıbrıs’ta zeytin ve zeytinyağı müzeleri;
Almanya, Belçika, İtalya, ispanya, Rusya, Fransa, İngiltere ve Brezilya’da çikolata müzeleri bulunmaktadır. Şarap
ve şarap imalathane müzeleri; Avusturya, Bulgaristan, Brezilya, Kıbrıs, Çin, Fransa, İtalya ve Tayvan’da kurulmuş
ve faaliyetlerini devam ettirmektedir. Aynı zamanda Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya ve
Amerika’da bulunan patates müzeleri de oldukça ilgi görmektedir (Mankan, 2017a, s. 163). Hollanda’da peynir
müzesi, Fransa’da mantar müzesi ve İtalya’da zeytin müzesi gibi bazı Avrupa ülkelerindeki gastronomi müzeleri
popülerliği ve değeri artan çekim merkezleri konumundadır (Şahin & Aydın, 2017, s. 187).
Yöntem
Araştırmanın Amacı ve Modeli
Araştırmanın amacı, gastronomi müzelerinin bilinirliliğinin arttırılması ve tanıtımına katkı sağlanmasıdır. İlgili
alan yazında konuya ilişkin kaynaklar incelendiğinde sınırlı sayıda kaynağa ulaşılmış ve dolayısıyla bu araştırma ile
çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren gastronomi müzeleri tematik analiz yoluyla belirlenerek ilgili alan yazına kaynak
sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada; dünyanın farklı ülkelerinde mutfak kültürlerinin
genel özellikleri ve yeme-içme alışkanlıklarını yansıtması ve korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla
gastronomi müzeleri sergilenen ürünler açısından temalarına ayrılarak detaylandırılmış ve haritalandırılmıştır.
Konuya ilişkin ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar, veriler, makaleler ve resmi internet siteleri, internet veri
tabanları incelenerek doküman taraması yapılmış ancak gastronomi müzelerini konu alan çalışma sayısının oldukça
az olduğu görülerek sınırlı sayıda kaynağa ulaşılmıştır. Alan yazında kaynakların kısıtlı olması araştırmanın
sınırlılıkları arasında gösterilebilmektedir.
Veri Toplama Yöntemi
Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak nitel araştırma yöntemlerinden biri olan tarama ve doküman analizi
yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
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materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 189). Bu araştırmada konuya ilişkin bilgiler
çeşitli bilimsel makaleler, kitaplar ve kongre-çalıştaylara ait metinlerinden elde edildiği gibi internet veri tabanları
ve arama motorları üzerinden “gastronomi müzeleri, mutfak müzeleri, yemek müzeleri, yiyecek ve içecek müzeleri”
anahtar kelimelerinin Türkçe ve İngilizce karşılığı ile taranması sonucunda da elde edilmiştir. Araştırma sırasında
ulaşılan müzeler temalara ayrılmıştır. Temalara ayrıldıktan sonra tekrar temalar üzerinden tarama yapılarak daha
fazla sayıda gastronomi müzesine ulaşılmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Yapılan doküman incelemesi ve taramalar neticesinde elde edilen veriler Sezen (2018, s. 266)’in çalışmasındaki
gastronomi müzeleri sınıflandırmasından yola çıkılarak revize edilmiş ve müzeler sergilenmeye konu olan ürünler
bazında 10 farklı temaya ayrılmıştır. Temalar üzerinden dünyadaki gastronomi müzeleri yorumlanmış ve ülke-tema
bazında haritalandırılmıştır. Tema sayısının fazla olması nedeniyle her bir temaya örnek teşkil etmesi amacıyla
sadece iki müze tarihi, kuruluş amacı, tanıtıma konu olan ürünler, ürünlere ait objeler, üretimde kullanılan aletekipmanlar, sergilenme şekilleri ve fotoğraflar ile detaylandırılmıştır.
Bulgular
Araştırmada 10 farklı tema kapsamında kategorize edilen gastronomi müzeleri ve müzelere ait detaylı bilgiler
aşağıda verilmiştir. Temalara ilişkin örnek teşkil etmesi açısından her tema başlığı altında iki müze hakkında ayrıntılı
bilgilere değinilmiştir. Araştırma amaçları çerçevesinde yapılan incelemeler doğrultusunda; mutfak kültürü temalı
42 müzeye, yöresel ürün temalı 13 müzeye, meyve/sebze temalı 20 müzeye, şarap/bira ve diğer içecek temalı 37
müzeye, zeytin/zeytinyağı temalı 20 müzeye, çay/kahve temalı 11 müzeye, peynir/şarküteri temalı 13 müzeye, ekmek
ve unlu mamul temalı 14 müzeye, çikolata/şeker temalı 30 müzeye ve diğer ürün temalı 50 müzeye olmak üzere
toplam 250 müzeye ait bilgilere ulaşılmıştır.
Mutfak Kültürü Temalı Müzeler
Bu müzeler, yerel mutfakların genel özelliklerini ve tarihini temsil eden ögeleri sergileyen müzelerdir. Elde edilen
bulgular neticesinde bu tema kapsamında 42 müzeye ulaşılmıştır (Tablo 1). Ülkelerin mutfak kültürlerini konu edinen
bu temadaki müzeler Amerika, Türkiye, Fransa, İsviçre ve Japonya gibi birçok ülkede yer almaktadır. Temaya uygun
iki müze çeşitli özellikleri açısından detaylandırılmıştır.
Tablo 1. Mutfak Kültürü Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Tema
Aşçılık Yemek ve Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Yiyecek İçecek
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Tarım Ürünleri ve Yiyecek
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü

Ülke
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Fransa
Fransa
İsviçre
İsviçre
İngiltere
İngiltere
Çin
Çin
Polonya

Müze Adı
Culinary Arts Museum NY Food Culture
Southern Food & Beverage Museum
Burnt Food Museum
Museum of Food and Drink,
CIA Culinary Museum
California Citrus State Historic Park
Agropolis Museum
Escoffier Museum of Culinary Arts
Swiss Gastronomy Museum
Alimentarium Food Museum, Vevey
Sally Lunn's House
The British Museum of Food
Sichuan Cuisine Museum of Chengdu
Chinese Hangzhou Cuisine Museum
St. Martin's Croissant Museum
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Tablo 1. Mutfak Kültürü Temalı Müzeler (Devamı)
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Mutfak Kültürü
Yiyecek
Mutfak
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Mutfak
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Gastronomi
Mutfak
Yemek
Gastronomi
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Gastronomi
Gastronomi
Mutfak Kültürü
Mutfak Kültürü

Japonya
Japonya
İrlanda
İspanya
İspanya
Tayvan
Peru
Yunanistan
Yunanistan
İzlanda
Brezilya
Çek Cumhuriyeti
Finlandiya
İsveç
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

Hatakeyama Memorial Museum of Fine Art
New Ginger Museum
Desmond Castle
Ethnographic Museum of Dairy
Museu Gastoronomic
Taiwanese Food Museum
Casa de la Gastronomia peruana
Barbayannis Quzo Museum
The Greek Gastronomy Museum
Herring Era Museum
Museu da Gastronomia Baina
The Gastronomy Museum Prague
Hotel and Restaurant Museum
Disgusting Food Museum
MSA Gastronomi Müzesi
Türk Lezzet Müzesi
Antakya Mutfak Müzesi
Emine Göğüş Mutfak Müzesi
Hacıbanlar Evi Mutfak Müzesi
Erzurum Evleri
İnce Kum Kervansaray ve Yörük Müzesi
Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi
Adana Mutfak Müzesi
Mardin Gastronomi Müzesi ve Uygulama Merkezi
Gastronomi Müzesi ve Kültür Merkezi
Ateşbaz-ı Veli Kompleksi
Tematik Mutfak Müzesi

Kaynak: Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018; Akyürek & Erdem, 2019; Mankan, 2017b; Yeşilyurt & Arıca, 2018; URL1,
2017; URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020; URL6, 2020; URL7, 2018; URL8, 2018; URL9, 2020

Harita 1. Mutfak Kültürü Temalı Müzeler
MSA Gastronomi Müzesi (Türkiye): Gastronomi eğitimi veren özel bir kuruluş olan Mutfak Sanatları
Akademisi (MSA) Mehmet Aksel tarafından İstanbul’da kurulmuştur. Müzede Osmanlı’nın son dönemlerinden
Cumhuriyet’in ilk ve orta dönemlerine kadar uzanan tarihe tanıklık etmiş 2000’den fazla eser sergilenmektedir.
Müzede aşçılık ve pastacılık araç gereçleri, eski sahanlar, şeker kalıpları, pirinç kahve değirmenleri, içecek şişeleri,
teneke yağ kutuları, Cumhuriyet dönemi bakkaliye malzemeleri, şekerleme ve sakız paketleri, temizlik için kullanılan
malzemeler ve mutfak ile ilgili her türlü araç gereç sergilenmektedir. Aynı zamanda mutfak sektörünün sanayisine
ve tarihine ışık tutan eserleri bünyesinde barındırmaktadır (Sezen, 2018, s. 276).
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Fotoğraf 1. İstanbul Gastronomi Müzesi ( https://msa.com.tr/muze, 2021) Fotoğraf 2. İstanbul Gastronomi Müzesi
(Kaynak: https://msa.com.tr/muze, 2021)
The Gastronomy Museum Prague (Çek Cumhuriyeti): 2009 yılında ziyarete açılan Prag Gastronomi
Müzesinin kuruluş amacı sağlıklı ve lezzetli yiyeceklere ulaşılabilirlik sağlamak adına ziyaretçilere bilgiler vermek
ve genç nesillere sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Ayrıca Çek Cumhuriyeti mutfak kültürünü ve
uluslararası mutfak kültürlerini tanıtmayı hedeflemektedir. Müze şarap mahzeni, yemek odası, dünya şefleri ve
gastronomları, Çek Cumhuriyeti gastronomisi ve konukseverliği adında çeşitli bölümlerden oluşmaktadır. Müzede
mutfak araç gereçleri, sunum tabakları ve bıçakları da sergilenmektedir (URL 11, 2020; Sezen, 2018).

Fotoğraf 3. Prag Gastronomi Müzesi (www.tripadvisor.com, 2020) Fotoğraf 4. Prag Gastronomi
Müzesinde Sergilenen Eserler (www.muzeumgastronomie.cz, 2020)
Yöresel Ürün Temalı Müzeler
Bu müzeler, bulundukları bölgelerdeki geleneksel yiyecekleri tanıtmak amacıyla kurulan müzelerdir. Bu temaya ait
13 müze hakkında bilgiye ulaşılmıştır (Tablo 2). Japonların dünyaca ünlü yiyeceği olarak bilinen Ramen (erişte)
gastronomi müzesinde değerlendirilerek bir çekicilik unsuru haline getirilmiştir. Yöresel ürün temalı iki müze örnek
teşkil etmesi açısından detaylandırılmıştır.
Tablo 2. Yöresel Ürün Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8

Tema
Hardal
Hardal
Patates Yemeği
Pirinç Topları
Soya Eti
Dondurma
Hardal
Ramen (Erişte)

Ülke
Amerika
İngiltere
Japonya
Japonya
Tayvan
İtalya
Hollanda
Japonya

Müze Adı
National Mustard Museum
Colman’s Mustard Shop and Museum
Konnyaku Park
Mentai Park
Soya-Mixed Meat Museum
Gelato Museum
Mustard Museum Doesburg
Shin-Yokohama Ramen Museum
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Tablo 2. Yöresel Ürün Temalı Müzeler (Devamı)
9
Ramen (Erişte)
Japonya
Momofuku Ando Instant Ramen Museum
10
Noodle
Japonya
Cup Noodles Museum
11
Yöresel Yemek
Almanya
Deutsches Currywurst Museum
12
Yöresel Yemek
Japonya
Ryogoku Edo Noren
13
Yöresel Yemek
Güney Kore
Museum Kimchikan
Kaynak: URL1, 2017; URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020; URL6, 2020; URL9, 2020

Harita 2. Yöresel Ürün Temalı Müzeler
Shin-Yokohama Ramen Museum (Japonya): Shin-Yokohama Ramen Müzesi 6 Mart 1994 tarihinde dünyanın
ilk yemek temalı eğlence parkı olarak kurulmuştur. Müzenin kuruluş amacı Japonya’nın bu ulusal yemeğinin
deneyimlenmesi amacıyla bir merkez oluşturmaktır. Müzenin ilk bölümünde ziyaretçilere Ramen tarihi hakkında
bilgiler sunulmaktadır. Muromachi (1338-1573) döneminde yeni keşfedilen Çin erişteleri ve Ramen tarihi
sunulmaktadır. Müze ayrıca her türlü Ramen çeşidinin satın alınabileceği bir mağaza içermektedir. Yemek çubukları,
kâseler ve özel mutfak eşyaları gibi çeşitli ürünler sergilenmektedir. "My Ramen" standında ise ziyaretçiler orijinal
Ramen markalarını veya kendi Ramenlerini yapabilmektedirler. Ayrıca 300'den fazla eski moda tatlı ve oyuncağın
yer aldığı Dagashi-ya (eski moda tatlı dükkânları) çocuklar ve yetişkinler için büyük bir heyecan kaynağıdır (URL
12, 2021).

Fotoğraf 5. Shin-Yokohama Ramen Müzesi (www.raumen.co.jp, 2021 ) Fotoğraf 6. Shin-Yokohama Ramen
Müzesi (www.raumen.co.jp, 2021)
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Gelato Museum (İtalya): 2012 yılında Gelato (dondurma)’nun tarihini, kültürünü, teknolojisini ve yüzyıllar
boyunca geçirdiği evrimi anlatmak üzere kurulmuş bir müzedir. Gelato ile ilgili üç ana temayı vurgulayan interaktif
bir tura sahip olan müzede; gelatonun zaman içindeki evrimi, üretim teknolojisinin tarihi, tüketildiği yerler ve üretim
yöntemlerine ilişkin materyaller sergilenmektedir. Müzenin 1000 metrekaresi 20 orijinal makine, multimedya
sunumları, 10.000 tarihi görüntü ve belge, değerli araçlar, aksesuarlar ve orijinal video röportajlarına ev sahipliği
yapmaktadır (URL 13, 2020).

Fotoğraf 7. Gelato Müzesi Sergi Alanı (www.themagger.com, 2020) Fotoğraf 8. Gelato Müzesi
(www.tripadvisor.com.tr, 2020)
Meyve/Sebze Temalı Müzeler
Bu müzeler, tohumdan tüketime kadar meyve ve sebze çeşitlerini, üretim sürecini, hasat aşamalarını, tarihini ve
genel özelliklerini sunan müzelerdir. Elde edilen veriler sonucunda sebze temalı müzelerin meyve temalı müzelere
oranla daha fazla sayıda olduğu görülmüştür. Özellikle sebze müzeleri arasında patates ve mantar müzelerinin
ağırlıkta olduğu belirlenmiştir. Temaya ilişkin 20 müzeye ait bilgiye ulaşılarak (Tablo 3) iki müze özellikleri
açısından detaylandırılmıştır.
Tablo 3. Meyve/Sebze Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tema
Soğan
Patates
Biber
Kuşkonmaz
Nane
Salatalık
Mantar
Trüf
Domates
Üzüm
Meyve
Havuç
Patates
Meyankökü
Karpuz
Mantar
Taze Soğan
Patates
Meyve
Domates Konservesi

Ülke
Amerika
Amerika
Amerika
Almanya
Almanya
Almanya
Fransa
Fransa
İtalya
İtalya
İtalya
Belçika
Belçika
İngiltere
Çin
İspanya
Tayvan
Peru
Hollanda
Yunanistan

Müze Adı
Vidalia Onion Museum
Idaho Potato Museum
Dr. Pepper Museum
Europen Asparagus Museum
Peppermint Museum
Cucumber Museum
Musée du Champignon
Truffle Museum
Italian Food Museums: Museo del pomodoro
Poli Grappa Museum
Torino Wax Fruit Museum
The World Carrot Museum
Friet Museum
Ponterfract Museum
China Watermelon Museum
Museum of Iberian Ham
Spring Onion Culture Museum
Potato Museum
Stichting Behoud en Bevording Fruitcultuu
Tomato Industrial Museum

Kaynak: URL1, 2017; URL2, 2017; URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020; URL6, 2020; URL7, 2018; URL8,
2018; URL9, 2020
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Harita 3. Meyve/Sebze Temalı Müzeler
Idaho Potato Museum (ABD): Idaho Patates Müzesi 1912 yılında inşa edilen bir bina içinde yer almaktadır.
Müze; patates tarihi, yetiştirme, hasat süreci ve patatesin beslenmedeki önemi hakkında bilgiler vermektedir.
Patatesin başkenti olarak da bilinen Idaho’da bulunan müze yıl boyunca hizmet sunmaktadır. Müzede sergilenen
dünyanın en büyük patates cipsi heykeli ziyaretçilerin en çok dikkatini çeken eserdir. Müzenin hediyelik eşya
dükkânında patates çeşitleri ve Idaho temalı hediyelik eşyalar bulunmakta ve müze içinde yer alan kafede
ziyaretçilerin deneyimlemesi için ev yapımı patates kızartması ile fırında patates servis edilmektedir (URL 14, 2020).

Fotoğraf 9. Idaho Patates Müzesi (www.tripadvisor.co.nz, 2020) Fotoğraf 10. Idaho Patates Müzesi
(www.atlasobscura.com, 2020)
Musée du Champignon (Fransa): Tüf taşından oyulmuş bir mağara içinde bulunan müze, yüzlerce mantarı
içerisinde barındırmaktadır. Les Troglodytes de Saumur şirketi tarafından yönetilmektedir. Yabani mantar
koleksiyonlarını bir araya getirerek 250’den fazla yabani mantara ev sahipliliği yapan müze Avrupa’nın en büyük
mikolojik sergisidir. Müze içerisinde yılda 10 ton mantar toplanmaktadır. Düğme mantarlar, istiridye mantarları, shiitakeler ve diğer egzotik mantarlar yer almakta ve bu türler 1998 yılından beri sergilenmektedir. Ayrıca mantar
müzesinde Sonbahar Mantar Festivali düzenlenmektedir (URL 15, 2020).

Fotoğraf 11. Mantar Müzesinde Yetiştirilen Özel Mantarlar (www.musee-du-champignon.com, 2020) Fotoğraf 12. Mantar
Müzesinde Yetiştirilen Özel Mantarlar (www.anjou-tourisme.com, 2020)
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Şarap/Bira ve Diğer İçecek Temalı Müzeler
Bu müzelerde, içeceklerin üretim aşamaları, tarihi, kültürü, özel koleksiyonları, ilk üretim şişeleri ve fıçıları gibi
ögeler sergilenmektedir. Araştırma sonucunda temaya konu 37 müzeye ait bilgiye ulaşılmış ve diğer içeceklere oranla
şarap ve bira müzelerinin yoğunlukta olduğu görülmüştür (Tablo 4). Bu tema başlığı altındaki müzeler Amerika,
İrlanda ve Tayvan’da yoğunluk göstermektedir. İçecekler kategorisindeki iki müze hakkında bilgi verilmiştir.
Tablo 4. Şarap, Bira ve Diğer İçecek Temalı Müzeler
Sıra No Tema
Ülke
Müze Adı
1
Şarap
Amerika
Bully Hill Vineyards
2
İçecek
Amerika
Museum of the American Cocktail
3
Bira
Amerika
The Beer Can Museum
4
Viski
Amerika
Oscar Getz Museum of Whiskey History
5
Bira
Amerika
Potosi Brewery
6
İçecek
Amerika
Museum of the American Cocktail
7
Şarap
Amerika
Napa-Copia Museum
8
Şarap
Fransa
Musee du Vin
9
Şarap
İtalya
Museo del Vino (Torgiano)
10
Şarap
İtalya
Castello di Barola Wine Museum
11
Bira
Belçika
Cantillon Brewery
12
Bira
Belçika
Bruges Beer Museum
13
Şarap
İsviçre
Aigle Castle
14
Bira
İngiltere
National Brewery Centre
15
Bira
İngiltere
Hook Norton Brewery
16
Şarap
Çin
Macau Wine Museum
17
Bira
Japonya
Sapporo Beer Museum
18
Şarap
İrlanda
International Museum of Wine
19
Viski
İrlanda
Irish Whiskey Museum
20
İçecek
İrlanda
Guinness Storehouse
21
Elma Suyu ve Şarap
İspanya
Cider Museum
22
Şarap
İspanya
Winery Museum Maserof
23
Coca-cola
Tayvan
Coca-Cola Museum
24
Su
Tayvan
Museum of Drinking Water
25
Şarap
Tayvan
Yilan Distillery Chia Chi Lan Wine Museum
26
Bira Fabrikası
Danimarka
Carlsberg Museum
27
Bira
Hollanda
Heineken Experience
28
Şarap
Yunanistan
Wine Museum Koutsogiannopoulos
29
İçecek
Portekiz
Moxie Museum
30
Likör
Macaristan
Zwack Unicom Museum
31
Votka
Rusya
Russian Vodka Museum
32
Bira
Güney Afrika
SAB World of Beer
33
Şarap
Slovakya
Small Carpathian Museum
34
Şarap
Kıbrıs
Disgusting Food Museum
35
Şarap
Bulgaristan
Museum of Wine, Pleven
36
Şarap
Türkiye
Atatürk Orman Çiftliği Şarap Müzesi
37
Şarap
Türkiye
Feyzi Kutman Şarap Müzesi
Kaynak: Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018; Akyürek & Erdem, 2019; URL1, 2017; URL2, 2017; URL3, 2020; URL4, 2020;
URL5, 2020; URL6, 2020; URL7, 2018; URL8, 2018; URL9, 2020

Harita 4. Şarap/Bira ve Diğer İçecek Temalı Müzeler
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The Yilan Distillery Chia Chi Lan Wine Museum (Tayvan): Yilan Distillery Chia Chi Lan Şarap Müzesi veya
Chia Chi Lan Likör Müzesi, Tayvan'nın Yilan ilçesinde bulunan bir şarap müzesidir. Müze binası 1935 yılında inşa
edilen Japon tarzında iki katlı bir evdir. Tarih boyunca şarap üretim süreci, Tayvan Tütün ve Likör Tekel Bürosu ile
Yilan İçki Fabrikası gibi şarap kültürlerinin teşhirine ev sahipliği yapan müzede şarap ve içki üretiminde kullanılan
ekipmanlar, fıçılar ve çömlekler sergilenmektedir (URL 16, 2021).

Fotoğraf 13. Yilan Distillery Chia Chi Lan Şarap Müzesi (https://en.wikipedia.org/, 2021)
The Beer Can Museum (ABD): Müze 1978 yılında müzenin müdürü ve küratörü Kevin Logan tarafından
kurulmuştur. Massachusetts eyaletinde East Taunton’da bulunan müze, 5.000’den fazla bira kutusu, bira kutusu
telefonları ve radyoları yanında bira ile ilgili kitapların bulunduğu bir kütüphaneden oluşmaktadır. Müze 2013 yılının
Kasım ayında “Travel & Amp; Leisure’ın Amerika’nın En Tuhaf Müzeleri” listesine dâhil edilmiştir. Koleksiyonun
en eski kutusu 1930 yılında üretilen ilk bira kutularına benzeyen 1935 yılından kalma bir Kruger Ale kutusudur.
Müzede pub havluları, binlerce sayıda bardakaltlığı, bira paspasları, bira tepsileri, minyatür oyuncak bira kutuları ve
bira kutusu şapkaları gibi birçok farklı eser bulunmaktadır (Mankan, 2017a; URL 17, 2020).

Fotoğraf 14. ABD Bira Müzesinde Sergilenen Bira Kutuları ( www.atlasobscura.com, 2020) Fotoğraf 15. ABD
Bira Müzesinde Sergilenen Bira Kutuları (www.atlasobscura.com, 2020)
Zeytin/Zeytinyağı Temalı Müzeler
Bu müzelerde, zeytin yetiştiriciliği ve zeytinyağı yapımı hakkında bilgiler sunularak üretimde kullanılan araç ve
gereçler sergilenmektedir. Müzede zeytinyağı tarihini, kültürünü ve çeşitli üretim şekillerini içeren kitap, belge ve
resim gibi eserler yer almaktadır. Araştırmada temaya ilişkin 20 müzeye ait bilgiye ulaşılmış (Tablo 5) ve bu
müzelerin iklim ve coğrafi koşullarının zeytin yetiştiriciliğine elverişli olması sebebiyle Akdeniz Havzasında
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yoğunluk gösterdiği sonucu elde edilmiştir. Zeytin üretim miktarı göz önüne alındığında Yunanistan ve Türkiye’de
zeytin/zeytinyağı temalı müzelerin ağırlıkta olması doğal bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır .
Tablo 5. Zeytin ve Zeytinyağı Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tema
Zeytinyağı
Zeytin
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytinyağı
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytinyağı Üretim
Zeytin
Zeytinyağı
Zeytin
Zeytin
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytin ve Zeytinyağı
Zeytinyağı
Zeytinyağı
Zeytinyağı
Zeytinyağı
Zeytinyağı

Ülke
Fransa
Fransa
İtalya
İspanya
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Yunanistan
Tunus
Tunus
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye

Müze Adı
Olıve Oıl Hıstory Museum
Museum of the Olive Tree
Museo Dell’Olive Dell’Olio
An Olive Oil Cultural Center and Museum
Museum of the Olive and Greek Olive Oil in Sparta
Olive and Oil Museum
Museum of Industrial Olive Oil Production
Olive Press Museum Zante
Eggares Olive Oil Museum
Cyclades Olive Museum
Olive Museum "Fabbrica"
Olıve Tree Museum
Olive Culture Museum
Aydın Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi
Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Müzesi
Sabrit Ertur Zeytinyağı Müzesi
Adatepe Zeytinyağı Müzesi
Köstem Zeytinyağı Müzesi
Ayvalık Zeytinyağı Müzesi
Hatay Zeytin Yetiştiriciliği Müzesi

Kaynak: Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018; Akyürek & Erdem; Çetin & Küçükkömürler, 2019:24; URL2, 2017;
URL3, 2020; URL4, 2020

Harita 5. Zeytin ve Zeytinyağı Temalı Müzeler
Museum of the Olive and Greek Olive Oil in Sparta (Yunanistan): Müze 20. yüzyılın başlarına kadar Yunan
kültüründeki zeytin ve zeytinyağı üretim kültürünü, tarihini ve teknolojisini yansıtmaktadır. Santorini Adası’ndan
50.000-60.000 yaşında nadir bulunan fosilleşmiş zeytin yaprakları ve zeytin ağacının varlığının kanıtını sunan eski
bulgular sergilenmektedir. M.Ö. 14. yüzyıla ait Linear B tabletleri müzede yer almaktadır. Müzede zeytinyağı
üretiminde kullanılan teknolojik evrimin izlerini görmek mümkündür. Gençlerin ilgisini çekebilecek, tarih öncesi
zeytin presi, Helenistik zeytin presi, Bizans zeytin presi, su ile çalışan zeytin presi, buharla çalışan zeytin presi, dizel
motorla çalışan zeytin presi gibi zeytin preslerini temsil eden animasyonlar bulunmaktadır. Müzede özellikle grup
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ziyaretçilerin ve çocukların dikkatini çekmek amacıyla zeytinyağı temalı oyun ve etkinlik içeren eğitim programları
düzenlemektedir (URL 18, 2020).

Fotoğraf 16. Yunanistan Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinde Sergilenen Zeytinyağı Üretim Araçları (www.greeceis.com, 2020) Fotoğraf 17. Yunanistan Zeytin ve Zeytinyağı Müzesinde Sergilenen Zeytinyağı Üretim Araçları
(www.landlifetravel.com, 2020)
Köstem Zeytinyağı Müzesi (Türkiye): İzmir’in Urla ilçesinin Uzunkuyu mevkiinde yer alan müzenin yapımına
2002 yılında başlanmış, 2019 yılında pek çok bölümü tamamlanmış olmakla birlikte bazı bölümlerin yapım ve inşası
halen sürmekte olan dünyanın en büyük zeytinyağı müzesidir. Müze 20 bin metrekare toplam alan içinde 5 bin 650
metrekare kapalı alana sahiptir. Köstem Zeytinyağı Müzesi Köstem Kültür, Eğitim ve Müzecilik Vakfı’na aittir.
Ayrıca bu vakfa ait olarak Köstem Organik Çiftlik yer almaktadır. Köstem Zeytinyağı Müzesi zeytinyağı teknoloji
alanı, zeytin ve zeytinyağı kültürü bilgilendirme bölümleri, sabun ve hijyen müzesi, çeşitli büyüklükte 4 adet toplantı
salonu, modern zeytinyağı fabrikası, modern zeytinyağı deposu, ahşap ve seramik atölyeleri, çocuk oyun ve beceri
salonları, Köstem organik zeytin çiftliğinin ürünlerinin satış dükkânı gibi bölümleri içermektedir. Müzede
Türkiye’deki geçmişten günümüze kullanılan tüm zeytinyağı üretim teknikleri ve zeytinden zeytinyağı üretim
sürecini anlatan görseller sergilenmektedir (Miral-Çavdırlı ve Adan-Gök, 2020:2245; URL 19, 2021).

Fotoğraf 18. Köstem Zeytinyağı Müzesi (www.gastronomiturkey.com, 2021) Fotoğraf 19. Köstem Zeytinyağı
Müzesi (www.turkascihaberleri.com, 2021).
Çay/Kahve Temalı Müzeler
Çay ve kahve yetiştiriciliğinin yapıldığı belirli bölgelerde özellikle tanıtım ve kültürel sürdürülebilirlik amacıyla
faaliyet gösteren müzelerde bu içeceklerin tarihi, kültürü, üretim aşamaları, özel koleksiyonları, eski dönemlere ait
paket ve kutuları sergilenmektedir. Bu temaya ait 11 müzeye ait bilgiye ulaşılmış (Tablo 6) ve temaya ilişkin iki
müze özellikleri açısından detaylandırılmıştır.
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Tablo 6. Çay ve Kahve Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tema
Çay ve Kahve
Çay
Çay
Çay
Kahve
Çay
Kahve
Kahve
Kahve
Çay
Çay

Ülke
İngiltere
İngiltere
Çin
Çin
Tayvan
Tayvan
Brezilya
Brezilya
Birleşmiş Arap Emirlikleri
Sri Lanka
Türkiye

Müze Adı
Bramah Tea and Coffee Museum
The Twinings Tea Museum
China National Tea Museum
Museum of Tea Ware
Ping Huang Coffee Museum
Ping-Lin Tea Museum
Brazil’s Coffee Palas
Coffee Museum
Dubai Coffee Museum
Ceylan Tea Museum
Rize Çay Müzesi

Kaynak: Akyürek & Erdem, 2019; URL1, 2017; URL2, 2017; URL3, 2020; URL4, 2020

Harita 6. Çay ve Kahve Temalı Müzeler
The Twinings Tea Museum (İngiltere): Londra’da Twinings Mağazasına bitişik olan küçük bir müzedir. 1076
yılında eski bir kahvehane satın alan Thomas Twining tarafından kurulmuş ve o dönemlerde zenginlerin tükettiği
egzotik bir içecek olan çay tanıtılmış ve 1717 yılında çay ve kahve satmak için Altın Lyon açılmıştır. 1787 yılında
Torunu Richard Twining çay içmenin Çin’de başladığını vurgulamak için müzenin kapı aralığına iki Çinli figürü inşa
etmiştir. Sergiler arasında Kraliçe Victoria’nın 1837 tarihli Kraliyet Emri’nin bir kopyası ve çay kadehleri
bulunmaktadır. Müzede ayrıca eski çay kutuları, Twinings ambalaj örnekleri ve çayla ilgili materyaller
sergilenmektedir (URL 20, 2020).

Fotoğraf 20. İngiltere Çay Müzesi (www.visitlondon.com, 2020) Fotoğraf 21. İngiltere Çay Müzesinde Sergilenen
Çay Kutuları (www.tripadvisor.com.tr, 2020)
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Coffee Museum (Brezilya): Brezilya’nın São Paulo eyaleti Santos Belediyesi’nin tarihi sarayı, 1998 yılında
restorasyonu yapılarak Kahve Müzesi olarak açılmıştır. Müzenin yer aldığı binanın diğer bir adı ise Bolsa Oficial de
Café’dir ve seçkin bir mimari yapıya sahiptir. Saray iç ve dış detaylarıyla kahve ekonomisinin gücünü ve üretim
aşamalarını yansıtan özelliktedir. Müzenin açılışından hemen sonra kahve tanıtımını arttırmak amacıyla Museum
Coffee Shop açılarak kahve satışı yapılmaya başlanmıştır. Müzede vitray giriş, müzayede odası, saat kulesi,
Brezilya’daki kahve tarihinin dönemlerini ve çeşitli yönlerinin yayın ve belgeler ile anlatıldığı bilgi ve
dokümantasyon merkezi bulunmaktadır (URL 21, 2020).

Fotoğraf 22. Brezilya Kahve Müzesi (www.turismosantos.com, 2020) Fotoğraf 23. Brezilya Kahve Müzesi
(www.outlookindia.com, 2020)
Peynir ve Şarküteri Temalı Müzeler
Peynir ve şarküteri ürünleri hakkında bilgiler sunan, çeşitlerini tanıtan, üretiminde kullanılan araç ve gereçleri
sergileyen müzelerdir. Hemen hemen her ülkenin kendine özgü peynir çeşidi bulunduğundan peynir temalı müzeler
diğer şarküteri müzelerine oranla daha fazladır. Yerel peynir ve şarküteri ürünlerinin tanıtımını yapmak ve geleneksel
üretimini korumak için açılan bu müzeler önem taşımaktadır. Dünyanın farklı ülkelerinde 13 peynir ve şarküteri
temalı müze olduğu belirlenmiş (Tablo 7) ve temaya ilişkin iki örnek müze detaylı bir şekilde açıklanmıştır.
Tablo 7. Peynir ve Şarküteri Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tema
Kasap
Jambon
Şarküteri
Peynir
Peynir
Peynir
Tereyağı
Jambon
Peynir
Peynir
Şarküteri
Peynir
Peynir

Ülke
Almanya
İtalya
İtalya
İsviçre
Kanada
Kanada
İrlanda
İspanya
Hollanda
Hollanda
Macaristan
Küba
Türkiye

Müze Adı
German Butcher’s Museum
Museum of Prosciutto di Parma
The felino Museum of Salame
La Maison du Gruyère
Musée du Fromage Cheddar
Ingersoll Cheese and Dairy Museu
Cork Butter Museum
Museo del Jamon
Amsterdam Cheese Museum
Dutch Cheese Museum, Alkmaar
Pick Salami and Szeged Paprika Museum
Cuba Cheese Museum
Zavot Peynir Müzesi

Kaynak: Sandıkçı, Mutlu & Mutlu, 2019;URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020; URL8, 2018; URL9, 2020
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Harita 7. Peynir ve Şarküteri Temalı Müzeler
Musée du Fromage Cheddar (Kanada) : Müze 1895 yılında Perron Peynir Fabrikası için inşa edilen binada yer
almaktadır. 24 Ekim 1989 tarihinde eski Perron Peynir Fabrikasının binası, Quenbec Kültür Bakanlığı tarafından
kültürel mülk olarak ilan edilmiştir. Müzenin misyonu eski Perron Peynir Fabrikasının tarihini ve Quenbec’teki
zanaat peynir üretimini yaymaktır. Müzenin koleksiyonu, özellikle çedar peynirinin zanaat üretimi ve ihracatı için
tasarlanmış aletler olmak üzere 650’den fazla eser içermektedir. Koleksiyonda ayrıca 19. yüzyılın sonlarında ve 20.
yüzyılın başlarında binada yaşayan Perron ailesine ait mobilya, tabak ve mutfak eşyaları da yer almaktadır (URL 22,
2020).

Fotoğraf 24.

Çedar Peynir Müzesi (www.laterre.ca, 2020) Fotoğraf 25. Çedar Peynir Müzesi

(www.bonjourquebec.com, 2020)
Museum of Prosciutto di Parma (İtalya): Parma Jambon ve Salam Müzesi Langhirano’da bulunmaktadır. 2002
yılına kadar belediye depolarına ev sahipliği yapan bina, jambon fabrikalarına yakın bir konuma sahip olması
nedeniyle müze yeri olarak seçilmiştir. Müze sekiz bölümden oluşmakta ve jambonun üretimini anlatan bölümden
başlayarak domuz ırkları, çeşitli kıtalara yayılması gibi bilgileri içeren eserlerin bulunduğu bölümlerle son
bulmaktadır. Ayrıca müzede yerel ürünlerin satıldığı özel bir mağaza da yer almaktadır (URL 23, 2020).
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Fotoğraf 26. Parma Jambon ve Salam Müzesi (www.atlasobscura.com, 2020) Fotoğraf 27. Parma Jambon ve Salam
Müzesi (www.viator.com, 2020)
Ekmek ve Unlu Mamul Temalı Müzeler
Yöresel ekmekler, ekmek üretim aşamaları, üretim için gerekli araçlar ile unlu mamullerden elde edilen geleneksel
gıdaların sergilendiği müzelerdir. Bu müzelerde ekmek yapımının tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaya katkı
sağlayabilecek belgeler sergilenmektedir. Araştırma sonucunda ekmek ve unlu mamulleri konu edinen 14 müzeye
ait bilgiye ulaşılmıştır (Tablo 8) ve bu müzelerden ikisi hakkında bilgiler verilmiştir.
Tablo 8. Ekmek/Unlu Mamul Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tema
Ekmek
Ekmek
Pizza
Kek
Ekmek
Ekmek
Makarna
Ekmek
Makarna
Ekmek ve Pasta
Unlu Mamuller
Ekmek
Ekmek
Baklava

Ülke
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Almanya
Almanya
İtalya
İtalya
İtalya
Polonya
Tayvan
Portekiz
Türkiye
Türkiye

Müze Adı
Harold M. Freund American Museum of Baking
American Institute of Baking
Pizza Brain
Endangered Cake Museum
Europen Bread Museum
The Museum of Bread Culture
Museo Nazionole Delle Pasta Alimenteri
Museo del pane (Bread Museum)
National Museum of Pasta Foods
The Gingerbread Museum
Kuo Yuan Ye Museum of Cake and Pastry
Bread Museum
Ankara Ekmek Müzesi
Gaziantep Baklava Müzesi

Kaynak: Akyürek & Erdem, 2019; Sandıkçı, Mutlu & Mutlu, 2019; URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020;
URL6, 2020; URL9, 2020

Harita 8. Ekmek ve Unlu Mamul Temalı Müzeler
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Harold M. Freund American Museum of Baking (ABD): Kaliforniya’da yer alan Glendale Freund Baking
Şirketi’nin eski başkanı ve AIB (Amerikan Pişirme Endüstrisi) Yönetim Kurulu’nun eski bir üyesi olan Harold
Freund, müzenin kurulmasını teşvik etmiştir. AIB dünyanın en büyük fırın figürleri koleksiyonu ve fon konusunda
destek vererek müzenin kurulmasını sağlamıştır. Müze 3.800 yıldan daha eski tarihlerde var olan Mısır ekmeği, Mısır
keki, Roma ekmeği ve Kuzey Amerika’da yaşayan kolonilere ait tahıl ile ilgili bilgi içerikli önemli eserlere ev
sahipliği yapmaktadır. Ayrıca özel bir kitap koleksiyonuna sahip olmakla birlikte, koleksiyonun bir parçası olarak
Louis Livingston Kütüphanesini bünyesinde barındırmaktadır. Harold Freund’un 1996 yılında vefatından sonra
müzenin adı 1998 yılında Harold M. Freund Amerikan Fırıncılık Müzesi olarak değiştirilmiştir. Müzenin amacı
fırıncılık endüstrisi tarihini tanıtmak ve korumaktır (URL 24, 2020).

Fotoğraf 28. Harold M. Freund Amerikan Fırıncılık Müzesi (www.lasr.net, 2020). Fotoğraf 29. Amerikan Fırıncılık
Müzesinin Kuruluş Dönemi (www.lasr.net, 2020)
Europen Bread Museum (Almanya): Almanya Ebergötzen’de yer alan Avrupa Ekmek Müzesi
(Almanca:Europäisches Brotmuseum), Avrupa’da ekmek yapımının tarihsel gelişimini tanıtmayı amaçlayan bir
müzedir. Müzede Avrupa’da tahıl çiftçiliği, tahıl işleme, öğütme, ekmek pişirme ve sanatta ekmeğin yeri gibi bilgiler
sergi ve gösteriler aracılığıyla sunulmaktadır. Ayrıca hala işlev gören fırınlar, yel değirmeni, su değirmeni, ekmek
arabaları, tarım makineleri, ekmek hazırlamak için gerekli alet ve ekipmanlar sergilenmektedir (URL 25, 2020).

Fotoğraf 30. Avrupa Ekmek Müzesi Sergi Alanı (www.breadculture.net, 2020) Fotoğraf 31. Avrupa Ekmek
Müzesi Girişi (www.wander.am, 2020)
Çikolata/Şeker Temalı Müzeler
Çikolatanın tarihi, kökeni, ticaret yöntemleri, kakao üretimi, şeker üretimi ve şekerleme yapım aşamaları hakkında
bilgi veren ögelerin yer aldığı ve eski üretim fabrikalarının halka açılmasıyla kurulan müzelerdir. Araştırma
sonucunda 30 çikolata/şeker temalı müze olduğu (Tablo 9) bilgisine ulaşılmıştır. Temayı daha kapsamlı açıklamak
amacıyla iki müzeye ait bilgiler detaylandırılmıştır.
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Tablo 9. Kakao, Çikolata ve Şeker Temalı Müzeler
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Tema
Çikolata
Şekerleme
Çikolata
Şekerleme
Şekerleme
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Şeker ve Çikolata
Çikolata
Şekerleme
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Çikolata ve Kakao
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Çikolata
Şekerleme
Çikolata
Çikolata ve Pasta
Çikolata
Şeker
Rafine Şeker
Şeker
Şeker
Çikolata

Ülke
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Amerika
Almanya
Almanya
Almanya
Fransa
Fransa
Fransa
Fransa
İtalya
Belçika
Belçika
Belçika
İngiltere
Kanada
İrlanda
İrlanda
İspanya
Hindistan
Rusya
Avusturya
Küba
Belçika
Kanada
Tayvan
Brezilya
Türkiye

Müze Adı
Chocolate Museum
Candy Americana Museum
Hershey's Chocolate World
Jelly Belly Candy Company factory
M&M's World
Imhoff-Schokoladen Museum
Halloren Chocolate Factory
Das Schokoladen museum im Herzen Hamburgs
Museee Secrets du Chocolat
Museum of the Art of Sugar and Chocolate, Cordes-sur-Ciel
Chocolate Museum
Haribo Candy Museum (Musée du Bonbon Haribo)
Museo del Cioccolato (Chocolate Museum)
Choco-Story Museum
Jacques Chocolate Museum
Museum of cacao and chocolate
Cadbury World
Chocolate Museum
Butler’s Chocolate Experience
The Chocolate Warehouse
Museu de la Xocolate Museum
Schimpff's Confectionery Museum
Museum of Chocolate (Pokrov)
Demel
Chocolate Museum
Sugar Museum,
Redpath Sugar Refinery
Taiwan Sugar Museum (Kaohsiung)
Museum of Sugar
Pelit Çikolata Müzesi

Kaynak: Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018; URL3, 2020; URL4, 2020; URL5, 2020; URL6, 2020; URL7, 2018;
URL8, 2018; URL9, 2020

Harita 9. Kakao, Çikolata ve Şeker Temalı Müzeler
Museu de la Xocolata Museum (İspanya): Çikolata Müzesi Avrupa’daki çikolatanın tarihini, kökenini, ticaret
sürecini ve kakao çekirdeğinden endüstriyel üretim süreçlerine kadar birçok bilgiyi sunmaktadır. Barselona’da
bulunan küçük bir müzedir. Birinci alanda kakao bitkisi ve ağacının meyveleri sergilenmekte, ikinci alanda Aztek
kakaolu içeceği “Xocoatl”’in tarifi, çikolatanın Aztek ve Maya gibi eski Latin Amerika kültürü açısından önemini
anlatan eserlere yer verilmekte ve devamında ise çikolatanın tarihi ile sanat ve fırıncılık üzerindeki etkisine ilişkin
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bilgiler sunulmaktadır. Çikolatanın tarihi ve endüstriyel üretiminin görsel-işitsel sunumuna geniş bir bölüm
ayrılmıştır. Kurutulmuş kakao çekirdeklerinin öğütülmesinden çikolata kalıplarına kadar farklı üretim süreçlerini
gösteren makineler sergilenmektedir. Düzenli olarak çikolata konusunda etkinlikler, turlar ve atölyeler organize
edilmektedir. Ayrıca müzenin girişinde her türlü çikolata çeşidinin satışa sunulduğu bir mağaza bulunmaktadır (URL
26, 2020).

Fotoğraf 32. Çikolata Müzesi Sergi Alanı (www.getyourguide.com, 2020) Fotoğraf 33. Çikolata Müzesi’nde
Sergilenen Çikolata Dekorları (www.tripadvisor.com.tr, 2020)
Haribo Candy Museum (Musée du Bonbon Haribo) (Fransa): Bu müze Haribo markalı şekerlerin tarihi ve
üretimine odaklanan bir müze-mağazadır. 1996 yılında kurulmuştur ve her yıl ortalama 300.000 kişi tarafından
ziyaret edilmektedir. Uzès (Gard) kenti yakınlarında “Pont des Charrettes” olarak ifade edilen bir bölgede
bulunmaktadır. Eğlenceli ve eğitici bir güzergâha sahip olan müze çocukların ziyaret boyunca üretime ilgi duymasını
sağlamaktadır. Kurucusu Hans Riegel’in çalışmaları aracılığıyla şekerlemelerin üretim süreçleri sergilenmektedir
(URL 27, 2020).

Fotoğraf 34. Haribo Şeker Müzesi Sergi Alanı (www.museedupaysduder.com, 2020) Fotoğraf 35. Haribo Şeker
Müzesi Sergi Alanı (www.museedupaysduder.com, 2020)
Diğer Müzeler
Dünyanın farklı ülkelerinde çeşitli temalara sahip ve sayı açısından da sınırlı olan gastronomi müzeleri, yukarıda
belirtilen temalar dâhiline alınmadığından diğer müzeler başlığı altında incelenmiştir (Tablo 10). Bu kapsamda iki
müze detay bilgilerle çeşitli yönleri ve özellikleriyle açıklanmıştır.
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Tablo 10. Diğer Müzeler
Sıra No Tema
Ülke
Müze Adı
1
Tarım ve Gıda
Amerika
Agropolis Museum
2
Üretim
Amerika
The Farmers' Museum
3
Jöle
Amerika
Jell-O Gallery Museum
4
Deniz Ürünleri
Amerika
Maritime & Seafood Industry Museum
5
Patlamış Mısır
Amerika
Wyandot Popcorn Museum
6
Acı Sos
Amerika
Tabasco Museum
7
Tarım
Amerika
Dole Plantation
8
Restoran
Amerika
Oldest McDonald's restaurant
9
Restoran
Amerika
Big Mac Museum
10
Sirke
Amerika
International Vinegar Museu
11
Tuz
Almanya German Salt Museum
12
Gıda Katkı Maddeleri
Almanya Food Additives Museum
13
Baharat ve Ot
Almanya Spice Museum, Hamburg,
14
Tuz
Almanya Hallors and Saline Museum
15
Aşçılık Tarihi
Almanya Deutsches Museum fuer Kockkunst und Kochbuecher
16
Yemek Kitapları
Almanya Deutsches Kochbuch museum
17
Tuz
Fransa
Royal Saltworks at Arc-et-Senans
18
Yılan Balığı
İtalya
Museo dell’anguilla (Eel museum)
19
Sirke
İtalya
Balsamic Vinegar Museum
20
Dondurma
İtalya
Gelato Museum
21
Gıda
Belçika
Brussels Museum of Mill and Food
22
Gurme Müzesi ve Kütüphane
Belçika
Gourmet Museum and Library
23
Tarım
İsviçre
Swiss Museum of Agriculture in Burgrain
24
Tuz
İngiltere
Lion Salt Works
25
Tarım ve Gıda
Kanada
Agriculture and Food Museum
26
Tahıl
Kanada
Grain Academy Museum
27
Tuz
Polonya
Bochnia Salt Museum
28
Tarım
Polonya
National Museum of Agriculture in Szreniawa
29
Gıda
İrlanda
Burren Smokehouse
30
Bal
Tayvan
Honey Museum
31
Gıda
Tayvan
Taiwan Mochi Museum
32
Gıda
Tayvan
Taiwan Nougat Museum
33
Tuz
Tayvan
Taiwan Salt Museum
34
Balık
Tayvan
Teng Feng Fish Ball Museum
35
Soya Sosu
Tayvan
Soy Sauce Brewing Museum
36
Tarım
Mısır
Agriculture Museum
37
Geleneksel Tarım Teknolojisi
Hindistan The Goa Chitra Museum
38
Tarım Ürünleri
Hollanda Museum de Locht
39
Tuz
Avusturya Hallein Salt Mine
40
Tuz
Pakistan
Khewra Salt Mine
41
Arıcılık
Litvanya
Lithuanian Museum of Ancient Beekeeping
42
Balık
Norveç
Lofoten Stock fish Museum
43
Balık
Norveç
Klippfish Museum
44
Balık
Türkiye
İstanbul Balık Müzesi
45
Arıcılık
Türkiye
Çine Arıcılık Müzesi
46
Bal
Türkiye
Marmaris Bal Evi Müzesi
47
Aromatik Bitki
Türkiye
Antakya Tıbbi ve Aromotik Bitkiler Müzesi
48
Dondurma
Türkiye
Dondurma Müzesi
49
Arıcılık
Türkiye
Polenezköy Arıcılık Müzesi
50
Arıcılık
Türkiye
Özel Muğla Arıcılık Müzesi
Kaynak: Ceyhun-Sezgin & Şanlıer, 2018; Akyürek & Erdem, 2019; Mankan, 2017a; URL1, 2017; URL2, 2017; URL3, 2020;
URL4, 2020; URL5, 2020; URL6, 2020; URL7, 2018; URL8, 2018; URL9, 2020
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Harita 10. Gastronomi Müzeleri
Food Additives Museum (Almanya): Alman Gıda Katkı Maddeleri Müzesi’nde günlük olarak tüketilen birçok
yiyeceğe eklenen farklı kimyasal maddeler sergilenmektedir. Müze farklı türdeki katkı maddeleri, bu maddelerin
kullanım amaçları, üretim süreçleri, risk ve yan etkileri hakkında ziyaretçilere bilgi vermek amacıyla Hamburg Gıda
Vakfı tarafından 2008 yılında kurulmuştur (URL 28, 2020).

Fotoğraf 36. Gıda Katkı Maddeleri Müzesi Sergi Alanı (www.atlasobscura.com, 2020) Fotoğraf 37. Gıda Katkı
Maddeleri Müzesi Sergi Alanı (www.atlasobscura.com, 2020)
Gourmet Museum and Library (Belçika): Belçika’nın Liége eyaletindeki Hermalle-sous-Huy’da yer alan
Gurme Müzesi ve Kütüphanesi, gastronomi tarihine adanmış bir müzedir. Belçika’daki en önemli yiyecek ve içecek
kitaplarını içeren bir koleksiyona sahip olmasının yanı sıra Avrupa’daki en büyük yirmi kütüphaneden biridir. Avrupa
ve özellikle Belçika sofra sanatı ve tütün ürünleri hakkında bilgiler sunmaktadır. Konulara göre biyografiler, tarih,
yemek tarifleri, aşçılık, çocuk aşçılık, diyetetik, vejetaryenlik, veganlık, ev ekonomisi, sosyoloji ve yemek kimyası
gibi sınıflandırılma yapılmıştır. Müzede 17. yüzyılın otantik gastronomi nesneleri, orijinal resimler, mobilyalar ve
başyapıt eserleri sergilenmektedir (URL 29, 2020).

Fotoğraf 38. Gurme Müzesi ve Kütüphanesi (www.liegetourisme.be) Fotoğraf 39. Gurme Müzesi ve Kütüphanesi
(shanghailiving.com, 2020)
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Sonuç ve Öneriler
Belirli bir yiyecek veya içecek teması üzerine kurulan, ürün ya da üretim odaklı olan, üretim aşamaları, üretimde
kullanılan araç-gereçler veya tarihsel olarak üretim süreçlerine dair bilgilerin ve ögelerin sergilendiği gastronomi
müzeleri toplumların mutfak kültürlerinin tanıtımında etkilidir. Dünyanın birçok ülkesinde coğrafi ve iklim
koşullarına bağlı olarak yetiştirilen ürünlerin tanıtımındaki rolü nedeniyle yöresel ürün temelli müzelerin yoğunlukta
olduğu görülmektedir. Araştırmada dünyanın farklı ülkelerinde bulunan 250 gastronomi müzesi sergilenmeye konu
olan ürün bazında 10 farklı temaya ayrılmıştır. Gastronomi müzeleri tema bazında sayı açısından
değerlendirildiğinde; mutfak kültürü temalı, şarap/bira ve diğer içecek temalı, çikolata/şeker temalı ve meyve/sebze
temalı müzelerin ağırlıkta olduğu sonucuna varılmıştır. Dünya ülkelerinden çok eyaletli bir yapıya sahip olan
Amerika Birleşik Devletleri, karmaşık kültürel yapısı nedeniyle birçok farklı temada gastronomi müzesine ev
sahipliği yapmaktadır. Akdeniz ve çevresindeki ülkelerde ise zeytin ve zeytinyağı müzelerinin ağırlıkta olduğu dikkat
çekmektedir. Zengin ve tanınmış mutfak kültürüne sahip olma özelliği açısından ünlenen Fransa ve İtalya’nın farklı
temalarda birçok gastronomi müzesine sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu araştırmanın konu ile ilgili olarak
ileride yapılacak çalışmalara kaynak teşkil edebileceği öngörülerek aşağıdaki önerilere yer verilmiştir.
• Ülkelerin gastronomik değere sahip ürünleri koruma altına alarak turizme katkı sağlayacak ürünlere
dönüştürmeleri gerekmektedir.
• Mutfak kültürünün gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir unsur olan gastronomi müzelerinin sayısının
arttırılması için çalışmalar yapılmalıdır.
• Var olan gastronomi müzelerini tanıtmak ve ziyaretçi sayılarını arttırmak amacıyla müzelerin reklam ve
pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.
• Gastronomi müzelerinin faaliyetleri için politikalar, teşvikler ve destekler artırılmalıdır.
• Seyahat acenteleri ve tur rehberlerinin rotalarına gastronomi müzeleri eklenmelidir.
• Gastronomi müzelerinin faaliyetlerine katkı sağlayacak farklı araştırma metotlarından yararlanılarak akademik
araştırmalar artırılmalıdır.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
The disappearance of cultural values peculiar to societies has revealed that the culinary culture should be
preserved and transferred to future generations. Gastronomy tourism comes to the fore when it comes to maintaining
and protecting the local cuisine culture, which has a significant place among cultural values. Gastronomy tourism,
which benefits the country's economy with its contribution to destination marketing and increasing tourism potential,
is expressed as a type of travel made to experience local culinary cultures. For this reason, countries benefit from
gastronomy museums to increase their tourism activities, diversify them and reveal their gastronomic values.
Gastronomy museums, which have a significant task in terms of preserving the culinary cultures by reflecting the
eating habits of the societies, transferring them to future generations, and gaining sustainability, are evaluated as a
destination marketing tool by presenting unique and different experiences to their visitors. This situation has made
gastronomy museums an attractive center for local and foreign visitors. In this research, gastronomy museums, which
promote country-specific eating and drinking habits and traditional products with different materials such as various
objects and images, were categorized according to themes in terms of the food products exhibited. The research
aimed to increase the awareness of gastronomy museums and to contribute to their promotion.
Purpose and Model of the Research: In this research, gastronomy museums, established to reflect the general
characteristics and eating and drinking habits of culinary cultures in different countries and transfer them to future
generations, were thematically evaluated in terms of exhibited food products. Review and document analysis, one of
the qualitative research methods, was carried out in the study for planning to increase awareness and contribute to
the promotion of gastronomy museums. Therefore, this research aimed to determine gastronomy museums operating
in the world by thematic analysis and to provide resources for the relevant literature. The limited literature resources
are among the limitations of the study. In this research, a total of 250 gastronomy museums in different countries of
the world were divided into 10 different themes: cuisine culture, local product, fruit/vegetable, wine/beer and other
beverages, olive/olive oil, tea/coffee, cheese/delicatessen, bread and bakery products, chocolate/sugar and other
museums and then mapped based on country-theme. Two museums were detailed with their history, the purpose of
establishment, food products exhibited, objects, tools, and equipment related to the food product, the way of display,
and photographs to set an example for each theme.
Results: In line with the investigations made within the framework of research purposes; 42 museums with cuisine
culture, 13 museums with local product themes, 20 museums with fruit/vegetable themes, 37 museums with
wine/beer and other beverage themes, 20 museums with olive/olive oil themes, 11 museums with tea/coffee themes,
13 museums with cheese/delicatessen themes, 14 museums with the theme of bread and bakery products, 30 museums
with the chocolate/sugar theme and 50 museums with other product themes information on were reached.
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1. Culinary Themed Museums: Culinary culture and gastronomy-themed museums are museums that display items
representing the general characteristics and history of local cuisines. As a result of the findings obtained, 42 museums
were reached within the scope of this theme.
2. Local Product Themed Museums: Local product-themed museums are museums established to promote traditional
foods in their regions. Information on 13 museums belonging to this theme was reached.
3. Fruit/Vegetable Themed Museums: Fruit/vegetable themed museums are museums that present fruit and
vegetable varieties from seed to consumption, production process, harvest stages, history and general characteristics.
As a result of the data obtained, it was seen that the number of vegetable-themed museums was higher than fruitthemed museums.
4. Wine/Beer and Other Beverage Themed Museums: In wine/beer and other beverage-themed museums, items
such as the production stages, history, culture, special collections, first production bottles and barrels of beverages
are exhibited. As a result of the research, information about 37 museums subject to the theme was reached and it was
observed that wine and beer museums were more common than other beverages. Museums under this theme are
concentrated in America, Ireland and Taiwan.
5. Olive/Olive Oil Themed Museums: In the research, information about 20 museums related to the theme was
obtained and it was concluded that the climatic and geographical conditions of these museums are concentrated in
the Mediterranean Basin due to the fact that they are suitable for olive cultivation.
6. Tea/Coffee Themed Museums: In certain regions where tea and coffee cultivation is carried out, the history,
culture, production stages, special collections of these beverages, packages and boxes belonging to the ancient times
are exhibited in museums that operate especially for promotion and cultural sustainability. Information on 11
museums on this theme has been found.
7. Cheese and Delicatessen Themed Museums: They are museums that offer information about cheese and
delicatessen products, introduce their varieties, and exhibit the tools and equipment used in their production. It is
determined that there are 13 cheese and delicatessen themed museums in different countries of the world.
8. Bread and Bakery Themed Museums: They are museums where local breads, bread production stages, tools
necessary for production and traditional foods obtained from bakery products are exhibited. As a result of the
research, information on 14 museums dealing with bread and bakery products was obtained.
9. Chocolate/Candy Themed Museums: They are the museums established by the public opening of the old
production factories, which contain items that provide information about the history, origin, trade methods, cocoa
production, sugar production and confectionery production stages of chocolate. As a result of the research, it was
found that there are 30 chocolate/sugar themed museums and the most chocolate museums are in America.
10. Other Museums: Gastronomy museums, which have various themes in different countries of the world and are
limited in number, have been examined under the title of other museums since they are not included in the abovementioned themes.
Conclusion: Gastronomy museums, founded on a specific food or beverage theme or product/ production-oriented
or historically exhibit information and items about production stages or tools and types of equipment used within
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production processes are effective in promoting culinary cultures of societies. In this research, 250 gastronomy
museums in different countries were divided into 10 different exhibition themes based on the food product. The
United States, which has a state system, is home to many different themed gastronomy museums due to its complex
cultural structure. It is noteworthy that olive and olive oil museums are predominant in the Mediterranean and
surrounding countries. It is possible to say that countries such as France and Italy, which are famous for their rich
and well-known culinary culture, have many gastronomy museums with different themes.
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Türkiye, sahip olduğu toprak yapısı ve iklimi sayesinde asma bitkisinin yetişmesine
dolayısıyla gerek sofralık gerekse şaraplık üzümün elde edilmesine uygun bir ülkedir.
Türkiye bağ alanı ve üzüm üretim miktarı bakımından dünya bağcılığında önemli bir ülke
olmasına rağmen üretilen üzümlerin küçük bir miktarının şarap olarak işlendiği, geri
kalanınsa sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirildiği bilinmektedir. Ayrıca ülkemizde
şarap sektörünün birçok aşamasında birtakım aksaklıklar meydana gelmekte ve soru nlar göz
ardı edilmektedir. Bu durum kısaca şarap bilimi olarak tanımlanan önoloji ve bu alanda
çalışan önologlar hakkında yapılan akademik çalışmalara yansımaktadır. Önoloji hakkında
alan yazın incelendiğinde Türkçe çalışmaların az olduğu, ulaşılan çalışm alarınsa çoğunlukla
fen bilimleriyle ilgili olduğu, sosyal bilimler alanında yapılan çalışmalarınsa yok denecek
kadar az olduğu gözlemlenmektedir. Oysaki önoloji turizmin ayrılmaz bir parçasıdır ve
üzerinde detaylı çalışmalar yapılması gereken bir çalışma alanı olarak gündeme
gelmektedir. Kavramsal bir çalışma olan bu araştırmanın amacı, önoloji bilimi ve bu bilime
ait terminoloji hakkında temel bir çerçeve çizmektir. Çalışmanın alan yazına ve sonraki
araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Turkey is an appropriate country for the growth of the vine, to obtain both table and wine
grapes because of the structure of climate and the soil. Although Turkey is an important
country in the world viticulture in terms of the vineyard area and grape production
quantities, it is known that a very small amount of the grapes is processed as wine and the
remaining grapes are used as table and dried. In addition, some problems occur in many
stages of the wine sector in our country and the problems are ignored. This situat ion is
reflected in the academic studies about the oenology, which is shortly defined as the science
of wine, and the oenologists working in this field. When the literature on oenology is
examined, it is observed that there are relatively few Turkish studies, the studies reached
are mostly related to science, and there are almost no studies in the field of social sciences.
However, oenology is an integral part of tourism and it comes to the fore as a field of study
that requires detailed studies. The purpose of this research, which is a conceptual study, is
to draw a basic framework about the science of oenology and its terminology. It is thought
that the study will contribute to the literature and next researchers.
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GİRİŞ
4 Şubat 2009 tarih ve 27131 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Gıda Kodeksi Şarap Tebliği şarabı;
“parçalanmış veya parçalanmamış yaş üzümün veya üzüm şırasının, kısmen veya tamamen alkol fermantasyonu ile
elde edilen, coğrafi işaret ya da köken ismi tescili yapılmış ya da yapılmamış ürün” olarak tanımlamaktadır (Türk
Gıda Kodeksi Şarap Tebliği, 2009). Alan yazında şarabın ilk olarak ne zaman ve nerede üretildiğini/tüketildiğini
araştıran pek çok çalışmaya rastlamak mümkündür. Mevcut bilgiler ışığında “neolitik dönemle başlatılan tarımsal
faaliyetlerin tahıllarla başlaması daha sonra baklagiller ve diğer birçok bitkinin kültüre edilmesiyle gelişen yerleşik
yaşam içinde, tahılların ekilip biçilmesinden sonraki bir zamanda asma bitkisinin insanoğlu tarafından kültüre
edildiği” söylenebilir (Uhri, 2017, s. 11). Yapılan arkeolojik çalışmalar sonucunda elde edilen kanıtlar şarap
yapımının Kafkasya’da başladığını, ardından Mezopotamya, Fenike, Mısır, Yunanistan ve oradan da batıya doğru
uzandığını (LocalWinos, n.d.), antik dönemlerden bugüne kadar insanoğlunun kurmuş olduğu önemli uygarlıklarda;
sosyal, kültürel ve ekonomik yapı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir (Acar, 2020, s. 1).
Ekonomik olarak bağcılık, dünya üzerinde genel olarak 30 –50° kuzey ve güney enlemleri arasında
yapılabilmesine ve Anadolu bağcılığın anavatanı olarak gösterilmesine (Yüksek, 2008, s. 12) rağmen Türkiye’de
2019 yılında 405.439 hektarlık alanda üretilen toplam 4.100.000 tonluk üzümün sadece 451.000 tonu şaraplık olarak
kullanılmıştır (TÜİK, 2020). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ise Türkiye için aynı yılın ilgili
verilerine ilaveten bir veri daha vermiş ve verimi/randımanı 101.125 hg/ha olarak hesaplamıştır. Yine FAO’ya göre
İtalya, Fransa ve İspanya Avrupa’da üzüm ve şarap ile ilgili hazırlanan tüm istatistiklerde (bağ alanı, şarap üretim
miktarı vb.) ilk üçte yer alan ülkelerdir (FAOSTAT, 2019) ve bu ülkeler dünyadaki toplam üretiminin %50,6’sını
yapmaktadırlar (OIV, 2019). Türkiye’de ise şarap üretimi dünyadaki üretimin yaklaşık binde 2’si düzeyindedir (OIV,
2019). Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılında yayınladığı tarım ve orman alanları istatistiğinde; Türkiye’deki
toplam tarım alanının 37.716 bin hektar olduğunu, bunun 405 bin hektarının bağ alanı olduğunu vurgulamıştır (TÜİK,
2020). Konu ile ilgili pek çok kaynak Anadolu’da üzümlerin yalnızca %2 -3’lük bir kısmının şarap üretiminde
kullanıldığını, İtalya, Fransa ve İspanya’da ise bu rakamların %70-95 arasında olduğunu vurgulamaktadır (Akyol,
2005; Öztuna Kaynakcı, t.y.; Şenuyar, Demirbaş & Saygın, 2014; Şimşek, 2020). Şarap Akademisi (t.y.), Türkiye’de
yetiştirilen üzümün ne şekilde değerlendirildiği konusunu şu şekilde açıklamıştır: %40 kadarı taze halde sofralık,
%35 kadarı kurutmalık, %23 kadarı pekmez, pestil, şıra vb. ürünler için ku llanılmaktadır. Yalnızca Trakya ve Orta
Anadolu bölgelerinde şaraba işlenen üzüm oranı %20-40 oranlarına ulaşmaktadır. Öte yandan Gürses (2019) sofralık
ve kurutmalık dışında kalan üzümlerin tamamının şarap üretiminde kullanılmadığı, bir miktarının da rakı üretiminde
kullanıldığına dikkati çekmektedir.
Türkiye’de şarap tüketiminin dünyanın geri kalan ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça düşük olduğu
bilinmektedir. Örneğin, 2007 yılında kişi başı 0,45 litre olan şarap tüketimi 2008 yılında 0,73 litreye yükselmiş, 2012
yılındaki kişi başı şarap tüketimi ise 1 litre olmuştur (Buzrul, 2013). Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 2018 yılı
alkol ve sağlık hakkındaki küresel durum raporu, DSÖ bölgeleri ve Dünya Bankası gelir grupları tarafından dünya
çapında alkole atfedilebilen alkol tüketimi ve hastalık yükünün kapsamlı bir resmini sunmaktadır. Söz konusu
raporun Türkiye ile ilgili kısmında 2016 yılı nüfusunun baz alındığı (79 622 062), alkol tüketim istatistiklerine 15
yaş üzeri bireylerin dahil edildiği, 15 yaş üzeri bireylerin toplam nüfusun %75’ine denk geldiği ve kentsel alanlarda
yaşadığına vurgu yapılmıştır. Dünya Bankası verilerine göre üst-orta gelir grubunda yer alan söz konusu tüketicilerin
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Türkiye’de en çok bira tükettiği (%57), bunu %34 ile diğer alkollü içkilerin takip ettiği, şarabın ise %9 oranında
tüketildiği görülmektedir. Yine aynı raporda Türkiye’de kişi başı kayıtlı şarap tüketiminin 1,3 litre, kayıt dışı
tüketimin 0,7 litre yani toplam 2 litre şarap tüketimi olduğu anlaşılmaktadır (DSÖ Alkol ve Sağlık Küresel Durum
Raporu, 2018). Söz konusu rakamların Türkiye sınırları içerisinde önolojiye yeteri kadar ağırlık verilmediği
sonucunu çıkarmak için yeterli olup olmadığı göreceli olmakla birlikte, önolojiye hak ettiği değerin verilmediği ve
Türkiye’nin sahip olduğu büyük potansiyeli yeteri kadar kullanamadığı sonuçlarını çıkarmak mümkün
görünmektedir.
Önoloji şarapların promosyonu, şarapların değerlendirilmesi, şarap endüstrisi ve şarap kültürü ile ilişkili konulara
odaklanan şarap üretimi bilimidir (MCI Türkiye, t.y.). Alan yazın incelendiğinde önoloji ile birlikte sıklıkla; önolog,
viticulture, viticulturist, viniculture, winegrowing, vine-grower, ampeloloji, wine expert, winemaker, wine
management, wine cellar, degüstasyon, degüstatör ve sommelier gibi pek çok terimin kullanıldığı görülmektedir.
Bazı terimler ait oldukları diller gereği (Fransızca, İngilizce ve Türkçe) aynı anlamda olan farklı kelimeler iken, bazı
terimler ise birbirinden farklı anlamları olan ancak birbiri yerine yanlış bir şekilde kullanıldığı gözlemlenen
terimlerdir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, önoloji bilimi ve bu bilime ait terminoloji hakkında temel bir çerçeve
çizmektir.
Yöntem
Bu çalışma önoloji, önolog ve şarap üretimi ile ilgili yerli ve yabancı yazın taraması yapılarak, önoloji bilimi ve
bu bilime ait terminoloji hakkında yayınları bir araya getirmeyi amaçlayan kavramsal bir çalışmadır. Ayrıca çalışma
“Bir bilim dalı olarak önoloji nedir?” sorusuna cevap ararken bu konuyla ilişkili temel bir çerçeve çizmekte ve
Türkiye’deki önoloji ile ilgili veriler bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Önoloji Kavramı
Pek çok farklı kaynak önolojiyi “Şarapla ve şarap yapımıyla ilgilenen bilim dalı” olarak tanımlamıştır (Foodelphi,
t.y.; Solunoğlu, 2020; TDK, t.y.). Önolojinin çeşitli dillerde “Oénologie, enoloji, oenoloji, oenology” gibi
kullanımları ile karşılaşmak mümkündür. Etimolojik olarak bakıldığında ise Antik Yunan dilinde oînos (şarap) ve
lógos’tan (bilim) türetilen oenoloji kelimesi, şarapların araştırılmasına ve bilgisine adanmış bilimi ifade eder. Aynı
zamanda üzüm yetiştiriciliği, şarabın üretimi, yaşlanması ve paketlenmesi, tadımı, tüketimi ve pazarlanmasını da
inceler (Vinotrip, n.d.). Bir başka ifadeyle önoloji, hasat sonrası şarabın yapımı ve aşamaları, sonrasındaysa şarabın
olgunlaşması, ambalajlanması, dağıtımı ile ilgilenmektedir. Viticulture ise önolojinin bir alt alanı olan asmaların
yetiştirilmesi ve hasadı konularını incelemektedir. Gerek önoloji gerekse viticulture alanları hem laboratuvarda hem
de açık havada çalışmayı gerektirmektedir (MCI Türkiye, t.y.). Fransa, Yunanistan, Avusturya, İsviçre, Almanya,
Romanya ve Gürcistan gibi bazı ülkelerde önoloji üniversitede lisans veya yüksek lisans derecesinde eğitim verilen
bir meslek konusudur (Wikipedia, t.y.).
Maya ve bakterilerin çalışması ile fermantasyon sürecini inceleyen Louis Pasteur, bilimsel önolojinin babası
olarak kabul edilmektedir (Vinotrip, n.d.). Louis Pasteur, önolojiyi anlamak için bilimsel temeli sağladı ve
Pasteur’den beri önoloji, pratik bir uygulama ve sanattan önoloji bilimine doğru adım adım ilerledi (Webb, 1980, s.
49). Günümüzde önoloji bilimi kimya, biyokimya, mikrobiyoloji, gıda, tarım, mühendislik ve duyusal analiz gibi
çeşitli bilimlerin disiplinler arası bir sentezidir. Bu multidisipliner ekibin ortaya koyduğu önoloji bilimine
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bakıldığında üzümlerin analiz edilmesi, üretim sürecinin hedefe yönelik ilerlemesi, şarabın stabil ve yasal
şartnamelere uygun olması, fermantasyon sürecinde maya ve bakterilerin aracılık ettiği reaksiyonların geliştirilmesi,
iyileştirilmesi ve kontrol edilmesi, şarap üretimlerinin modern mühendislik yöntemleri ve malzemeleri ile
kurgulanması ve üretimin duyusal analitik yöntemler ile kontrol edilmesi gibi bilimsel ve mühendislik ilkelerinin
uygulamaları yer almaktadır (Webb, 1980). Bir bilim olarak önoloji bu alanlardan ayrı olarak değerlendirilemez ve
bu alanlardaki gelişmelerle paralel olarak ilerlemektedir.
Önolog Kavramı
Önolog unvanının, Fransa’da kamu otoriteleri tarafından tanınması ve tanımlanması 1955 yılına dayanmaktadır.
Bu tarihten önce, şarapların kalitesini hijyenik bir bakış açısıyla kontrol etmekten sorumlu olanlar eczacılar veya
kimya mühendisleridir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gıda ürünlerinin hijyenik standardizasyonuna verilen yeni
önem, şarap dünyasının çok sayıda tanınmış ve kalifiye teknisyenlere ihtiyaç duymasına sebebiyet vermiştir. İlk nesil
önologlar ise özel laboratuvarlar veya tarım istasyonları bünyesinde aslında uzman bir laboratuvar teknisyeni olarak
yalnızca sağlıkla ilgili çalıştılar (Fedoul, 2018). Önolog, üzüm bağından hasadına, şarap yapımından şişelemeye,
farklı üretim seviyeleri ve farklı tüketim kategorileri dahil olmak üzere ürünün nihai kalitesini sağlamak için neye
ihtiyaç duyulduğunu belirleyen, denetleyen ve tüm işlemleri takip eden uygun teknik ve bilimsel geçmişe sahip
profesyoneldir (UIOE, 2020a).
Önolog kavramının gelişimi, şarabın ve şarap kültürünün dönüşümüne önemli katkı sağlamıştır ( Demossier,
2011). Bugün önolog unvanı İtalya, Fransa, İspanya ve İsviçre gib i sadece birkaç ülkede resmi olarak kanunla
tanınmaktadır. Arjantin, Brezilya, Şili, Almanya, Slovenya ve Uruguay’da ise hükümetler tarafından önolog unvanı
tanınma sürecindedir (UIOE, 2020b). Uluslararası Önologlar Birliği (International Union of Oenologists, UIOE),
ulusal ve uluslararası faaliyet göstermeyi, bu profesyonel kategoriyi her alanında savunmayı, unvanının kötüye
kullanılmasına karşı çıkmayı ve farklı dernekler arasında uyum, dayanışma ve ilişkileri sürdürmeyi amaçlamaktadır.
Uluslararası Önologlar Birliği, ilgili ulusal mesleki dernekler aracılığıyla bugün itibariyle önologların yaklaşık
%68’ini bir araya getirmekte ve temsil etmektedir. Uluslararası Önologlar Birliği’nin elindeki verilere göre, birliğin
onayladığı hususlara uygun eğitim almış dünya çapında aktif olarak faaliyet gösteren 30.000 civarında önolog vardır
ve bunların yaklaşık %70’i yoğunluk olarak Avrupa’da istihdam edilmektedir (UIOE, 2020c).
Bir önoloğun kişisel özellikler bakımından hızlı düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip olması
gerekmektedir. Ayrıca güçlü sözlü ve yazılı iletişim, bilgiye erişmek için özverili çalışma, sınırları sürekli olarak
zorlamak için kendini motive etme becerisi, üretimin başarılı olmasına rağmen sürekli iyileştirme arayışı ve sabır
gibi özelliklere sahip olmalıdır (Global, 2017; Post Matric, 2020). Şarap yapımı bir bilim olduğu kadar bir sanat
olduğu için yaratıcılık bir şarap üreticisinin sahip olabileceği en önemli becerilerden biridir.
Önologlar, farklı ülkelerde ülkenin eğitim sistemine ve organizasyon yapısına bağlı olarak 3 ve 5 yıl arasında bir
üniversite eğitimi alırlar. Genel olarak lisans eğitimini bağcılık ve şarapçılık alanlarında yaparak unvanlarını alırlar.
Bununla birlikte gıda, tarım ve kimya alanlarında veya bu alanların mühendisliklerinde eğitim alarak da önolog
olunabilir. Önologlar ilgili alanlarda yüksek lisans eğitimlerini tamamlayarak şarap konusunda uzmanlaşırlar.
Bağcılık ve şarapçılık alanında yüksek lisans programı mevcuttur. Ayrıca mikrobiyoloji, bitki genetiği, fermantasyon
teknolojisi konularında yüksek lisans yaparak da şarap konusunda uzmanlaşabilirler (Post Matric, 2020; Study,
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2020). Bugün, önoloji mesleğin bilim dalıdır. Önoloji alanında eğitilmiş ve kurumsal olarak sertifikalı şarap
üreticileri ve şarap uzmanları oluşturulmuştur (Demossier, 2011).
Önologlar üzüm bağları, şarap imalathaneleri, endüstri kuruluşları, araştırma kurumları, turizm endüstrisi ve
danışmanlıklarda istihdam edebilir. İş görevleri role özgü olup, genel olarak üzüm yetiştiricisi, şarap üreticisi,
işletmeci, yönetici, eğitimci, danışman, araştırmacı, tur rehberi, kalite kontrol uzmanı ve şarap tadımcısı olarak
çalışmaktadırlar (Lincoln University, 2020). Uluslararası Önologlar Birliği verilerine göre önologların %35’i
bağcılık alanlarında karar verme ve yönetim işlevlerini yerine getirirken, %55’i şarap üretimi gibi diğer işlevleri
yerine getirmek üzere çalışmaktadır. Geriye kalan %10 ise serbest olarak çalışmaktadır (UIOE, 2020c).
Çok aşamalı bir iş olan şarap üretiminde her bir uygulama şarabın tadı, kokusu ve renginde büyük fark yaratabilir.
Şarap üretim süreci değerlendirildiğinde bir önolog aldığı eğitimler doğrultusunda Şekil 1’de yer alan tüm aşamaların
olmasa da çoğunluğunun sorumluluğunu taşımak durumundadır.

Şekil 1. Şarap üretim sürecinde önologların yer aldığı aşamalar.
Üzüm Üretimi
Şarap üretim süreci üzüm yetiştirme yani üzüm bağı ile başlar. Kaliteli ve amaca yönelik üzüm elde etmek şarap
üretiminin temelidir. Binlerce üzüm çeşidi olup her birinin kendine has özellikleri vardır. Sadece üzümden değil
çeşitli meyvelerden de meyve şarapları elde edilebilir. Başarılı bir önolog meyve kalitesindeki herhangi bir eksikliğin
kaliteyi etkilediğinin farkında olup, belirli bir üzüm çeşidi veya meyve ile hangi şarap özelliklerinin elde
edilebileceğini bilmelidir. Üzüm özelinde değerlendirildiğinde önolog tüketici beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak şarap üretim taleplerini karşılamak için hammadde olan üzümün üretimi aşamasında bağın tasarımı, kuruluşu,
geliştirilmesi ve yönetimine katılmak durumdadır (UIOE, 2020a). Seçilen üzüm çeşidine göre üzümü yetiştirirken
bölge bazında iklim faktörleri, bağ yeri, bağ eğimi, toprak özellikleri, su kaynakları ve erişilebilirliği, bağdaki çeşitli
tarımsal uygulamalar gibi yetiştirme koşullarını da göz önünde bulundurmalıdır (Grainger & Tattersall, 2005;
Morande & Maturana, 2010).
Hasattan önceki haftalarda ve günlerde üzümler renk, doku, tat ve şeker içeriği açısından düzenli olarak test edilir.
Ancak kalite bilincine sahip yetiştirici ve önolog, bu durumun sadece şeker ve asitlik gibi birincil ölçütlerle veya
sübjektif değerlerle değil, polifenolik bileşik konsantrasyonu (fenolik olgunluk) ve birincil aromalar (aromatik
olgunluk) arasındaki denge meselesi olduğunu bilir ve önolojik olgunluğu hedefler (Demossier, 2011; Querol vd.,
2018). Toplama zamanlaması, bir yetiştiricinin ve önoloğun bağ yılı boyunca vereceği en önemli kararlardan biridir.
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Hasat döneminde, önolog meyve durumu, renk, tanen, şeker briksi, asit, pH, asma durumu, mevcut v e yaklaşan hava
durumu ve hasat personelinin uygunluğunu göz önünde bulundurarak farklı bağ bloklarını hasat etmek için en iyi
zamanı ve nasıl hasat edileceğini belirlemeye çalışmaktadır (Auger vd., 2003). Üzümlerin elle mi makinayla mı nasıl
hasat edileceğine bu dönemde karar verilmekte olup, hasat sonrasında tecrübeli bir önolog hasadı değerlendirmek
için üzüm mahsulünü görsel olarak inceleyebilir, patlamış veya çürümüş üzümlerin oranı, yaprak ve yaprak saplarının
varlığı değerlendirilebilir (Grainger & Tattersall, 2005; Ribereau-Gayon vd., 2006).
Üzümlerin toplanması yanında üzümlerin üretim alanına taşınması ile varış zamanlaması ve hızı, bitmiş şarabın
stilini ve kalitesini etkileyecektir. İdeal olarak, üzümler hasat edilir edilmez işlenmelidir ve üzümler kendi ağırlığı
altında ezilmemesi için küçük kapasiteli araçlarla imalathaneye taşınması gerekir. Üzümler uzun süre bekletilirse ve
zarar görürse bakteriyal bozulma ve oksidasyon riski artar (Grainger, 2009; Grainger & Tattersall, 2005). Öte yandan
önologlar üzümlerin teslim alınmasını, pres ve fıçıların tahsisini, tesis işlemlerini organize etmelidir. Aksi takdirde
üzümün işlenmesi için uzun süre beklemesi gerekebilir. Bu, şarabın kalitesini düşüren üzümün erken
fermantasyonuna neden olabilir (Auger vd., 2003). Önolog güncel bilgileri kullanarak mümkün olan en iyi şarabı
elde etmek için bu faaliyetlerin doğru şekilde ve doğru zamanda yapılmasını yöneterek başarılı bir döngüyü başlatır.
Üzümü İşleme ve Şarap Üretimi
Önologlar şarap üretim aşaması için öncelikle alanların kurulması, işlemlerin ve teknolojik ekipmanların seçimi
gibi konularda bilgili olmalıdır. Üzümlerin şaraba dönüştürülmesine aktif olarak katılmalı ve üretim tesisinde üzüm
alımını takip eden süreçlerde ustalaşmalıdır. Üzümün şaraba dönüştürülmesi süreçleri şarap türleri için farklılık
gösterir. Önologlar bu süreçte tanınmış önolojik uygulamalara uyan ve menşe ülkenin ulusal standartlarına ve
yürürlükteki uluslararası standartlara göre ürünler geliştirirler (UIOE, 2020a).
Bağcılık uygulamaları ile şarap yapım yöntemleri arasında bir köprü olan maserasyon, arıtma, ezme, presleme,
enzimlerin eklenmesi gibi fermantasyon öncesi işlemler, özellikle zayıf aromatik üzüm çeşitlerinde önologlar
tarafından dikkate alınmaktadır. Çünkü ortaya çıkan duyusal kalite derecesi bu faktörlere bağlı olacaktır.
Fermantasyon ve fermantasyon sonrasındaki berraklaştırma, stabilizasyon, dinlendirme ve harmanlama aşamalarıyla
istenen kalite özelliklerine sahip şarap elde edilir. Genel olarak şarap üretim aşamasında birçok kimyasal reaksiyon
gerçekleşir ve sonucunda şarap kompozisyonunda şarabın kalitesi ve organoleptik özellikleri hakkında bilgi veren
binlerce bileşen oluşur. Önolog üretim aşamasında istenen son ürün kalitesini temel alarak yapılan maserasyon,
arıtma, ezme, presleme, enzimlerin eklenmesi, fermantasyon, harmanlama, berraklaştırma, stabilizasyon ve
dinlendirme gibi her bir işlemin sonuçlarını değerlendirebilmeli ve denetleyebilmelidir. Ayrıca önologlar istenen
şarabı elde etmek ve başarılı bir süreç yönetimini sağlama için bu aşamalarda gerekli müdahaleleri yapabilmeli ve
süreçlere etki eden faktörlerini optimize edebilmelidir (Moreno & Peinado, 2012; UIOE, 2020a) Şarapların
ambalajlanması ve korunması için gerekli işlemleri yapmalı ve şarap mahzenindeki her bir şişe için izlenebilirlik
sağlamalıdır.
Üretim Kontrolü ve Analiz
Önolog ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak kalite yönetimi ile ilgili tüm şarap üretim sürecinin ve
kontrollerin sorumluluğunu üstlenmektedir. Şarap üretiminin her aşamasında ve tüketilinceye kadar ürünün
kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik ve duyusal olarak kontrollerini yürütmekte ve izlenebilirliğini sağlamaktadır.
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Önolog üretim kontrolleri yapılırken analitik sonuçları ürünün hedeflerine ulaşması ve geliştirilmesi için
değerlendirmekte, şarap üretiminde olası hataları tespit etmekte ve bu konuda gerekli tedbirleri almaktadır (UIOE,
2020a). Önolog şarapların kalitesinin oluşturulmasında bir aktör olarak çalışmaktadır. Bu aşamada şarap kalitesinin
oluşturulması ve izlenebilirliğinin sağlanmasının yanında aynı zamanda iyileştiricisi konumunda da yer almaktadır
(Fedoul, 2018).
Önolog istenilen kalitede şarabın üretilmesi gerçekleştirilirken, aynı zamanda şarabın sağlık ve gıda güvenliğini
sağlamaktadır. Ayrıca maliyet açısından dahil olmak üzere müdahalelerin ve süreçlerin tutarlılığı ve etkililiği
izlenmektedir. Önolog ekonomik, sosyal, çevresel ve teknik olarak potansiyel sonuçlar ve tüketici sağlığı dahil olmak
üzere etik yönleri göz önünde bulundurup analiz ederek üretimi ihtiyaçlara ve gereksinimlere uyarlamak için
önlemler almakta ve öneriler geliştirmektedir (UIOE, 2020a). Bugün kontrol sistemi kuralları, ölçülebilir veriler ve
önologların deneyimi ile geliştirilen otomatik sistemler geliştirilmeye ve şarap üretim süreci optimize edilmeye
çalışılmaktadır.
Şarabın Pazarlanması
Önologlar şarabın ulusal ve uluslararası pazarlarda piyasaya sürüldüğünde ürünün tanımlanması ve sunulması ile
ilgili pazarlama alanında tavsiyelerde bulunmakta ve ürünlerin pazara uyarlanmasını sağlamaktadır. Tarihsel olarak,
şarap işletmecileri pazar odaklı olmaktan çok ürün odaklı olmuş ve pazarlama açısından, şarap üretiminin
kendisinden ziyade tüketicinin üretime tepkisiyle ilgilenmiştir. Şarap pazarının büyümekte olan yapısı kuşaklar, etnik
gruplar, ülkeler, cinsiyetler arasında şarap tüketimi davranışlarında farklılıkları ortaya çıkarmış ve değişim zaman
içerisinde süreklilik göstermiştir. Bugün tüketicilerin şarabı nasıl satın alıp tükettiklerine ve tüketiciler için taşıdığı
anlamlara yani şarabın değerine bağlı olarak farklı pazarlar ortaya çıkmış olup, şarap üreticilerinin ve önologların
verimliliği ve talep değişikliklerine uyum sağlama yeteneğini artırabilecek, yeni pazarlara erişimi ve büyümeyi
kolaylaştıracak yenilikçi ürünler ve süreçler geliştirmesi gerekmektedir. Örneğin bu aşamada önologların daha aktif
rol aldıkları üzüm bağları ve şarap üretim süreçleri pazarlama açısından düşünülmüştür. Böylece üretim unsurlarının
pazar açısından anlaşılması sağlanmakta ve uluslararası şarap pazarında ürünlerin farklılaştırılmasında
kullanılmaktadır (Hall & Mitchell, 2007). Tüm bunların yanında pazarlama aşamasında üreticiyle ve pazarlama
uzmanıyla birlikte elde edilen ürünün satış sonuçlarını analiz etmek ve tüketicilerin tercihlerini en iyi şekilde
karşılamak için önologlar üretim sürecinde değişiklikler önerebilmekte ve çeşitli üretim paydaşlarına tavsiyelerde
bulunmaktadır (UIOE, 2020a).
Önoloji ile İlgili Diğer Kavramlar
Şarap Uzmanı
Türk Standartları Enstitüsü (2008), uzmanı genel algı konusunda, bilgisi ve tecrübesi aracılığıyla, kendisine
danışılan alanda fikir verme yetkinliğine sahip kişi olarak tanımlamaktadır. Önologlar ve şarap üreticileri, uzun yıllar
üretimin her aşamasında şarap kalitesini değerlendirmek için duyularını kullandıkları ve kendi bütüncül
değerlendirmelerine, nesnel ve öznel düşüncelerin sonucuna ve tatma deneyimlerine güvenme eğiliminde oldukları
için uzman olarak adlandırılırlar (Lesschaeve & Noble, 2010).
Parr vd., (2004, s. 413)’a göre tadım açısından şarap uzmanlığı “wine expert” olarak kullanılmış ve bir kişi
aşağıdaki kategorilerden en az birine uyuyorsa bir şarap uzmanı olarak tanımlanmıştır: Yerleşik şarap üreticisi; şarap
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yapımı ve / veya şarap değerlendirmesine düzenli olarak katılan şarap bilimi araştırmacıları ve öğretim personeli;
şarap uzmanı (örneğin, şarap alanında yüksek lisans yapmış, şarap jüri üyesi, şarap yazarı, şarap perakendecisi); ilgili
mesleki deneyime sahip olan bağcılık ve şarapçılık alanında yükseköğrenim gören öğrenciler (örneğin, birden fazla
bağ bozumuna katılmış; şarap tadım dersleri vermiş); şarapla ilgili kapsamlı (> 10 yıl) geçmişe sahip kişiler (örneğin,
aile öyküsü; geniş şarap mahzeni; resmî şarap tadımlarına düzenli katılım). Şarap ve şarap yapımı bağlamında
değerlendirildiğinde önologlar şarap ve şarap yapımı biliminde uzmanlıklarıyla bu grup içerisinde yer almaktadırlar.
Duyusal Değerlendirme
Şarap değerlendirmesi hem bilişsel hem duyusal mekanizmalara dayanır. Duyusal değerlendirme başka bir ifade
ile degüstasyon bir şarabın duyular yoluyla algılanan uyaranlara tepkilerini uyandırmak, ölçmek, analiz etmek ve
yorumlamak için kullanılır (Stone & Sidel, 2004). Bu kapsamda şaraplar görünüş, koku, tat ve ağız hissi yönlerinden
değerlendirilir. Şarapla ilgili bilgi, hafıza, beklentiler ve değerlendirmenin gerçekleştiği bağlam dahil olmak üzere
bilişsel mekanizmalar ise deneyime dayalıdır. Duyusal uzmanlar, başkalarının görmediği farklılıkları algılamak için
son derece gelişmiş duyusal becerilere güvenirken; bilişsel uzmanlar üstün bilgiye ve başkaları tarafından
bulunmayan ilişkileri keşfetme, sorunlar üzerinden düşünme yeteneğine güvenirler. Bu bağlamda önologlar hem
duyusal hem bilişsel uzmanlar olarak şarapları tadarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirme süreci oldukça zor,
öznel ve duruma özgü duyusal değerlendirmeye yönelik kalite yargılarını içerir (Ashton, 2016 , s. 1; Jackson, 2009).
Şarap için duyusal teknikler, esas olarak bağcılık ve şarapçılık alanındaki araştırma çabalarını desteklemek için,
bağcılık veya şarapçılık alanındaki uygulamaların bitmiş şarap üzerindeki duyusal etkilerini karakterize etmek
amacıyla kullanılmıştır. Önologlar şarap kalitesini değerlendirmek ve geliştirmek için uzun yıllardır duyusal
teknikleri kullanırlar. Bugün ise duyusal tekniklerin ticari uygulamaları tüketicilerin şarap tercihini yönlendiren
duyusal nitelikleri belirleyebilen tercih haritalama tekniklerinin ortaya çıkmasıyla artmış ve bir araştırma amaçlı
kullanılmaktadır (Lesschaeve & Noble, 2019). Duyusal değerlendirme, şarap yapım sürecinin tüm aşamalarında ve
üzüm kalitesinin kontrolünde standart işlemlerinin bir parçası olup, şarap lezzetini ayarlamak, organoleptik sapmaları
düzeltmek için kullanılan vazgeçilmez bir araç statüsündedir. Örneğin hasatta en uygun zamanı belirlerken üzümlerin
tadına bakılır. Benzer şekilde üzümler hasat edildikten ve mahzenlere getirildikten sonra, fermantasyon ve
maserasyon esnasında fıçılarda yapılan günlük duyusal değerlendirme, şarap üreticilerinin amaçlanan şarapta şıranın
dönüşümünü değerlendirmesini ve kontrol altında tutmasını sağlayan çok önemli bir faaliyettir ( Ossorio &
Ballesteros Torres, 2019). Bir önolog asmadan sofraya kadar şarap üretiminin farklı aşamalarını yönetir ve
yönlendirir, ama her şeyden önce bu aşamalarda duyu organlarını kullanarak inceleme yapan ve tadan bir degüstatör
olarak çalışır. Eleştirel duyusal analiz şarap üretimine yönelik üniversitelerdeki ilgili bölümlerde eğitimin ayrılmaz
bir parçasıdır (Jackson, 2016).
Şarap endüstrisinde şarabın tadının değerlendirilmesi için çeşitli yaklaşımlar vardır. Şarap uzmanlarının bir
bölümü şarapta zevke odaklanır ve bunun bir şarabın ne kadar iyi olduğunun tek göstergesi olduğunu öne sürer.
Başka bir grup şarap uzmanı ise kalitenin göstergesi olarak şarabın yapısındaki unsurları arar. Bu unsurlar arasında
en yaygın olanı karmaşıklık, denge, kişilik, uzunluk, lezzet yoğunluğu ve çeşit saflığıdır. Duyusal değerler ayrı ayrı
değerlendirildikten sonra, tüm parametreler bütünleştirilir ve şarabın genel kalitesine odaklanılır (Charters &
Pettigrew, 2007, s. 998; Jackson, 2009). Duyusal değerlendirme, daha iyi ve daha tutarlı şarabın üretimini
kolaylaştırmakta ve sorunların açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmaktadır. Ancak duyusal özelliklerin şarap
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kimyasıyla ilişkilendirilmesinde bir boşluk kalmaktadır. Bugün çeşitli teknikler ve cihazlarla sorun çözülebilmekte
ve boşluk doldurulabilmektedir (Jackson, 2009).
Bağcı ve Bağcılık
Alan yazında ampeloloji, viticulture, viniculture ve winegrowing gibi kullanımlarına sıklıkla rastlanılan bağcılık,
şarap üretiminde kalitenin odaklandığı bir alan olup, şarap üretim özelinde değerlendirildiğinde genel olarak şaraplık
üzüm üretmek olan çeşitli uygulamaları içeren, bağ yönetimi ve sistemini kapsayan, kökleri geleneklere dayanan,
ancak aynı zamanda değişime adapte olması gereken çok yıllık bir tarım sistemidir (Thiollet-Scholtus ve ark., 2020:
1). Karmaşık bir tarımsal ekosistem olarak bağ, iklim, toprak, maruziyet, rakım gibi çevresel koşullardan ve bağcı
tarafından indüklenen ve belirlenen faktörlerden etkilenir (Segade vd., 2019, s. 3-4).
Her ne kadar önolog bağın tasarımı, kuruluşu, geliştirilmesi ve yönetimine katılmak durumunda olsa da bağcılar
çeşitli ve farklı bağcılık uygulamaları ile daha iyi meyve bileşimi ve dolayısıyla yüksek kaliteli şaraplar üretmek için
çalışmaktadırlar. Şarap yetiştiricisi olarak kabul edilen bağcı, bu aşamada üzüm çeşidi ve anacı seçimi, asmaların
ekimi, asma yoğunluğu ve aralığının belirlenmesi, eğitim, budama sistemi, gübreleme işlemlerini, zararlı ve
hastalıklarla mücadele etme, su mevcudiyetini düzenleme, bağ yönetimi ve üzümün hasadı gibi çeşitli bağcılık ve
tarımsal uygulamalarıyla ilgilenmektedir. Ayrıca meyve kompozisyonundaki daha hızlı olgunlaşma ve
değişikliklerin çeşitli tekniklerle yönetilmesi ve bu tekniklerin geliştirilmesi gibi konularda da çalışmaktadırlar (Jones
vd., 2014; Segade vd., 2019). Bağcının görev alanı üzüm bağları ve bağlardaki uygulamalar ile sınırlanmakta olup,
önolog ile koordineli bir şekilde çalışmaktadır. Bu koordinasyon doğanın ve tekniklerin izin verdiği ölçüde önoloğun
ihtiyaç duyduğu hammadde üzümlerin sağlanmasına yardımcı olur.
Önolojinin Multidisipliner Boyutu
Şarap, antik çağlardan itibaren pek çok toplumun ürettiği, içmekten zevk aldığı ve başta din ritüelleri olmak üzere
pek çok konuda farklı anlamlar yüklediği bir içecek olmuştur. Bu durum ise şarabı diğer bilim dallarının çalışma
alanı haline getirmiştir. Bu sebeple önoloji multidisipliner bir özelliğe sahiptir. Bu bağlamda önolojinin; tarih,
ekonomi, hukuk, sağlık, edebiyat, turizm, sanat ve din ile yakından ilişkili olduğu söylenebilir.
Önoloji ve Tarih: Şarabın uygarlıklar açısından taşıdığı önem, tarihçiler için önemli bir araştırma konusudur.
Geçmişten günümüze insanoğlunun kurmuş olduğu en önemli uygarlıklardan olan Hitit, Antik Yunan, Antik Mısır
uygarlıklarında, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti’nde sosyal, ekonomik, hukuk ve inanç sistemi içerisinde
şarabın nasıl konumlandırıldığı, şaraba hangi anlamların atfedildiği gibi sorulara aranan cevaplar sayesinde geçmiş
dönemler hakkında bilgi edinmek mümkün olabilmektedir.
Önoloji ve Ekonomi: Şarabın ekonomi ile ilişkisi; üretim, tüketim, ithalat, ihracat ve istihdam gibi parametreler
ile izah edilebilir. Şarap, tıpkı kahve gibi küresel ölçekte en çok ticareti yapılan metaların başında gelmektedir.
İnternet ve sosyal medyanın da olumlu katkıları sayesinde artık insanlar başka ülkelerin şarapları hakkında daha çok
bilgiye sahip olmakta ve artan alım gücü sayesinde arzu ettiği ülkeden arzu ettiği şarabı sipariş verme şansına sahip
olmaktadır. Öte yandan bağdan bardağa kadar insanların şarap sektöründe her aşamada istihdam edildiği
düşünüldüğünde şarap sektörünün ülke ekonomileri için son derece önemli olduğu sonucu elde edilebilir.
Önoloji ve Hukuk: Şarapların üretimi ve satışı ile ilgili her ülke kendine ait mevzuata sahiptir. Söz konusu
Türkiye olduğunda ise bazı kurumlar ve hukuki düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. Örneğin şarap ların yetkili
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kuruluş ya da komisyonlarca belirlenmiş ve satışı yapılacak yiyecek-içecek ürünlerine ilişkin standartlar bütününü
ifade eden Türk Gıda Kodeksi’ne (Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, 2020) ve ilgili kanunlara uygun olması
gerekmektedir. Bunun dışında 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki
Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik (Üretim Yönetmeliği) ve 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Ticaret Yönetmeliği)
hükümlerine göre de hareket etmek gerekmektedir. Söz konusu yönetmelikler, şarap üre timi ve piyasaya arzına
ilişkin özel durumları ve uygulamaya ilişkin hususları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yine Türkiye’de Tarım
ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı
Kanunu bulunmakta ve Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu isimli bir kurum faaliyet göstermektedir. Öte
yandan başta Fransa olmak üzere Avrupa’daki pek çok ülkede yasal bir zorunluluk olarak apelasyon sistemi
(Kontrollü Köken Adlandırılması) uygulanmaktadır. Kaliteli şarap üretiminin kontrolünü sağlamak ve markalaşmayı
koruyarak geliştirmek için uygulanan bu sistem (Taşkın, 2020, s. 251), Türk şarapları için ne yazık ki henüz
uygulanmamaktadır.
Önoloji ve Sağlık: “Ilımlı şarap tüketiminin sağlık yararları son yıllarda gerek gözlemsel çalışmalarda gerek
deneysel ortamlarda ve randomize kontrollü çalışmalarda incelenmiş ve tahmin edilen biyolojik yollar arasında
antioksidan, lipit düzenleyici ve antienflamatuar etkiler bulunmuştur. Bu çalışmaların birçoğu ılımlı şarap tüketimi
ve kardiyovasküler hastalık, ateroskleroz, hipertansiyon, belirli kanser türleri, tip 2 diyabet, nörolojik bozukluklar ve
metabolik sendrom arasında koruyucu ilişkiler göstermesine rağmen, hangi miktarda şarap tüketileceği ile ilgili kesin
bir kanıt yoktur” (Çapaş, 2020, s. 123). Özellikle İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin
yeme-içme alışkanlıklarından esinlenerek oluşturulmuş bir diyet olan Akdeniz diyeti; zeytinyağı, baklagiller, rafine
edilmemiş tahıllar, meyveler, sebzeler, balık, süt ürünleri (çoğunlukla peynir ve yoğurt) ve düşük balık dışı et
tüketiminden oluşmaktadır (Wikipedia, n.d.). Bu diyette orta derecede şarap tüketimi olduğu bilinmekte ve diyetine
ılımlı miktarda şarap ilave edenlerin, şarabın içinde bulunan ‘Resveratrol’den (kırmızı şarapta daha yüksek oranda)
dolayı sağlığına olumlu etkileri olacağı söylenebilir. Çünkü resveratrol güçlü bir antioksidandır ve en çok bilinen E
ve C vitamininden daha güçlü etkilere sahiptir (Çapaş, 2020, s. 124).
Önoloji ve Edebiyat: İnsanlık tarihinin en eski içeceklerinden biri olan şarabın edebiyatla ilişkisi yine bir o kadar
eskiye dayanmaktadır (Özdemir, 2020, s. 177). Mitolojik kaynaklarda şarap ve şarap tanrılarından bahsedildiği
bilinmektedir. Yine şarabın bir metafor olarak dünya ve Türk edebiyatında sıklıkla kullanılan bir öğe olduğuna dair
çok sayıda örneğe rastlamak mümkündür. Söz konusu örnekler incelendiğinde “şarabın kimi zaman bir sohbet
esnasında karşıdaki kişiye bir ikram, kimi zaman bir eserin baş kahramanının ruhsal durumunun anlatıldığı parçalarda
kahramanın baş ucu içeceği, kimi zaman da kitapta bahsi geçen dini inanç ile ilgili bilgi verilirken kullanıldığı
görülmektedir”. Ayrıca “bir eserin kendi döneminden bağımsız olarak ele alınamayacağı düşünüldüğünde, şarap ile
ilgili kısımlarda; hangi şarabın kaliteli olduğu, şarap çeşitleri ve şarabın o dönem içerisindeki önemi gibi birtakım
bilgilere ulaşmanın da mümkün olduğu” söylenebilir (Özdemir, 2020, s. 179).
Önoloji ve Turizm: Özel ilgi ya da alternatif turizm türlerinden bir olarak da sayılabilecek olan şarap turizmi;
şarap tadımı yapmak, şarap satın almak, üzüm bağlarını gezmek, şarabın yapılışını izlemek, şarap hakkında eğitim
almak, şarap festivallerine katılmak, şarap ile ilgili hediyelik eşyalar almak ve şarap müzelerini gezmek gibi birçok
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etkinliği kapsamaktadır. İnsanların klasik turizm anlayışından sıkılıp yeni turizm çeşitleri aradığı günümüzde, artan
gelirleri ile birlikte yeme-içme konusunda da artan zevk ve beklentileri şarap turizminin tüm dünyada gelişmesini
sağlamıştır (Çullu Kaygısız, 2020). Bu bağlamda en çok ziyaretçi alan ve en ünlü şarap destinasyonları ise Fransa’da
Bourgogne, Bordeaux, Rhone, Champagne ve Provence, İtalya’da Toskana, Piedmont ve Veneto; Türkiye’de ise
Mürefte, Kapadokya, Bozcaada ve Urla’dır (Varnacı Uzun, 2020).
Öte yandan şarap, birer turistik işletme olan otel işletmelerinde ve yeme-içme işletmelerinde en sık tüketilen
alkollü içecekler arasında yer alması bakımından da turizm sektörü ve çalışanları açısından önemlidir. Özellikle ev
sahibi ülkenin kendi bağlarında yetiştirdiği üzümlerden, yerli üretici firmaların markaları altında piyasaya sunmuş
olduğu ve “yerli şarap” olarak adlandırılabilecek şarapları yabancı turistlere ikram etmesinin, ülke tanıtımına çok
büyük katkılar sağlayacağı aşikârdır. Şaraplar ayrıca turizm sektöründe istihdam edilen farklı personellerin görev ve
sorumluluklarını da doğrudan belirleyen bazı meslek dallarının ortaya çıkmasına sebep olması açısından önemlidir.
Özellikle sommelier olarak restoranlarda görev yapan kişiler, diğer servis personellerinden farklı niteliklere sahiptir
ve sayıca daha az oldukları için istihdam olanakları fazladır.
Önoloji ve Sanat: Geçmişte olduğu gibi günümüzde şarap ile ilgili hemen hemen her şey sanata konu olmuştur.
Özellikle Roma zamanında şarap taşımak için kullanılan amforalar, Hititlerin şarap sürahileri, gerek çömlekten gerek
camdan gerekse kristalden yapılan kadehler gibi ürünler el sanatlarının bir parçası olmuştur. Ayrıca üzüm, şarap
şişesi ve şarap kadehi gibi pek çok obje ünlü ressamların tablolarında resmedilmiştir. Benzer şekilde sinemada da
şarabın başrol olduğu filmler çekilmiş (Bottle Shock, Sideways, A Good Year vb.) ve kitlelere verilmek istenen
mesajlar sinema üzerinden izleyicilere aktarılmıştır.
Önoloji ve Din: Binlerce yıldır farklı kültürlerde şarap, dinî ve özel günleri kutlarken tüketilen bir içecek
olmuştur. Örneğin Antik Çağ’da Dionysos, şarabı icat eden ve üzüm bağlarını koruyan tanrı olarak kabul edilmiş ve
bu yönde tapınım görmüştür (Demirçivi, 2020, s. 135). Sonraki çağlarda semavi din olarak adlandırılan tek tanrılı
dinlerin kutsal metinlerinde de şarap ile ilgili metinlere yer verilmiştir. Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi semavi dinlere
mensup kişilerin şarap tüketimi sosyal hayatlarının bir parçası olmuştur. Ancak Yahudilikte sadece koşer şarap
(Yahudi beslenme yasalarına göre üretilen üzüm şarabı, Wikipedia, n.d.) tüketilmesine izin verilmiştir. Hz. İsa’nın
şarabı kendi kanı yerine koyması Hıristiyanlar için şarabı daha kutsal bir konuma yerleştirmektedir. İslamiyet’te ise
genellikle sofra ile ilgili olan Mâide suresinde doğrudan şarap olmasa da içki ile ilgili bazı talimat, uyarı ve dinî
hükümler bulunmaktadır (Diyanet İşleri Başkanlığı, t.y.).
Sonuç ve Öneriler
Üzüm, binlerce farklı çeşide sahip olan ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilme olanağı bulunan, sahip olduğu
birbirinden farklı değerlendirilme şekilleri (sofralık, kurutmalık, şıra, pestil, pekmez vb.) sayesinde ekonomi için
oldukça önemli olan bir meyvedir. Üzümün söz konusu değerlendirilme şekillerinden biri de şarap üretimidir. Şarap,
antik çağdan günümüze kadar hemen her medeniyetin ürettiği ve tükettiği, ithal ve ihraç ettiği, hatta dinsel anlamlar
yüklediği bir içecek olduğu için hemen hemen birçok bilim dalının ilgilendiği bir çalışma konusudur. Fermantasyon
yöntemi ile elde edilen şarabın kalitesinin ve lezzetinin, iklim ve toprak yapısının dışında çok farklı yüzlerce bileşenin
ve şarap ile ilgili zengin bir terminolojinin varlığı önoloji biliminin çalışma alanını oluşturmaktadır. Bu bağlamda
çalışma kapsamında bağcı, şarap uzmanı, önolog, degüstatör ve sommelier gibi şarap endüstrisinin farklı
alanlarındaki işler değerlendirilmiş, farklılıkları ortaya konulmuş ve sınırlarına dair bilgiler verilmiştir.
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En yalın şekliyle şarap bilimi olarak tanımlanan önoloji ve bu alanda çalışan önologlar Türkiye’de sınırlı sayıda
çalışmaya konu edilmiştir. Bu durumu üzümün şarap olarak değerlendirilmesinin ve tüketilmesinin Türkiye
sınırlarında çok yaygın olmaması ile ilişkilendirmek mümkündür. Türkiye’de kişi başı yıllık şarap tüketiminin
yaklaşık 2 litre olması, Anadolu’da üretilen üzümlerin yalnızca %2-3’lük bir kısmının şarap üretiminde kullanılması,
Türk şarapçılığının dünya nezdinde hak ettiği yere gelememesine sebep olarak gösterilebilir. İlave yapılan okumalar,
alkollü içkilere uygulanan yüksek oranlı vergilerin hem üreticiyi hem de tüketiciyi zorlayıcı nitelikte olduğunu,
alkollü içkilere uygulanan reklam ve promosyon yasaklarının üretici firmaları mali açıdan zorlayıcı olduğu
sonuçlarına erişilmesini de sağlamış, bu konuların da önoloji üzerine Türkiye’de sınırlı sayıda çalışma yapılmasına
sebep olarak gösterilebileceği düşünülmekle birlikte, sonraki araştırmacıların bu konuların her birini özel olarak
incelemesi önerilmektedir. Benzer şekilde gelecek araştırmalarda önoloji ile ilgili disiplinler arası çalışmaların
yapılması da önerilmektedir.
Şaraplar turizm sektörü için büyük önem arz etmektedir. Tatillerinde Türkiye’yi tercih eden turistlerin kaliteli
yerel şaraplar içmesi, söz konusu şarapları deneyimli sommelierlerin servis etmesi, turistlerin evlerine dönerken şarap
alışverişi yapması, şarap turizmi kapsamında seyahat eden turistlerin deneyimli bağcılardan bilgi edinmesi, şarap
fabrikalarını ve şarap müzelerini gezerken şarap uzmanı rehberlerden bilgi alması gibi birçok durum, Türk turizmine
ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda söz konusu etkinliklerin yapılabilmesi ve Türk
turizmine katkı sağlayabilmesi adına önoloji üzerine eğitimin yaygınlaşması, bölgesel ve uluslararası düzeyde farklı
araştırma alanlarına bilgileri entegre edebilecek yeni önolog, sommelier ve şarap uzmanı kuşağının eğitilmesi
gerekmektedir. Bu durumun hem şarap endüstrisine hem şarap turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Yine
konusunda uzman kişilerin şarap turizmi ile ilgili kilit noktalarda istihdamının sağlanması konusunda adım atılması
da önerilmektedir. Böylelikle önolojinin, Türkiye’de neredeyse varlığından habersiz olunan, eğitimini almak
isteyenlerin olanaklarının çok kısıtlı olduğu, istihdam imkânlarının sınırlı olduğu bir bilim dalı olmaktan çıkacağı ve
önoloji eğitimine olan talebin de artacağı düşünülmektedir.
Öte yandan başta Fransa olmak üzere, bağcılık konusunda Türkiye’ye rakip olarak adlandırılabilecek İtalya ve
İspanya gibi Avrupa ülkelerinde yasal bir zorunluluk olan “Kontrollü Kö ken Adlandırılması” yani apelasyon
sisteminin Türkiye’de de yasal bir zorunluluk haline getirilmesi önerilmektedir. Kaliteli şarap üretiminin kontrolünü
sağlamak ve markalaşmayı koruyarak geliştirmek için uygulanan bu sistem sayesinde az miktarda üretiliyo r da olsa
Türk şaraplarının kalitesi garanti altına alınabilecektir.
Beyan

Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
Grape is a very important fruit for the economy, which has thousands of different varieties and can generally be
grown between 30–50° parallel latitude in both the Northern and Southern Hemispheres. Although wine can be made
from many different fruits, the production and consumption of wine obtained from grapes are much more common
than those obtained from other fruits, and grape wine has a higher added value.
Wine is an alcoholic beverage that almost every civilization has produced, consumed, imported, exported, and
even has given religious meanings from ancient times until today. For this reason, it is a subject of study that almost
many disciplines are interested in. The quality and taste of the wine obtained by the fermentation method, the
existence of hundreds of very different components, and a rich terminology related to wine constitute the field of
study of oenology. The word oenology derived from the Ancient Greek language oînos (wine) and lógos (science) is
the science dealing with wine and winemaking (Vinotrip, n.d.). It is possible to encounter usages such as “Oénologie,
enology and oenology” in the literature.
Louis Pasteur, studying the fermentation process with the activity of yeast and bacteria, is recognized as the father
of scientific enology (Vinotrip, n.d.). Pasteur provided the scientific basis for understanding oenology. Since Pasteur,
oenology has progressed from a practical application and from art to science (Webb, 1980, p. 49). Today, the science
of oenology is an interdisciplinary synthesis of various sciences such as chemistry, biochemistry, microbiology, food,
agriculture, engineering, and sensory analysis. When the science of oenology presented by this mu ltidisciplinary
team is evaluated, the applications of scientific and engineering principles are included. These applications include
the analysis of grapes, the progress of the production process towards the target, the stability of the wine and
compliance with the legal specifications, the development, improvement and control of the reactions mediated by
yeast and bacteria in the fermentation process, the construction of wine production with modern engineering methods
and materials, and the control of production by sensory analytical methods (Webb, 1980). Oenology as a science
cannot be evaluated separately from these fields and progresses in parallel with the developments in these fields.
Although Anatolia is shown as the homeland of viticulture, wine production in Turkey is about 2 per thousand of
production in the world (OIV, 2019). It is known that the grapes obtained from 405 thousand hectares of vineyard
area in Turkey where only 2-3% of a part used in the production of wine (TÜİK, 2020), but these figures are between
70-95% in Italy, France, and Spain (Akyol, 2005; Öztuna Kaynakcı, t.y.; Şenuyar, Demirbaş & Saygın, 2014;
Şimşek, 2020). Because the grapes grown in Turkey, 40% are eaten fresh at the table, 35% are dried, 23% are used
to make molasses, grape leather (pestil), must etc. for products (Şarap Akademisi, t.y.). On the other hand, wine
consumption per person in individuals over the age of 15 in Turkey is quite low when compared with the rest of the
countries in the world with 2 litres (WHO, Global Status Report on Alcohol and Health, 2018). It seems possible to
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deduce oenology not given enough weight within the borders of Turkey and that Turkey cannot use enough of this
potential from these figures.
Oenology is a science that studies grape cultivation, the production, aging, storage, packaging, tasting,
consumption, and marketing of wine. Professionals working in this field are called oenologists. Today, the title of
oenologist is officially recognized by law in only a few countries such as Italy , France, Spain, and Switzerland. The
title of oenologist is in the process of being recognized by the governments in Argentina, Brazil, Chile, Germany,
Slovenia, and Uruguay (UIOE, 2020b). This title is not recognized by the law in Turkey and educational opportunities
for those who want to be oenologist in Turkey are very limited. According to the data in the hands of the International
Union of Oenologists, there are around 30,000 oenologists worldwide who have received training in accordance with
the issues approved by the UIOE, and approximately 70% of them are mainly employed in the European Union
(UIOE, 2020c).
In terms of personal characteristics, an oenologist should have the ability to think quickly, solve problems and
make decisions. In addition, it should have characteristics such as strong verbal and written communication, selfsacrificing work to access information, the ability to motivate oneself to constantly push the boundaries, the search
for continuous improvement and patience despite successful production (Global, 2017; Post Matric, 2020). Since
winemaking is an art as well as a science, creativity is one of the most important skills an oenologist can have.
Both oenology and oenologist have been subject to a limited number of academic studies in Turkey. However,
wines are of great importance for the tourism sector. Tourists'; who prefer Turkey for vacations; drinking quality
local wines, and these wines being served by experienced sommeliers, tourists' doing wine shopping back to home,
tourists' traveling within the scope of wine tourism and their being informed by the experienced vine-growers, by
wine experts, and/or by oenologist will make a great contribution to Turkish tourism and the economy of the country.
Oenologists can take part in all these fields under consideration. Oenologists can be employed in vineyards, wineries,
industrial establishments, research institutions, the tourism industry, and consulting. Job descriptions are specific to
the task they are working on and generally work as a grape grower, winemaker, manager, educator, consultant,
researcher, tour guide, tour operator, quality control specialist, and wine taster (Lincoln University, 2020). In Turkey,
however, oenology is a science where employment opportunities are limited and scientific publications written on it
are not sufficiently available, especially in the field of social sciences. Most of the studies in the literature have done
in the field of science. The studies on grape and viticulture were written by those working in the field of agriculture,
and the studies on wines were written by food and chemical engineers. In this context, this study, which is a
conceptual study, will contribute to the literature, especially social sciences, tourism and gastronomy, and the
research of next researchers.
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Yapay zekâ ile ilgili gelişmeler hemen hemen tüm sektörlerdeki iş süreçlerini etkisi altına
almaktadır. Gelişen teknolojiler, iş hayatına hızlı bir şekilde entegre olmakta ve bu dinamik
ortama uyum sağlayan işletmeler rakiplerine göre rekabet avantajı elde etmektedir. Bu
çalışmanın amacı; literatür dahilinde konaklama işletmelerinin iş süreçlerinde yapay zekâ
teknolojileri ve akıllı otel uygulamaları örneklerine yer vererek, teknolojilerin sağladığı
avantajları ve dezavantajları değerlendirmektir. Bilindiği üzere konaklama sektörü, emekyoğun bir sektördür ancak yapay zekâ teknolojileri desteğiyle çalışanların misafirlere
sundukları hizmetler daha hızlı, etkili ve misafir memnuniyetini artırmaya yönelik faydalar
sağlamaktadır. Alan yazın taraması doğrultusunda, yapay zekâ teknolojileri ve akıllı otel
uygulamalarının genellikle zincir otel işletmelerinde, 4 ve 5 yıldızlı otellerde daha yaygın
olarak kullanıldığı, bu durumun ise finansal imkânlarla ilişkili olduğu görülmüştür.
İlerleyen süreçlerde, Türkiye’deki konaklama işletmelerinin yapay zekâ teknolojileriyle
donatılması ve akıllı otel uygulamalarının yaygınlaşması globalleşen dünyadaki hizmet
standartlarına ulaşmak, değişen misafir beklentilerini karşılanmak ve gelir artışı açısından
önemli olacaktır.
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GİRİŞ
Endüstri 4.0, iş modellerinde ve üretim süreçlerinde meydana gelen büyük değişikliklerle birlikte
organizasyonların çalışma şeklinin dönüşümünü sağlayan teknolojilerin entegrasyonu (büyük veri analitiği, bulut
hizmetleri, 3D baskı, siber güvenlik, otonom robotlar, nesnelerin interneti, artırılmış gerçeklik vb.) olarak
tanımlanabilir (Trotta & Garengo, 2018). Endüstri 4.0 birçok sektörü etkilediği gibi konaklama sektörünü de
etkilemektedir. Endüstri 4.0’ın etkisiyle, konaklama sektöründe misafirler için daha kişiselleştirilmiş ve
dijitalleştirilmiş hizmetler sunulmaktadır. Akıllı otelcilik, dijital platformlar üzerinden tüm paydaş ekosistemine
katma değer sağlayacak bilgi paylaşımını sağlayan, birlikte çalışılabilir ve birbirine bağlı bir sistem olarak tanımlanır
(Youssef & Zeqiri, 2020).
Nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojisinin hızla yaygınlaşması, otel sektörünün gelişmine yeni fırsatlar
sağlamış ve bunun yanı sıra zorluklar da getirmiştir. Akıllı dünya kavramının 2009 yılında ortaya konulmasından bu
yana, akıllı şehirler, akıllı turizm ve akıllı otellerin mevcut dönüşümü gibi akıllı uygulamalar kademeli olarak gelişme
göstermiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, otellerde konaklayan misafirlerin tüketim taleplerinde oluşan
değişiklikler, otel sektöründe rekabeti daha şiddetli hale getirmektedir (Jing, 2019). Küresel akıllı konaklama
endüstrisinin 2026 yılına kadar 44,38 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. Yapay zekâ ve otomasyon
sistemleri, müşteri hizmetleri verimliliklerini artırmak için gelişmiş yapay zekâ teknolojileri aracılığıyla konaklama
sektöründe ve otellerde büyük değişim yaratmaktadır. Yapay zekâ, verileri ve modelleri iyileştirerek, son derece
kişiselleştirilmiş misafir deneyimleri ve gizli gelir fırsatlarını belirler ayrıca veri zekâsını yönlendirerek inovasyonu
ve büyümeyi güçlendirir (AI in Hospitality: Benefits, Applications & Usecases, 2021). Ayrıca, teknoloji aynı anda
işgücü maliyetlerini azaltabilir, hızlı ve standart hizmetler sağlayabilir, ürün ve hizmetlerin satışını artırabilir.
Teknoloji gelişim fırsatlarından yararlanan bir konaklama işletmesi böylece kendisini rakiplerinden farklılaştırabilir
ve rekabet avantajı elde edebilir (Tavitiyaman, Zhang, & Tsang, 2020).
Bu çalışma, Dünya’nın farklı bölgelerindeki konaklama işletmelerinin iş süreçlerine entegre edilen yapay zekâ
teknolojileri ve akıllı otel uygulamalarının sağladığı avantajlarının yanı sıra dezavantajları da değerlendirerek,
Türkiye’deki konaklama işletmelerine bir öngörü sunmayı amaçlamaktadır. Alan yazında, yapılan çalışmalar yapay
zekâ teknolojileri ve akıllı otel uygulamalarının misafir memnuniyeti ve gelir artışı sağlarken aynı zamanda iş
süreçlerinin hızlı yönetebilme fırsatı sunduğunu ortaya koymuştur. Çalışmanın, ilerleyen süreçte Türkiye’deki
konaklama işletmelerinde yapay zekâ teknolojilerinin desteğiyle akıllı otel uygulamalarının yaygınlaşması ve
küreselleşen dünya standartlarını yakalayabilmesi, değişen misafir tercihlerine yönelik hizmet sağlayabilmesi adına
konaklama sektörüne yönelik konu kapsamında bir çerçeve oluşturarak katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Kavramsal Çerçeve
Yapay Zekâ Kavramı
Yapay zekâ, insan zekâsının simüle edilmesi ve genişletilmesi için kuramlar, yöntemler, algoritmalar ve
uygulamalar geliştirmeyi amaçlayan bilgisayar biliminin bir dalıdır (Deng, 2018). Yapay zekâ, insan gibi düşünüp
eylemlerini taklit etmek üzere programlanan makinelerdeki insan zekâsının simülasyonunu ifade eder. Yapay zekânın
asıl özelliği, belirli bir hedefe ulaşma şansı en yüksek olan eylemleri rasyonelleştirme ve gerçekleştirme yeteneğidir
(Frakenfield, 2021). Yapay zekâ, öğrenme ve sorun çözme gibi akıllı davranışların otomasyonuna odaklanan
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bilgisayar biliminin bir parçası olmakla beraber, kullanım alanları ise; bilgi temsili (dünyanın etkin ve anlamlı bir
şekilde temsili), öğrenme ve adaptasyon (talimatlar, deneyim, veriden bilgi sağlama), konuşma ve dil işleme (iletişim,
yazılı ve sözlü dil çevirme yeteneği), görüntü anlama ve sentez, otonom akıllı ajanlar ve robotlar (çevre ile etkileşim
yeteneğine sahip varlıkların oluşturulması), çoklu ajan sistemleri (birlikte çalışabilen ajanlar), bilişsel modelleme
(insan bilişinin çoğalması), matematiksel fonlama (formalizasyon yöntem ve teknikleri)’dır. Yapay zekâ, sürekli
büyüyen ve gelişen bir teknoloji bilimi haline gelmekte ve yapay zekâ aracılığıyla turistler çok sayıda bilgi kaynağına
ulaşıp en uygun hizmetleri seçerek tatilllerini daha iyi planlayabilecek ve bu durum konaklama sektörünü olumlu
yönde destekleyecektir (Rotondo, 2010).
Yapay Zekâ’nın Tarihsel Gelişimi
Yapay zekâ ile igili ilk çalışmaların kökeni tam olarak bilinmemekle birlikte 1940’lı yıllara, özellikle 1942 yılında
Amerikan Bilim Kurgu Yazarı Isaac Asimov’un kısa öyküsü ‘Runaround’a dayandırılır. Runaround, Gregory Powell
ve Mike Donavan tarafından geliştirilen bir robot hikayesidir. Asimov’un çalışmaları, robotik, yapay zekâ ve
bilgisayar bilimi alanındaki bilim insanlarına ilham vermiştir (Haenlein & Kaplan, 2019). Yapay zekâ ile ilgili ilk
bilimsel çalışmalar ise, Warren Mcculloch ve Walter Pitts’in ABD’deki çalışmalarıyla bağlantılı olarak 1943 yılına
kadar uzanmaktadır. 1950 yılına gelindiğinde, Alan Turing bir makinenin insan eylemlerinin ürettiği sonuçlardan
ayırt edilebilen sonuçlar üretebilecek noktaya gelip gelmediğini belirlemek için test tasarlamış ve bu testi geçen
makine, Turing tarafından ‘zeki’olarak ifade edilmiştir (Parentoni, 2020). Yapay zekâ kavramı, 1956 yılında
Hampshire’ın Hanover kentinde bulunan Darthmouth College’de yürütülen bir çalışma ile ortaya çıkmıştır. Bu
çalışma, bir makinenin öğrenmenin her yönünü ya da insan zekâsını simüle edebileceği varsayımına yönelik
yürütülmüştür (Mccarthy, Minsky, Rochester, & Shannon, 2006). 1956 yılında, yapay zekâ kavramını John Mc
Carthy Dartmouth College’deki konferansta ilk kullanan kişi olmuştur ve bu nedenle kendisi yapay zekâ’nın babası
olarak anılmaktadır. Projenin öncüsü olan Mc Carthy ile Marvin Minsky, Nat Rochester ve Claude Shannon’da
projede yer almıştır (Andresen, 2002). 1959-1967 yılları arasında Arthur Samuel’in ünlü dama oynama programı
‘makine öğrenmesi’ ve ‘bilgisayar oyun oynama etkileşimi’ ne öncülük ederek yapay zekânın temelini oluşturmuştur.
İlerleyen yıllarda ise, bilgisayar oyunları endüstrisi yapay zekâ desteğiyle oyunları daha eğlenceli, zorlu ve ilginç
hale getirebilmiş, bu sayede yapay zekâ bilgisayar oyunları ile tekrar gündeme gelmiştir (Bowling, Fürnkranz,
Graepel, & Musick, 2006).
1980’lerde yapay zekâ ile ilgili çalışmalar büyük gelişme göstermiştir. Uzman sistemler yaygın bir şekilde
kullanılmış ve endüstriyel yapay zekâ gelişmiştir. Özellikle 1982 yılında, Japonya Uluslararası Ticaret ve Sanayi
Bakanlığı, yapy zekâ geliştirmeyi önemli ölçüde destekleyen beşinci nesil bilgisayar sistemleri projesini başlatmıştır
(Zhongzhi, 2011). 1990 yılının ortalarına gelindiğinde, IBM tarafından ‘Deep Blue’ isimli yapay zekâ destekli bir
satranç yazılımı geliştirilmiştir. Aslında, bu yazılımın iki farklı versiyonu vardır, ilki 1996 yılında Dünya Satranç
Şampiyonu Gary Kasparov’a mağlup olmuş, ikinci ise 1997 yılında onu mağlup etmiştir (Campbell, Hoane Jr., &
Hsu, 2002). 2003 yılında John McCarthy, Marvin Lee Minsky ile ‘MIT Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zekâ
Laboratuvarı’nı kurmuştur. Yapay zekâ üzerine metinler yazmış, bu metinlerden bir tanesi olan ‘Algılayıcılar’ metni
ise daha sonra analizin temel çalışması haline gelmiştir (Eliott & Onuodu, 2019). Modern endüstri sürecinin
gelişimini destekleyen faaliyetler, 2011 yılında Alman ekonomisini geliştirmek için önerilen Endüstri 4.0 kavramı
ile daha da gelişim göstermiştir (Yang, 2017).
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Dördüncü sanayi devrimi ya da çoğunlukla bilinen adıyla Endüstri 4.0 ile dijital ürün ve hizmetler, birlikte
uzmanlaşmış fiziksel ve sanal varlıkların işleyişi, entegre iş operasyonları ve müşteri hizmetleri optimizasyonu gibi
süreçlerde dönüşümlere neden olmuştur. Teknolojiler, Endüstri 4.0’ın temelini oluşturur ve iş süreçleri dönüşümü
teknoloji olmadan mümkün değildir. İşletmelerin iş modellerini değiştirecek en gelişmiş teknolojiler; ‘Nesnelerin
İnterneti (IOT)’, ‘Yapay Zekâ’,’Büyük Veri (Big Data)’, ‘Artırılmış Sanal Gerçeklik’’tir (Verevka, 2019). Büyük
veri, analitik sistemler için girdi olarak kullanılan ve çeşitli kaynaklardan toplanılan verilerden oluşmaktadır. Analitik
sistem bir makine öğrenimi modeline (algoritma) sahiptir ve sağlanan verilerden öğrenir, elde ettiği deneyimler ile
de sistem gelişir (Abdualgalil & Abraham, 2020). Makine öğrenimi (ML), yapay zekânın önemli bir bileşenidir.
Endüstriyel uygulamalar için veri toplama, veri analiz etme ve tahmini verileri kullanmaya yarar. Makine öğrenimi
(ML) ve derin öğrenme (DL), verinin yeniden kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi ve gelişmiş analizlerin tahmin
edilmesi için ortak araçlar sağlar (Rahul, Kumar Banyal, Goswami, & Kumar, 2021). Konaklama işletmeleri
(hospitality organizations), veri toplama ve optimizasyon yoluyla misafirlerine, özgün ve özel deneyimler sunmak
için giderek daha çok önem kazanan yapay zekâ destekli platformlara yatırım yapmaktadır (Bounatirou & Lim,
2020). Büyük veri çağında, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir sektör olan konaklama sektörü temel performans
göstergelerini sentezlemek için mülk yönetim sistemleri (property management system), gelir yönetim sistemleri
(revenue management system) veya müşteri ilişkileri yönetim (customer relationship management) süreçlerinde
bilgisayar tabanlı sistemleri ve yapay zekâyı benimsemiştir. Ayrıca, ‘Amazon Alexa’', ‘Apple Siri’ ve ‘Google
Asistant’ gibi akıllı ev aletleri ve uygulamaları bilgi sağlamak, sipariş istemek veya şikayetleri iletmek için otel
odalarında yer almaktadır (Drexler & Beckman Lapre, 2019).
Akıllı Otel Kavramı
Akıllı otel kavramı, ingilizce kökenli “smart” (akıllı) kelimesinden gelmektedir. Kelime, ‘zeki’, ‘ustaca’,’şık’
anlamlarına karşılık gelmektedir. Bu kavram, yeni teknolojiler (akıllı teknolojiler) ve cihazlar (akıllı cihazlar)
bağlamında daha sık kullanılmaktadır. Akıllı otel, daha çok konaklama sektörüne yeni bilgi ve iletişim teknolojilerini
adapte eden pratik bir iş modelidir. Akıllı oteller, akıllı organizasyon kategorisinden ziyade akıllı teknoloji
kategorisinde değerlendirilmektedir (Jaremen, Jedrasiak & Rapacz, 2016).
Akıllı otel (smart hotel), ‘misafirlere saygın ve elverişli bir tatil ortamı sunabilmek için bir dizi bilgi teknolojisinin
birlikte çalıştığı’ otel olarak tanımlanır. Akıllı oteller, konaklama sektöründe yenilikçi bir iş modeli kurarak rekabette
farklılaşmaya imkân sağlamaktadır. Bu nedenle, veriye dayalı sistemler, gelişmiş teknolojiler ve insandan bağımsız
çözümler (örneğin, yapay zekâ (AI), ve nesnelerin internet (IOT)) uygulanması aracılığıyla otomatikleştirilmiş akıllı
hizmetler akıllı otellerin (smart hotels) önemli özellikleridir (Kim, Lee & Han, 2020). Akıllı otel odası (smart hotel
room) ise, nesnelerin interneti (IOT) tarafından desteklenen ‘akıllı’ elektronik cihazlardan yararlanan oda olarak
tanımlanır. Bu IOT teknolojisi, cihazların internet bağlantısı aracılığıyla etkili bir şekilde iletişim kurmasına,
internetten bilgi bulmasına ve yakındaki diğer cihazlar ile etkileşime girmesine olanak tanımaktadır. Akıllı otel odası
bir yenilik faktörü olarak, farklılaşma ve pazarlama açısından önemlidir. Ayrıca; akıllı otel odası misafirler için daha
fazla kişiselleştirme, geliştirilmiş sürdürebilirlik, gelişmiş müşteri deneyimi, uzaktan oda kontrolü ve daha hızlı ve
güvenilir onarım imkânı sağlamaktadır (Smart hotel room, 2021).
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Resim 1: Marriott International Akıllı Otel Odaları (Zimmermann, 2021).
Resim 1 ‘deki Marriott International’ın akıllı otel odaları, en son teknolojik gelişmeleri uygulamaya imkân
verecek şekilde standart bir otel odası olarak dizayn edilmiş, misafirlerin kişisel tercihlerine göre özelleştirilebilen
cihazlar ile donatılmıştır. Odalar, belli bir ağ üzerinden cihazların bağlantısını sağlayan, nesnelerin interneti
(IOT)’nin bir uygulaması olarak tasarlanmıştır. Ayrıca, Marriott hotel üyelik sisteminde olan misafirler kendi
hesapları aracılığıyla, odaya gelmeden istedikleri değişikleri akıllı telefonları aracılığıyla yapabilme imkânına da
sahip olabilmektedir (Zimmermann, 2021). Otellerin çoğu teknolojiyi ‘birçok süreç inovasyonunun belkemiği’
olarak kabul etmekte ve böylece faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak teknolojiye dayalı olarak yürütmektedir.
Bu hem operasyonel faaliyetler, hem gelir artışı, hem de misafir memnuniyeti açısından her zamankinden daha
önemli hale gelmiştir. Konaklama sektöründeki yükseltilmiş teknolojik yenilikler, temel olarak akıllı turizmin kritik
faktörü haline gelen akıllı mobil teknolojiler, nesnelerin interneti, bulut bilişim, büyük veri teknolojileri, akıllı
cihazlar, yeni sosyal medya araçları ve misafirperverlikle ilişkili hizmetler sunma fırsatı sağlamaktadır (Pranicevic
& Mandic, 2020). Yeni misafir tarzının yüksek hizmet beklentilerini karşılamak için konaklama işletmeleri akıllı otel
konseptine geçmektedir. Akıllı oteller, teknoloji sayesinde misafirlerin kişisel tercihlerine göre hizmetler
sunmaktadır. Bu nedenle, oteller ses, hareketlilik, yüksek hızlı internet erişimi ve TV eğlence hizmetleri entegrasyonu
sağlayan akıllı bir ortam yaratarak, diğer taraftan da misafirler için yeni deneyimler ve geliştirilmiş hizmetler
sunmaktadır. Ayrıca, akıllı otel odası kişisel tercihleri öğrenme, misafir alışkanlarına göre onların konaklama süresi
boyunca beklentilerine göre özelleştirilerek verimli bir hizmet ile birleştirme imkânı sağlar (Petrevska, Cingoski &
Gelev, 2016).
Konaklama İşletmeleri İş Süreçlerinde Yapay Zekâ Teknolojileri ve Akıllı Otel Uygulamaları
‘Hospitality’ kelimesi ‘misafiri veya yabancıları karşılamada nezaket’ olarak tanımlanır. Cassee (1983)’e göre ise
‘soyut ve somut tüm bileşenlerin (yiyecek ve içecek, yatak, ambiyans, çevre ve çalışanların davranışı) uyumu karışımı
ve misafirperverlik (hospitality) konseptinin, iyi yemek hazırlama ve rahat bir yatak sağlama klasik fikrinden çok
daha fazlasını içerdiğini’ belirtmiştir (Brotherton, 1999).
Konaklama işletmeleri, misafirlerin konaklama, yeme-içme, eğlence ve sosyal gereksinimlerini karşılayan,
turistik mal ve hizmet sunan ekonomik yapılardır (Öztekin & İlhan, 1994). Konaklama işletmeleri, emek-yoğun
hizmet veren, kapasitesi doğrultusunda istihdam imkânı sağlayan, üretim süreçlerinde otomasyonun fazla yer
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almadığı, üretilen hizmetlerde çalışan etkisi ve işbirliğinin ön planda olduğu ve emek-yoğun hizmet vermesi
nedeniyle bilgisayar teknolojilerinden belirli sınırlar dâhilinde yararlanıldığı işletmelerdir (Gürel, 2009). Konaklama
işletmelerinin çoğunun yapay zekâ ürünlerinden yararlanma imkânı olsa bile, sahip olduğu kaynakların etkin
yönetimi gibi sorunlar nedeniyle işletmelerin çoğu istenen başarıyı gösterememektedir. Ancak, konaklama
sektöründe bu teknolojileri iyi uygulayan işletmelerin ise başarı oranları hızla yükselmektedir (Üstüner, 1996).
Özellikle, turizm birkaç yıldır değişen teknolojiler sayesinde faaliyet ve iş süreçlerinde birçok ilerleme
göstermiştir. Turizm deneyiminin gelişmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti (IOT), bulut bilişim, mobil iletişim,
blockchain, büyük veri ve yapay zekâ “Turizmi Akıllı Turizme” dönüştüren teknolojilerdir. Konaklama işletmeleri
açısından ise misafirlerine en üst düzey hizmet standartlarını sunma esasına dayandığından dolayı böylesine karmaşık
bir sektörde yenilikçi teknolojiler müşteri memnuniyetini, maliyet tasarufunu, iş kârını artırmaya yönelik faydalar
sağlamaktadır (Verma, Kumar Shukla & Sharma, 2020). Yapay zekâ, günün herhangi bir zaman diliminde geleneksel
insan işlevlerini yerine getirebilme yeteneği sayesinde, konaklama sektöründe önemli bir rol oynar. Yapay zekânın
en önemli faydası ise misafirlere hızlı yanıt verme imkânı sağlamasıdır (Shridhar Lad & Zade, 2020).
Konaklama işletmelerinde, misafirlerle etkin iletişim kurmak ve onların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde anlayarak
hizmet sunmak, son derece önemli bir konudur. Yapay zekâ destekli chatbot robotları ile doğrudan mesajlaşma ve
çevirim içi sohbet hizmetleri söz konusu olduğunda etkili bir şekilde günün 24 saati haftanın 7 günü hizmet
vermektedir. Örneğin, Stockholm’deki Clarion Hotel Amaranten’de, Amazon Echo’ya bağlı yapay zekâ destekli bir
Chatbot oda asistanı bulunmaktadır. Güçlü özelliklere sahip asistan, normalde bir insan çalışanın sahip olduğu
özellikler ile donatılmış ve misafirlere yardımcı olmak için tasarlanmıştır (Artificial Intelligence is Reshaping
Hospitality, 2021). Yapay zekâ destekli konsiyerj hizmeti ile misafirlere mükemmel hizmet sunmaktadır. IBM’in
Hilton otelleri ile yürüttüğü pilot projesi olan robot konsiyerj ‘Connie’ misafirlerin sorularını yanıtlamakta, bir
restoran veya park hakkında bilgi alıp, sorularını anında çözebildiği için gelişmiş bir misafir deneyimi sunmaya
yardımcı olmaktadır. Connie’nin temel görevleri yerine getirmesiyle, otel çalışanları misafir deneyimini daha yüksek
bir seviyeye çıkarmak için yeterli zamana sahip olmaktadır. Ayrıca, otel misafirlerden gelen günlük soruların
tamamına erişerek, verilen hizmeti iyileştirmek için gerekli konuları tespit edebilme imkânı da sunmaktadır (How
Artificial Intelligence is Changing the Game for the Hotel Industry, 2021).
Las Vegas’ın ünlü Caesars Palace otelini yöneten Caesar Entertainment Cooperation, misafir memnuniyetini
artırmak ve kişiye özel hizmet sunabilmek adına veri analitiği kullanmaktadır. Caesars Entertainmet, ülke çapında
sahip olduğu tüm restoran, kumarhane, spa ve golf sahasında yaptıkları harcamalar da dahil olmak üzere tüm
misafirlerinin işlem verilerini toplamaktadır. Misafir harcamalarından toplanan veriler, daha sonra her konuğun
kişisel özelliklerini analiz etmek, ilgi alanlarını anlamak için kullanılmaktadır. Caesar Entertainment’ın yürütmüş
olduğu bu ‘Total Rewards Loyalty Program’ aracılığıyla veri toplama ve analizi ile misafir memnuniyetini ve
sadakatini güçlendirmekle kalmamış, aynı zamanda büyük veri ve yapay zekâ alanında bir konaklama sektörü lideri
konumuna gelmiştir (Zhou, 2021).
Sesli asistanlar da otel odalarında popüler hale gelmektedir. Bu sesli asistanlar aracılığıyla misafirler oda servisi
siparişi vermekte, alarm programlayabilmekte, müzik çalabilmekte ve çok daha fazlasını gerçekleştirme imkanı elde
etmektedir. Ayrıca, yine yapay zekâ destekli misafirlere yardımcı olan akıllı ses desteği sağlayan iletişim merkezi
self-servis hizmeti vererek, misafirlerin duygularını anlayarak, misafirlerin sorunlarına çözüm getirmektedir (Trotter,
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2020). Örneğin, ‘Hey Alexa! Gece ışıklarını aç’ sesli komutu ile odada konaklayan misafir ışıkları gece moduna
çevirilmesini sağlayarak, rahatça uyuma şansına sahiptir. Işıklardan büyük elektrikli cihazlara, otel odasının her
köşesi akıllı bir otel çözümü kullanılarak otomatik hale getirmektedir. Ses kontrol cihazları, misafirlerin rahat ve
unutulmaz bir deneyim yaşamasına olanak sağlamaktadır (6 Benefits of Smart Hotel Technology in Hospitality
Industry, 2021). Londra’daki Eccleston Square butik oteli, 19. yüzyıl tarihinin etkisine sahip bir otel olmasına rağmen
yüksek teknoloji ile donatılmıştur. Tüm otel odalarında ana oda fonksiyonlarının cep telefonunuzla kontrolü, banyo
aynalarına gömülü düz TV’ler, konsiyerj hizmetleri sağlayan özel iPad’ler, uluslararası ücretsiz telefon görüşmeleri
sunan akıllı telefonlar gibi akıllı teknolojiler bulunmaktadır (Sbounias, 2021).

Şekil 1: Son Teknoloji Konaklama Hizmetleri (Kansakar, Munir & Shabani, 2019)
Şekil 1’deki konaklama hizmetlerinin teknoloji işleyişinin uygulandığı birçok konaklama işletmesi vardır.
Örneğin;

Marriott

Hotel

misafirlerinin

otel

resepsiyonunda

sıraya

girmeden

check-in

işlemlerini

gerçekleştirebilmeleri için bir mobil uygulama sunmaktadır. Check-in işlemlerinden sonra, otel misafirleri yemek
sipariş edebilir, oda sıcaklığını ve aydınlatmayı kontrol edebilir, seyahat planlamak için yapay zekâ destekli sohbet
robotları ile özel mobil cihazlar aracılığıyla etkileşim kurabilirler (Prentice, Lopes & Wang, 2020). Jaremen ve ark.
(2016)’a göre, The Upper House Honn Kong, misafirlere check-in sırasında bir dizi oyun, müzik ve kendi
kullanımları için otelle ilgili bilgiler yüklenmiş Ipod Touch vermektedir, Novotel München Messe’de misafirler hem
sanal hem de gerçek bir resepsiyonist tarafından karşılanmakta, otel misafirlerin ihtiyaç duydukları turistik bilgileri
kolayca bulabilecekleri dokunmatik ekranlarla donatılmış bilgi ve iletişim sistemleri sağlamaktadır, Kopenhag’daki
Crowne Plaza, CO2 emisyonu açısından nötr hale getirilerek kullanılan enerjinin tamamı yenilebilir kaynaklardan
sağlamakta, Poznan’daki Blowe Up Hall otel misafirleri odalarına girmek için anahtarlar ya da kartlar yerine Iphone
alırlar. Bu oteller işleyişlerinde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkili bir şekilde uygulanmasının örneklerini
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temsil etmektedir. Bu akıllı teknolojiler sayesinde misafirler kendilerini akıllı otele duygusal olarak bağlı
hissetmektedirler (Wu & Cheng, 2018). Apple Watch (2015) sayesinde otel odası kartı veya anahtarı kaybetme sona
ermiştir. Starwood otelleri misafirleri için odalarının kilitlerini açmalarını sağlayan bir uygulama sunmaktadır. Accor
hotels grup ise Apple Watch için 10 dilde kullanılabilen akıllı telefon uygulaması aracılığıyla otelleri ve varış
noktalarını tanıtmanın yanı sıra kullanıcıların geçerli rezervasyonlarını yönetmesine izin vermektedir (Grotte, 2018).
Çalışma kapsamında, yapay zekâ teknolojileri destekli akıllı otel uygulamalarının olduğu konaklama işletmelerini
örnekler doğrultusunda sınıflandırırsak, zincir otel grupları olan ‘Hilton’, ‘Marriott’ ‘Intercontinental’, ‘Starwood’
ve ‘Accor’ otel gruplarında, İsveç’teki 4 yıldızlı otellerden Clarion Hotel Amaranten ve Crown Plaza Copenhagen,
Münih’teki Novotel Munchen Messe, 5 yıldızlı oteller arasında ise ‘Ceasar Palace Las Vegas’, Londra’daki
‘Eccleston Square Hotel’, Hong Kong’taki ‘The Upper House’ ve Polonya’daki ‘Blowe Up Hotel’ gibi dünya’nın
farklı bölgelerindeki otellerin sunduğu hizmetler de teknoloji geliştikçe gelişme göstermeye devam edecektir.
Konaklama İşletmelerinin İş Süreçlerinde Teknolojik Gelişmelerin Sağladığı Avantajlar
Yapay zekâ, otellerin daha iyi süreçler uygulamasını, ihtiyaçları tahmin etmesini, sorun çözmesini ve misafir
profilini bilmesini sağlamaktadır. Oteller, misafir verilerini alan, işleyen ve analiz eden bir sisteme sahip olarak, daha
iyi misafir deneyimi yaratmak için bunu ileriye yönelik hizmetler için bilgiye dönüştürmektedir. Böylelikle,
konaklayan tüm misafirlere özel hizmet sunabilme imkânına sahip olmaktadırlar (Why is Artificial Intelligence So
Important in Hotels, 2021). Örneğin, chatbot’un en önemli avantajlarından biri misafirlerin otelle ilgili daha iyi bir
deneyim yaşamasına yardımcı olmasıdır. 7/24 hizmet sağlayarak, farklı dil seçenekleri ile farklı milletlerden
misafirlere hizmet vermektedir. Ayrıca, çalışanların iş yükünü azaltmaya da katkı sağlamaktadır. Misafir, otelde
konakladığı süre boyunca chatbot ile iletişim kurduğu için, otelin misafirin davranış eğilimleri ile ilgili veri
toplamasına ve incelemesine, böylece hizmetlerini iyileştirmesine yardımcı olmaktadır (Dickinson, 2021).

Şekil 2: Konaklama İşletmelerinde Yapay Zekâ Teknolojilerinin Avantajları (AI to take the hospitality industry to
the next stage in its evolution, 2021)
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Akıllı otel konseptinin, hem misafirler hem de otel sahiplerine sağladığı avantajlar bulunmaktadır. Özellikle, otel
sahiplerinin enerji ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlarken, misafirlere iyi bir deneyim ve çok daha
fazla kişiselleştirme sunmaktadır (Smart hotel, 2021). Basit bir ifadeyle, konaklama sektöründe yapay zekânın en
önemli avantajı insanlar için zor olan iş süreçlerini kolaylaştırmaktır. Yapay zekâ, otellerde konaklayan misafirlere
mükemmel hizmet sunmaya yönelik trendi değiştirmektedir. Bunun sonucunda ise misafir sadakati ve dolayısıyla
gelirler de artış sağlanmaktadır. Yapay zekâ, iş süreçlerinde belirli bir düzen sağlamaktadır;
•

Misafirlerden sağlanan veriler ile segmentasyon sağlar,

•

Marka sadakatini artırır,

•

Satışı artırır,

•

Misafirlerin sahip olduğu değerlere, tercihlerine, memnuniyetine, davranışına ve isteklerine yönelik profiler
oluşturmayı sağlar,

•

İş süreçlerinde hızlı ve doğru sonuca ulaşır ve insana göre daha düşük hata payına sahiptir (AI in
Hospitality: Benefits, Applications & Usecases, 2021).

Yapay zekâ teknolojilerinin, iş süreçlerini hızlnadıran, kolaylaştıran, çalışanlara destek olan, zamanı etkin
yönetme fırsatı sunan, ayrıca misafir memnuniyetini ve duygusal bağlılığını artıran birçok avantajları bulunmaktadır.
Konaklama İşletmelerinin İş Süreçlerinde Teknolojik Gelişmelerin Oluşturduğu Dezavantajlar
Yapay zekâ teknolojilerinin ve akıllı otel uygulamaların birçok avantajları olsa da, özellikle teknolojinin giderek
gelişmesiyle mahrem bilgilere kolay ulaşılması endişe yaratmaktadır. Misafirlerin ev hayatlarındaki yaşam tarzına
benzeyen verilere erişimi olan oteller, bazı misafirleri endişelendirmektedir. Bu nedenle, konaklama işletmelerinin
bu verileri koruyabilmesi çok önemlidir (Daye, 2021). Ayrıca, teknolojinin hızına ayak uydurmak, konaklama
işletmeleri için hem zor hem de pahalıdır. Çevirim içi rezervasyonlar ile başlayan ve devam eden süreç, gelecekte
bulut hizmetlerinin daha fazla benimsenmesi ile sürecektir. Teknolojideki yeniliklerin hızlı temposu, çoğu işletmenin
sürekli karşılaştığı bir sorun olan misafirlerin de beklentilerini değiştirmiştir (Kashyap, 2014). Bu noktada önemli
olan, misafirlerin yapay zekâ teknolojilerine yönelik düşünceleri, tutumları ve algılarıdır. Herhangi bir teknoloji veya
yenilikte olduğu gibi, Roger (2010)’a göre misafirler, ‘yenilikçiler ‘erken benimseyenler’,’erken çoğunluk’,’geç
çoğunluk’ ve ‘geç benimseyenler’ olarak kategorilere ayrılırlar. Bu nokta da yapay zekâya karşı olumsuz duyguları
olan kişiler olabilir, bu da genellikle daha önce bu teknolojiyi kullanmamış kişilerde rastlanılmaktadır (Digumal,
2020). Yapay zekâ teknolojileri ile desteklenen makinelerin ortaya çıkışının konaklama sektörünü güçlü bir şekilde
etkilemiş ve insan işgücü etkileri oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Yapılan çalışmada, Çin’in Guangzhou’daki 5
yıldızlı otelinde çalışan 468 kişiden elde edilen veriler doğrultusunda yapay zekâ teknolojilerinin iş gücü devir
oranına etkisi olduğunu göstermiştir. Bu ilişkinin, algılanan örgütsel destek ve rekabetçi psikolojik iklimin etkisiyle
ortaya çıktığı belirtilmiştir (Li, Bonn & Ye, 2019). AI (yapay zekâ) teknolojisinin benimsenmesinin çalışanlar
üzerinde neden olduğu iş güvensizliği algısına rağmen otel yönetiminin yeni müşteri memnuniyeti yaratmak için
yapay zekâ teknolojisini onayladığı ve otel çalışanlarının katılımını desteklediği sürece onlar da AI (yapay zekâ) ile
çalışmaya isteklidir (Koo, Cirtus & Ryan, 2020). Yapay zekâ teknolojilerinin dezavantajları arasında konaklama
işletmelerinde çalışanların iş kaybetme riski öngörülse de yapay zekâ çalışanların işlerini kolaylaştıran ve onları
asiste eden bir konumdadır. Emek-yoğun bir sektör olan konaklama sektörü kapsamı gereği insan etkileşimin ön
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planda olduğu bir sektör olması nedeniyle yakın gelecekte, çalışanların iş kaybetme riskini oluşturacak bir durum
öngörülmemektedir.
Sonuç ve Öneriler
Gelişmekte olan birçok sektör gibi, yapay zekâ destekli akıllı otel uygulamalarının yaygınlaşması konaklama
işletmelerine belli kolaylıklar sağlarken iş süreçlerinin adaptasyonu sürecinde bazı zorluklar da ortaya çıkaracaktır.
Bu nedenle, konaklama işletmeleri kullanacakları teknolojileri belirlerken bu olasılıkları göz önünde
bulundurmalıdır. Teknolojilerdeki gelişmeler doğrultusunda, yakın gelecekte daha fazla teknoloji entegrasyonu tüm
işletmelerde olacağı gibi konaklama işletmelerinde de olacaktır. Yapay zekâ teknolojilerinin özellikle konaklama
işletmeleri açısından en önemli avantajı misafir ile ilgili veri toplama fırsatı ve bu veriler aracılığıyla misafirlere
yönelik özel deneyimler oluşturabilme imkânıdır.
‘Konaklama İşletmesine Yapay Zekâ’nın Etkisi Üzerine Bir Vaka Çalışması’ Intercontinental Hotels Group’a
yönelik yapılmış bir çalışmadır. Bu çalışmada, yapay zekâ tabanlı pazarlamanın işletmeye yüksek değer sağlayan
misafirleri etkin bir şekilde belirleyip hedefliyebildiği, ayrıca gelir yönetimi sayesinde doğru fiyatlandırma stratejisi
ile finansal performans üzerinde olumlu etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (Bounatirou & Lim, 2020). Ayrıca,
yapay zekâ teknolojileri otel yöneticileri için misafirlerin taleplerini anlayabilme imkânı sunar. Bu sayede, daha etkin
bir pazarlama stratejileri planlaması, mali ve işgücü yönetimi sağlar (Buhalis & Leung, 2018).
Yapay zekâ, gerek otel misafirlerin sorularını yanıtlayarak otel çalışanlarına yardımcı, gerek özel arama motorları
aracılığıyla kişiselleştirilmiş öneriler sunmaya kadar konaklama sektöründe gelecektede yer almaya devam edecektir.
Ancak, teknolojinin hem seyahat edenler hem de konaklama işletmeleri sahiplerine tam anlamıyla fayda sağlaması
için bazı zorlukların çözülmesi gerekmektedir. Konaklama işletmelerinin teknolojiden etkin bir şekilde
yararlanabilmesi için veri gizliliği ve yapay zekâ ile ilgili yasaları takip etmeli ve uygulamalıdır. Konaklama
işletmeleri açısından yapay zekânın başarıya en önemli katkısı misafirlerin kişisel özelliklerini anlayıp, hizmet
deneyiminin etkisini artırmaktır. Bu değerlendirmeler doğrultusunda, yakın gelecekte yapay zekâ teknolojilerinin
desteğiyle konaklama işletmelerinin çalışma şekillerinin daha da değişeceği öngörülebilir (Fomby, 2021). Verma ve
arkadaşlarının (2021)’de yaptıkları çalışmasında IOT’nin (nesnelerin interneti), turizm endüstrisini çok yönlü bir
şekilde etkilediğini ortaya koymuştur. Hem seyahat hem de konaklama sektörü açısından turistlere (misafirlere)
sunulan hizmet deneyimi, sağlanan esneklikler ile birlikte hizmetlerin kıyaslanmasını ve bu hizmetlerin lüksten
ziyada yakın zamanda zorunluluk haline gelmesi beklenmektedir.
Akıllı otel uygulamalarının sağladığı avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, teknolojinin sağladığı fırsatların
konaklama işletmelerinin iş süreçlerinde bire bir sonuç sağladığı görülmektedir. Bu uygulamalar, misafir
memnuniyeti, hızlı ve etkili iş yönetimi, gelir artışı ve tercih edilen hizmet anlayışı gibi iş süreçlerini olumlu yönde
etkilemektedir. Teori’deki yapay zekâ teknolojileri, pratikte istenilen ve beklenen sonuçları elde etme imkânını
sunduğu görülmektedir. Yapay zekâ teknolojilerinin en büyük dezavantaji ise veri güvenliğini sağlayabilmektir,
teknolojinin getirdiği en büyük risklerden biri burada da karşımıza çıkmaktadır. Misafirlerin özel bilgilerinin
korunabilmesi marka ile kurulan güven ilişkisini etkileyecek bir unsurdur. Bu bağlamda, teknolojik alt yapının
oluşturulması ve sürdürülmesi konaklama işletmeleri açısından önemli bir finansal yük oluşturacaktır. Çalışmanın
literatür kısmında da belirtildiği üzere, yapay zekâ teknolojileri destekli akıllı otel uygulamalarının yaygın olarak
zincir oteller ve 4 ve 5 yıldızlı otellerde görülmesi, finansal imkânlar ile ilgili bir durumdur. Bu nedenle, finansal
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olarak bu şartları karşılayabilmek teknolojinin sağladığı gelir avantajı fırsatını, oluşan bu maliyet dezavantajına karşı
olumlu duruma çevirme şansı olarak değerlendirilebilir. Dezavantaj olarak görülen durumlardan bir diğeri ise,
teknolojilerin insan iş gücü kaybına neden olacak olması olarak değerlendirlemesidir ancak yakın gelecekte bu
kapsamda bir durumun söz konusu olacağı düşünülmemektedir. Şu anki teknolojik imkânlar, iş süreçlerinde insan iş
gücüne destek veren ve hizmet eden bir konumdadır.
Türkiye’deki konaklama işletmelerinde teknoloji destekli akıllı otel konseptleri, benzer şekilde şimdilik zincir
otellerde daha yaygın görülmektedir. Değişen misafir beklentilerini karşılamak için teknolojik değişimlerin entegre
edildiği konaklama işletmelerin yaygınlaşması, özellikle Türkiye’yi tercih eden yabancı turistlere daha iyi hizmet
verebilmek, ihtiyaçlarını anlamak ve işletme stratejilerini bu doğrultuda belirleyebilmek konaklama işletmelere
önemli gelir kaynağı sağlayacaktır. Çağı ve teknoloji yakalayabilmek, değişen misafir beklentilerine yönelik hizmet
sunabilmek adına Türkiye’de de yapay zekâ destekli akıllı otel konseptlerinin artırılması gereklidir. Bu nedenle,
ileriki çalışmalarda Türkiye’deki konaklama işletmelerinin yapay zekâ teknolojileri ve akıllı otel uygulamalarının
yaygınlaşması için neler yapılabileceğine yönelik araştırma yapılması, değişen dünyaya ayak uydurabilmek ve daha
iyi hizmet vermek açısından önemli olacaktır.
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Artificial Intelligence Technologies and Smart Hotel Practiceses at Hospitality Organizations
Business Processes: Advantages and Disadvantages
Çağla DEMİR
Istanbul Aydın University, Institüte of Graduate Studies, Istanbul /Turkey

Extensive Summary
As well as the hospitality sector, Industry 4.0 impacts many sectors. With the effects of Industry 4.0, guests in the
accomodation sector are provided more customized and digitized facilities. Smart hotel management is described as
an interoperable and interconnected framework that allows for the sharing of information across digital channels that
will provide added value to the entire stakeholder ecosystem (Youssef & Zeqiri, 2020). It is estimated that the
worldwide smart hospitality industry will hit USD 44.38 billion by 2026. By integrating advanced AI technology to
enchance their customer experience and effectiveness, automation and artificial intelligence (AI) are revolutionizing
the hospitality industry and hotels. By refining the data interactions and recognize hidden revenue opportunities, AI
empowers creativity and development (“Ai in Hospitality: Benefits, Applications & Usecases, 2021).
This research aims to determine the advantages and disadvantages of the incorporation of artificial intelligence
technology and smart hotel applications into the business processes of hospitality organizations. Tackling the impact
of these developments on the future market processes of hospitality organizations.
Literatur Review
“ Internet of Things (IOT)”, “Artificial Intelligence”,”Big Data” and “Augmented Virtual Reality” are the most
advanced technologies that will change the business models of companies (Verevka, 2019). Today, hospitality
organizations invest in platforms powered by artificial intelligence, which are increasingly critical through data
collection and optimization to provide their guests with unique and special experiences (Bounatirou & Lim, 2020).
In the age of big data, intelligence has been introduced in order to synthesize the fundamental performance metrics
of the hospitality industry, which is a sector working in the service sector, property management systems, sales
management systems or customer relationship management processes, computer-based and artificial systems
(Drexler & Beckman Lapre, 2019).
A smart hotel is described as a “a hotel where a series of information technologies work together to provide guests
with a respectable and favorable holiday environment”. Smart hotels allow differentiation in competition by
establishing an innovative business model in the hospitality sector. Automated intelligent services, therefore, are core
features of smart hotels through the implementation of data-driven systems, emerging technology and humanindependent solutions (e.g. artificial intelligence (AI) and the Internet of Things (IOT) (Kim, Lee & Han, 2020). For
example, there is an AI-powered chatbot room assistant connected to the Amazon Echo at the Clarion Hotel
Amaranten in Stockholm. Strong assistant¸fitted with characteristics that a human employee typically possesses and
built to support guests (Artificial Intelligence is Reshaping Hospitality, 2021). Voice assistants in hotel rooms are
also becoming famous. Guests can order room service, schedule alarms, play music and a lot more through these
voice assistants. In addition, the contact center, which provides intelligent voice support, which also supports guests
assisted by artificial intelligence can provide self-service, understand guest feelings and provide solutions for the
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problems of the guests (Trotter, 2020). Marriott Hotel offers a mobile application for its guests to check-in without
queuing at the hotel reception. After check-in, hotel customers can order food, control room temperature and lighting
and interact with AI- powered chatbots via dedicated mobile devices to plan travel (Prentice, Lopes & Wang, 2020).
Jareman et al. (2016), The Upper House Honn Kong provides guests with a series of games, music and an Ipod Touch
loaded with hotel information for their own use at check-in. Guests are greeted by both a virtual and a real receptionist
at Novotel Minchen Mess and the hotel offers information an communication systems fitted with touch screens whre
guests can quickly locate the tourist information they need. These hotels represent examples of effective application
of new information and communication technologies in their operation. Regarding to these smart technologies, guests
feel emotionally connected to the smart hotel (Wu & Cheng, 2018). Thanks to Apple Watch (2015), losing your hotel
room card or key is over. Starwood hotels offer an application for their guests to unlock their rooms. On the other
hand, Accor Hotels Community enables users to monitor their current reservations as well as to promote hotels and
destinations through the Apple Watch mobile app, which can be used 10 languages (Grotte, 2018).
Advantages; Artificial intelligence makes company processes streamlined;
•

Provides segmentation with details supplied by visitors,

•

Increases brand allegiance,

•

Enhances profits,

•

Allow profiles to be built for the guests’ beliefs, desires, happiness, conduct and wishes,

•

It produces fast and precise results in business processes and has a smaller error margin than humans (Ai in
Hospitality: Benefits, Applications & Usecases, 2021).

Disadvanteges; although there are many advantages to artificial intelligence technologies and smart hotel apps, easy
access to private information is a concern, especially with the gradual advancement of technology. Some individuals
may be concerned about hotels with access to data close to how we live in our homes. It is therefore very necessary
for accommodation companies to be able to protect this information (Daye, 2021).
Result and Suggestions
In the hospitality industry, artificial intelligence will continue to present in the future, from supporting hotel staff
by answering hotel guest questions to delivering personalized recommendations through special search engines. With
regard to accommodation companies, knowing the personal characteristics of the visitors and increasing the influence
of the service experience is the most significant contribution of artificial intelligence to performance. In line with
these assesments, it can be expected that the way hospitality organizations operate will shift further in the near future
with the help of artificial intelligence technologies (Fomby, 2021).
In Turkey, driven smart technology to their business stay hotel concept is now more widely seen in contrast to
chain hotels. The proliferation of business lodging that incorporates technological change to meet evolving guest
expectations, especially to provide better services to those who prefer international visitors to Turkey, to understand
their needs and business strategies, will provide a significant source of income for the business stay to decide in this
direction. In order to provide services that meet the evolving needs of visitors, improving the artificial intelligence
driven smart hotel concept in Turkey is needed. As a result, the application of artificial intelligence technology to
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hospitality organizations in Turkey in future studies and smart hotel study can be done due to the proliferation of
applications, it will be important for us to keep up with the changing environment and provide better service.
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Satın alma davranışı ve tutum

Dünyadaki nüfusun hızla artmasına paralel olarak gıda tüketiminin artmasıyla birlikte
üreticiler birim alandan daha fazla verim elde etme çabası içerisine girmiştir. Aynı zamanda
gıda üreticilerinin kullanmış oldukları kimyasal ilaçlar, suni gübreler, ekolojiye verilen
zarar tüketicilerin konvansiyonel ürünlerden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bununla
birlikte tüketicilerin bilinçlenmesi, yaşam kalitelerini yükseltmek istemeleri, konvansiyonel
ürünlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve tüketicilerin çevreye karşı
duyarlılığının artması organik gıdalara olan talebi arttırmaktadır. Bu araştırma, Muğla ilinde
organik gıda satın alan tüketicilerin, satın alma davranışlarını ve tutumlarını incelemek
amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Araştırma verileri 2019 yılı Mart-Kasım aylarında;
yüz yüze anket yöntemi ile toplanmıştır. İstatistikler 492 veri seti ile gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların organik gıdaları tercih etmesinde etkili olan en
önemli ilk üç faktör sırasıyla; ürünlerin sağlıklı olması, kimyasal madde içermemesi ve
ürünlerin kalitesidir. En çok tercih edilen ürünler ise taze sebze ve meyveler, zeytinyağı ve
yumurtadır. Diğer taraftan, ürünlerin oldukça pahalı olması, satış noktalarının yetersizliği,
organik gıdaların diğerlerinden ayırt edilememesi katılımcıların karşılaştığı önemli
sorunlardır.
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Abstract
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With the increase in food consumption in parallel with the rapid increase in the population
in the world, producers have made an effort to obtain more efficiency per unit area. At the
same time, the chemical drugs, artificial fertilizers used by food manufacturers, and the
damage to ecology caused consumers to move away from conventional products. In
addition to this, increasing the awareness of consumers, their desire to increase their quality
of life, the negative effects of conventional products on human health and the increase in
the environmental awareness of consumers increase the demand for organic foods. This
research was planned and conducted in order to examine the purchasing behavior and
attitudes of consumers who buy organic food in Muğla province. Research data are in
March-November 2019; It was collected by face to face questionnaire method. Statistics
were carried out with 492 data sets. According to the results of the research, the first three
factors that affect the participants' preference of organic foods are; The products are
healthy, do not contain chemicals and the quality of the products. The most preferred
products are fresh vegetables and fruits, olive oil and eggs. On the other hand, the important
problems faced by the participants are that the products are quite expensive, the sales points
are inadequate, and organic foods cannot be distinguished from the others.
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GİRİŞ
Organik kelimesi, en basit haliyle “doğal yolla yapılan” olarak ifade edilmektedir (TDK, 2020). “Organik”
teriminin ilk kez Oxford Üniversitesi ziraatçısı Lord Northbourne tarafından 1940 yılında kaleme alındığı “Look to
the Land” adlı kitabında kullanıldığı bilinmektedir. Kimyasal tarım olarak adlandırdığı sisteme karşı bir yanıt olarak
organik terimini kullanmıştır. “Northbourne” kitabında tarım sistemini, yaşayan organik bir bütün olarak
tanımlamıştır (Paul, 2006, s. 14). Organik gıdalar; gübreler, herbisitler, böcek ilaçları, antibiyotikler ve genetiği
değiştirilmiş organizmalar gibi yapay kimyasallar içermeyen doğal gıda maddelerini kapsamaktadır. (Rana & Paul,
2017, s. 158). Bu gıdalar geleneksel tarımla yetiştirilenlerden farklı olarak üretilmekte, tüketiciler için daha sağlıklı
ve çevre için sürdürülebilir bir fayda olarak algılanmaktadır (Schifferstein & Ophuis,1998, s. 120).
Son yıllarda yayılmaya başlayan bazı hastalıklar tüketiciler arasında tüketilen gıdanın kalitesi konusunda yaygın
bir endişe yaratmaktadır. Ayrıca gıdalarla ilgili yaşanan endişelerle birlikte artan çevre bilinci, insanların modern
tarım uygulamalarını sorgulamasına da yol açmaktadır (Chen, 2007, s. 1008). Pestisitlerin kullanımı ve bunların
gıdalardaki kalıntıları gibi modern tarım uygulamalarından algılanan potansiyel tehlikelerin, sağlık üzerinde uzun
vadede olumsuz etkilere sebep olduğu düşünülmektedir (Bekar, 2013). Bu gibi düşüncelerin sonucunda, geleneksel
olarak yetiştirilen gıdalardan çevreye daha az zarar verici ve daha sağlıklı olarak algılanan organik ürünlere olan talep
artış göstermektedir (Williams & Hammit, 2001, s. 329). Mulder ve Liu (2017) tüketicinin organik gıdaya olan
ilgisinin nedeninin genellikle çevresel endişeler ve konular olduğunu belirtmişlerdir. Gıda üretimi, toprağın
verimliliği ve yaşayabilirliği üzerinde büyük bir etkiye sahiptir ve kimyasal katkı maddelerinin (örn. yapay gübreler,
herbisitler, vb.) toprak verimliliğine olan olumsuz etkileri hakkındaki endişeler, tüketicilerin organik gıda tercihinin
sebepleri arasında yer almaktadır. Organik gıdaların sağlığa olan yararları genellikle çevresel kaygılarla birleşince
organik gıda tüketimi için bir motivasyon kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Mulder & Liu, 2017, s. 1). Bu
çalışmada tüketicilerin organik gıda satın alma davranışlarını ve organik gıdalara ilişkin tutumlarını incelemek
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda alt amaçlar ise şunlardır:
➢ Tüketicilerin organik gıdaları tercih etme nedenlerini belirlemek,
➢ Organik gıdaları satın alırken aradıkları özellikleri belirlemek,
➢ Çoğunlukla tercih edilen ürünleri belirlemek,
➢ Organik gıda satın almada karşılaştıkları sorunları belirlenmek,
➢ Organik gıdalar ile ilgili bilgi kaynaklarını belirlemektir.
Dünyada Organik Gıda Üretimi ve Tüketimi
Organik gıda üretimi ulusal ve uluslararası yasalar ile birlikte belirli standartlar taşımakta ve bununla birlikte
kontrol ve sertifika gerektiren bir sistemle kontrol altına alınmaktadır. Kırsal bölgelerde yaşayan yerel halkın ürettiği
her ürün organik gıda olarak kabul görmemekte ve sertifika gerektirmektedir. Üretilen organik gıda belirlenen
standartları taşıyorsa organik gıda sertifikasına sahip olmaktadır (Diagnostik Ürünler ve Teknik Danışmanlık, 2020).
Organik gıdaların kontrolleri ve sertifikasyon işlemlerini ise üretim ve pazarlama şirketlerinden bağımsız olarak
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Avrupa Birliği (AB) tarafından yetki verilen ve akredite olan kontrol ve sertifikasyon
kuruluşları (KSK) tarafından yürütülmektedir (Demiryürek, 2011, s. 30). Türkiye’de uluslararası düzeyde kabul
görmüş 40 adet kontrol ve sertifikasyon firması faaliyet göstermektedir. Bu firmalar organik tarım alanındaki
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üreticilerin faaliyetlerini denetim altına almak ve ürünlerin sertifika işlemlerinden sorumludurlar (Tarım ve Orman
Bakanlığı, 2020).
Geçmişten günümüze tarım sektörü yalnızca maddi boyutuyla ele alınmıştır. Ancak tarım sektörü içerisinde tarih,
kültür ve toplumsal değerleri de barındıran ekonomik bir sektördür. Bu düşünceden hareketle IFOAM (Uluslararası
Organik Tarım Hareketleri Birliği) organik gıda üretiminin büyümesine ve gelişmesine temel oluşturacak dört ana
prensipten bahsetmektedir. Organik gıda üretiminde standartların oluşturulmasına rehberlik eden bu ilkeler “Sağlık
İlkesi, Ekoloji İlkesi, Adalet İlkesi ve Duyarlılık İlkesi”dir (IFOAM, 2020).
Dünya genelinde kullanılan gıda ve tarım sistemleri, artan açlık, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybından
dolayı çiftçiler ve gıda çalışanları, maddi sıkıntılar yanında çok sayıda zorlukla karşı karşıyadırlar. Gıda üretme ve
tüketme şekli bu koşulların hafifletilmesinde veya şiddetlenmesinde etkilidir. Dolayısıyla tüm dünyada bu gelişmeler
sonucunda organik gıda üretimi önem kazanmıştır. Bu gelişmeyle birlikte tüm ülkeler kendi coğrafya şartlarına uygun
olan organik tarım faaliyetlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışmışlardır. Organik gıdaya artan bu talep ile
birlikte dünya genelindeki organik tarım hareketlerini bir çatı altında toplayabilmek amacıyla 1972 yılında
“Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu” (International Federation of Organic Agriculture
Movements-IFOAM) kurulmuştur. Uluslararası düzeyde kurulan bu kurum aracılığıyla organik gıda üretimindeki
bütün gelişmeler kurum üyeleri tarafından izlenerek üreticilere aktarılmaktadır. Organik gıda üretimi alanında
araştırma çalışmaları yapma maksadıyla 1973 yılına gelindiğinde İsviçre’de “Organik Tarım Araştırma Enstitüsü”
(Research Institute of Organic Agriculture- FIBL) kurumu kurulmuştur (IFOAM, 2020 ve Ulusal Eylem Planı, 20132016).
Geçmiş yıllarda, organik gıda ürünleri sadece birinci dünya ülkelerinin tüketicileri tarafından talep edilmekteydi.
Ancak, bu eğilim yavaş yavaş üçüncü dünya ülkelerine doğru yol almaya başlamış ve bunun sonucunda organik gıda
kavramı insanlar tarafından kabul görmüştür. Bu gelişme, çiftçinin organik gıda üretimi için topraklarının tahsisinde
de bir değişikliğe yol açmıştır (Sadiq vd., 2020, s. 2). Son on yılda, tüketicilerin organik gıda tüketiminin istikrarlı
bir şekilde artırdığı da bilinmektedir. Bu istikrarlı artış, organik yiyecek ve içecekler için küresel bir pazar
oluşturmaktadır. Bu küresel pazar 2017 yılına gelindiğinde 97 milyar avroluk ekonomik hacme ulaşmıştır (Katt &
Meixner, 2020, s. 1). Organik ürünler için birçok gelişmiş pazarda çift haneli oranlar kaydedilmektedir. Özellikle
kuru bakliyat, sebze, zeytin gibi bazı mahsuller için 2017 yılında %15'in üzerinde olan büyüme oranlarına ulaşılmıştır
(Willer & Lernoud, 2019, s. 15). FİBL tarafından 2018 yılında yayınlanan araştırma verilene göre dünya genelinde
dönüşüm alanları da dahil olmak üzere, 71.4 milyon hektar organik tarım arazisi bulunmaktadır. Organik tarım
alanlarının en geniş sahalarına sahip bölgeler, Okyanusya (dünyanın organik tarım alanlarının neredeyse yarısı olan
35.9 milyon hektar) ve Avrupa (15.6 milyon hektar, % 22)’dır. Latin Amerika'da 8 milyon hektar (% 12), ardından
Asya (6.5 milyon hektar, % 9), Kuzey Amerika (3.3 milyon hektar, % 6) ve Afrika (1.9 milyon hektar, yüzde 3)
bulunmaktadır. En büyük organik tarım arazisine sahip ülkeler ise Avustralya (35.6 milyon hektar), Arjantin (3.6
milyon hektar) ve Çin'dir (3.1 milyon hektar). (https://statistics.fibl.org, Erişim Tarihi: 01.06.2020)
Kişi başına en büyük organik gıda tüketim miktarına bakıldığında ise 312 Euro ile kişi başına en yüksek tüketim
İsviçre ve Danimarka'da olduğu görülmektedir. Bu ülkelerin küresel anlamda organik pazar paylarına bakıldığında
Danimarka (% 11,5), İsviçre (% 9,9) ve İsveç’in (% 9,6) pazar payına sahip olduğu görülmektedir (
https://statistics.fibl.org, Erişim Tarihi: 01.06.2020).
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Türkiye’de Organik Gıda Üretimi ve Tüketimi
Türkiye’de organik gıda üretiminin başlamasındaki en önemli nedenlerden biri, ülkemizde yetişen geleneksel
ürünlerin Avrupa organik gıda pazarı tarafından talep edilmesi olmuştur. Ülkemizde organik gıda olarak üretilen ilk
ürünler ise kuru incir ve üzümdür. Sonraki yıllarda bu ürünlere kuru kayısı, fındık ve pamuk da eklenmiştir (Tarım
ve Orman Bakanlığı, 2020).
Türkiye’de 1990-2010 yılları arası organik gıda sektörünün önemli bir büyüme kazandığı dönemdir. Özellikle
2008 ile 2010 yılları arasında organik gıda üretici sayısı ve üretim alanında ciddi artışlar görülmüştür (İnci vd., 2017:
138). 2008 yılında 14.926 organik gıda üreticisi ve 109.387 hektar organik gıda üretim alanı olan Türkiye’de 2010
yılına gelindiğinde ise 42.097 organik üreticisi ve 388.782 hektar organik gıda üretim alanına sahip olduğu
görülmektedir. Organik Tarım Araştırma Enstitüsü’nün son verilerine göre ise Türkiye’de şu an 79.563 organik gıda
üreticisi ve 646.247 hektar organik gıda üretim alanı yer almaktadır. Üretimin yanında ithalatı (2019 yılı 3880 ton)
ve ihracatı yapılan organik gıda (75.904,32 ton) ürünleri de bulunmaktadır (www.tarimorman.gov.tr, 2020). Kişi
başına organik ürün tüketiminin ise 0,60 euroluk harcama sınırında kaldığı belirtilmektedir. (FİBL, 2020). Yine aynı
araştırmada Avrupa ülkeleri arasında kişi başına organik ürün tüketiminin en fazla olduğu ülke 287,84 euro harcama
ile İsviçre olduğu; 0,11 euro harcama ile en düşük tüketimin ise Bosna Hersek’de olduğu belirtilmiştir.
Yöntem
Tüketicilerin organik gıda satın alma davranışlarını ve organik gıdalara ilişkin tutumlarını incelemek amacıyla
gerçekleştirilen bu çalışmada nicel bir yaklaşım benimsenmiştir. Çalışmanın evreni Muğla ilinde yaşayan ve organik
gıda satın alan tüketicilerdir. Örneklemi ise bu tüketiciler arasından kolayda örnekleme ile seçilen ve çalışmaya
katılmayı gönüllü olarak kabul eden 492 kişidir. Çalışmanın amacına yönelik olarak veriler toplanmadan önce her
katılımcıya organik ürün satın alıp almadığı sorusu yöneltilmiştir.
Araştırmada verilerin toplanmasında anket kullanılmıştır. Anket formu gerekli literatür taraması (ZakowskaBiemans, 2011; Çelik, 2013; Eryılmaz, Demiryürek ve Emir, 2015; Eti vd., 2016; Rana ve Paul, 2017; Bulut, 2018)
yapıldıktan sonra araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Uygulanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde tüketicilerin organik gıda tercihine ilişkin sorular kapalı uçlu olarak; ikinci bölümde organik gıdalara ilişkin
tutum ve davranışlara yönelik sorular Likert tipi şeklinde (5: kesinlikle katılıyorum-1: kesinlikle katılmıyorum); son
bölümde ise demografik özelliklere ilişkin sorular kapalı uçlu olarak yer almaktadır. Araştırma verileri 2019 yılında
Mart-Kasım ayları arasında Muğla il merkezinde yaşayan ve genellikle tüketicilerin alışveriş yaptıkları sırada organik
çarşı, pazar, dükkân ve marketlerin organik ürün reyonlarında araştırmacılar tarafından yüz yüze görüşme yöntemi
ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler ‘‘SPSS 22.0’’ istatistik programında analiz edilmiştir.
Verilerin analizine geçmeden önce uç değerlere sahip verileri tespit etmek için uç değer analizi yapılarak uç değere
sahip 8 anket veri setinden çıkartılmış, analizler 492 veri ile gerçekleştirilmiştir. Organik gıdalara ilişkin tutumlara
yönelik 21 maddeden oluşan ölçeğin toplam madde korelasyon değerine ve iç tutarlılık için Cronbach’s α değerine
bakılmıştır. Analiz aşamasında madde korelasyon değeri 0,30’un altında olan 6 ifade çıkartılarak analiz tekrar
edilmiştir. Nihai analizde her bir maddenin madde toplam korelasyon değerinin 0,30’un üzerinde, Cronbach’s α
katsayısının ise ,849 olduğu belirlenmiştir. Yapısal geçerliliği açımlayıcı faktör analizi ile saptanmıştır. Aynı
zamanda tutuma ilişkin ifadeleri belli faktörler altında toplamak amaçlanmıştır. İlk yapılan faktör analizinde 1 ifade
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faktör yükü düşük olduğu için ölçekten çıkartılmış ve analiz tekrarlanmıştır. Analiz sonucunda 14 madde 3 faktör
altında toplanmış ve faktörler “ürüne ilişkin özelikler”, “satın almaya ilişkin duyarlılık”, “ürüne ilişkin bilgi düzeyi”
olmak üzere isimlendirilmiştir. Analiz sonucuna göre Kaiser-Meyer-Olkin değeri 0,900; Bartlett’s test of sphericity
p<0,01; X2=2283,716; df: 91; toplam varyansın açıklanma oranı 55,800’dür. “Ürüne ilişkin özelikler” faktörünün
varyansı açıklama oranı 27,119, “satın almaya ilişkin duyarlılık” faktörünün 14,852 ve “ürüne ilişkin bilgi düzeyi”
faktörünün ise 13,830’ dur. Faktörlerin Cronbach’s α katsayıları ise sırasıyla 0,878, 0,655 ve 0,586’dır. KaiserMeyer-Olkin değerlerinin 0,8’in üzerinde olması örneklem büyüklüğünün iyi olduğunu (Hutcheson ve Sofroniou,
1999); Bartlett’s test of sphericity değerlerinin anlamlı olması (p<0,01) veri setinin çok değişkenli normal dağılıma
sahip olduğunu ve değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunu göstermektedir (Seçer, 2018). Katılımcıların
sosyo demografik özelliklerine ilişkin bilgiler (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, evdeki birey sayısı, medeni durumu,
aylık ortalama geliri, meslek), tüketicilerin alışveriş sırasında tercih ettikleri organik ürünler, organik gıdalar satın
alırken karşılaştıkları engeller, organik gıdalar ile ilgili bilgi edindikleri kaynaklar mutlak ve yüzde değer kullanılarak
(Tablo 1, 4, 5, 7); tüketicilerin organik ürünü tercih etme nedenleri ve organik ürünleri satın alırken aradıkları
özellikler ağırlıklı puan (Tablo 2, 3) yoluyla değerlendirilmiştir. Tüketicilerin organik gıdalara ilişkin tutumları ise
yüzde, ortalama ve standart sapma kullanılarak Tablo 6’da sunulmuştur. Ayrıca tutumlara ilişkin faktör analizi
sonucu elde edilen 3 faktör ortalama ve standart sapma kullanılarak grafik ile verilmiştir.
Bulgular
Araştırma kapsamına alınan katılımcıların %57,5’i erkektir. Yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde %30,9’u
24 ve altı, %26, 2’sinin 25-34, yaklaşık %19’unun 45-54 yaş arasında olduğu görülmektedir. Tüketicilerin yarısından
fazlasının lisans seviyesinde eğitim düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Medeni durumlarına göre ise evli ve
bekar olanların oranları birbirine yakındır. Aylık ortalama gelir durumuna göre ise katılımcıların orta ve alt gelir
dağılımında yoğunlaştığı görülmektedir. Herhangi bir işte çalışmayanların oranının %27,8; öğrencilerin oranın
yaklaşık %20 olması bu sonucu doğrular niteliktedir. Katılımcıların yarısından fazlasının hanelerindeki birey
sayısının 3 ve/veya daha fazla olduğu tespit edilmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Araştırma Kapsamına Alınan Tüketicilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler (n=492)
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Yaş (Yıl)
24 ve altı
25-34
35-44
45-54
55-64
Eğitim
İlköğretim
Ortaokul
Lise ve Dengi
Lisans

n
283
209
n
152
129
74
93
44
n
22
18
104
329

%
57,5
42,5
%
30,9
26,2
15,0
18,9
8,9
%
4,5
3,7
21,1
66,9

Evdeki birey sayısı
1-2 kişi
3-4
5 ve üzeri

n
128
285
79

%
26,0
57,9
16,1

Medeni durum
Evli
Bekâr
Aylık ort. gelir TL
2400 ve altı (↓)
2401-3900
3901-4900
4901-5900
5901 ve üstü (↑)
Meslek
Çalışmıyor
Emekli
Serbest Meslek
Kamu Çalışanı
Özel Sektör
Öğrenci
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n
249
243
n
178
134
122
47
11
n
137
28
62
74

%
50,6
49,3
%
36,2
27,2
24,8
9,6
2,2
%
27,8
5,7
12,6
15,0

95
96

19,3
19,5
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Araştırmaya dâhil edilen katılımcıların organik gıdaları tercih etmesinde etkili olan en önemli faktörler sırasıyla;
ürünlerin sağlıklı olduğunu düşünmeleri, kimyasal madde içermemesi, ürünlerin kalitesi, lezzeti ve daha besleyici
olmasıdır. Üretimin etik olması, güzel görünmesi ve ürün çeşitliliği ise diğer unsurlara göre organik gıdaları
tercihinde daha az etkilidir (Tablo 2).
Tablo 2. Tüketicilerin Organik Gıdayı Tercih Etme Nedenleri
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Ağırlıklı
Puan*
4746
3566

Önem
Sırası
1
2

Sağlıklı
278 95
51 22 13 7
4
3
2
2
1
Kimyasal madde
40
110 69 68 61 33 22
12 17 10
7
içermeyen
Kaliteli
70
75
51 60 50 42 46
27 18 14
8
3489
3
Lezzetli
25
54
85 96 62 41 33
18 12 17
11
3346
4
Daha besleyici
13
64
89 60 63 51 28
19 24 25
7
3156
5
Çevreci
5
11
33 49 49 59 44
48 37 34
55
2197
6
Pahalı
44
36
26 22 24 23 30
35 39 48
113
2176
7
Daha uzun süre
7
15
32 23 50 55 50
49 64 54
29
2154
8
dayanan
Etik üretilen
2
5
24 27 37 52 52
55 58 67
42
1905
9
Güzel görünen
5
7
14 18 25 41 66
81 58 55
43
1818
10
Ürün çeşitliliği
3
10
6
12 7
17 39
67 83 85
90
1406
11
*Ağırlıklı puan: (1.derece frekans x 11+2. derece frekans x 10 + 3. derece frekans x 9 + 4. derece frekans x 8+5.derece frekans
x 7+6.derece frekans x 6+7.derece frekans x 5+8.derece frekans x 4+9.derece frekans x 2+10.derece frekans x 2+11.derece x 1)

Tablo 3’de tüketicilerin organik gıdaları satın alırken hangi özellikleri aradıklarına ilişkin özellikler ağırlıklı
puanlarına göre sıralanmıştır. Buna göre tüketicilerin organik gıdaları satın alırken dikkat ettikleri en önemli etken
gıdaların hormonsuz olmasıdır. Bunu sırasıyla; tat/lezzetin iyi olması, besin değerinin yüksek olması, uzun süre
bozulmaması, çevreye zarar vermemesi, görünümünün iyi olması gibi etmenler takip etmektedir. Fiyatının makul
olması ve organik gıdaların ambalajlarının iyi olması ise en az aranılan özelliklerdir.
Tablo 3. Tüketicilerin Organik Gıdaları Satın Alırken Aradıkları Özellikler
Organik
Gıdalarda
Aranan
Özellikler
Hormonsuz olması
Tat/Lezzetinin iyi olması
Besin değerinin yüksek olması
Uzun süre bozulmaması
Çevreye zarar vermemesi
Görünümünün iyi olması
Fiyatının makul olması
Ambalajının iyi olması

1

2

3

4

5

6

7

8

168
93
159
16
8
9
34
5

105
154
105
28
32
21
20
15

74
99
72
83
68
34
26
12

41
56
51
88
90
51
32
22

28
35
33
80
78
87
34
41

25
10
22
62
53
124
46
62

19
12
11
41
44
52
84
138

7
4
9
27
58
41
143
110

Ağırlıklı
Puan*
2960
2924
2923
1877
1763
1543
1313
1063

Önem
Sırası
1
2
3
4
5
6
7
8

*Ağırlıklı puan: (1.derece frekans x 8+2. derece frekans x 7 + 3. derece frekans x 6 + 4. derece frekans x 5+5.derece frekans x
4+6.derece frekans x 3+7.derece frekans x 2+8.derece frekans x 1)

Tüketicilerin tercih ettikleri organik gıdalara ilişkin değerlendirme ise Tablo 4’tedir. Buna göre en çok tercih
edilen ilk 3 ürünün sırasıyla; taze sebze ve meyveler, zeytinyağı ve yumurta olduğu görülmektedir. Diğer ürünlere
göre daha az tercih edilen ürünler ise bebek mamaları, kuruyemişler, çay ve meyve suyu vb. içeceklerdir.
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Tablo 4. Tüketicilerin Tercih Ettikleri Organik Ürünler
Satın Alınan Organik Gıdalar*
Taze sebze ve meyveler
Zeytinyağı
Yumurta
Süt ve süt ürünleri
Bal
Salça

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

N
332
242
204
196
173
155

%
67,5
49,2
41,5
39,8
35,2
31,5

Satın Alınan Organik Gıdalar*
Baharatlar ve Şifalı Bitkiler
Tahıllar ve kuru baklagiller
Kurutulmuş meyveler
İçecekler (çay, meyve suları. vb)
Kuruyemişler
Bebek mamaları

N
108
107
102
96
77
32

%
22,0
21,7
20,7
19,5
15,7
6,5

Tablo 5’te görüldüğü gibi tüketicilerin yarısından fazlası organik gıdaları satın alırken karşılaştıkları en önemli
problemin ürünlerin oldukça pahalı olması olduğunu belirtmişlerdir. Satış noktalarının yetersizliği, organik gıdaların
diğerlerinden ayırt edilememesi, ürün çeşitliliğinin azlığı, alışveriş yapılan her yerde organik gıdaların bulunmaması,
tüketicilerin organik gıdaları nereden satın alacaklarını bilmemesi, satış elemanlarının organik gıdalar hakkında
yeterli bilgiye sahip olmaması satın almada karşılaşılan diğer problemlerdir. Ayrıca tüketicilerin bazıları organik
gıdaların tatlarını diğer gıdalara göre daha az sevdiklerini belirtmişlerdir.
Tablo 5. Tüketicilerin Organik Gıda Satın Alırken Karşılaştıkları Engeller
Organik
Gıda
Satın
Alırken
Karşılaşılan Engeller/Güçlükler*
Çok pahalı

N

%

301

Satış noktaları yetersiz
Organik gıdaları diğerlerinden
edemiyorum
Ürün çeşitliliği az

ayırt

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.

N

%

61,2

Organik Gıda Satın Alırken Karşılaşılan
Engeller/Güçlükler*
Alışveriş yaptığım yerde organik gıda yok

130

26,4

295
163

60,0
33,1

Nereden satın alacağımı bilmiyorum
Satış elemanları yeterli bilgiye sahip değil

125
116

25,4
23,6

162

32,9

Tadını sevmiyorum

23

4,7

Tablo 6’da tüketicilerin organik gıdalar ile ilgili tutumlarına ilişkin ifadeler yer almaktadır. Organik gıdaların
daha sağlıklı olduğunu, daha çok vitamin ve mineral madde içerdiğini, etiketlerinde mutlaka ‘organik gıda’ logosu
bulunması gerektiğini ve daha kaliteli olduğunu düşünenlerin oranı oldukça yüksektir. Tüketiciler çoğunlukla organik
gıdalar ile ilgili bilgi sahibi olmanın, bu ürünlerin tüketimini arttırabileceğini; organik ürünlerin lezzetli ve çevre
dostu ürünler olduğunu düşünmektedirler. Buna karşın genellikle bu ürünlerin pahalı olduğunu belirtmişlerdir.
Organik gıda üreticilerine güvenenlerin ve organik gıdaların kontrol ve denetimi hakkında bilgi sahibi olanların oranı
ise daha düşüktür. Ayrıca “iyi bir görüntüye sahip değilse organik gıdaları satın almam” ve “Organik gıdalar ile
geleneksel gıdalar arasında fark göremiyorum” ifadelerine verilen cevapların ortalaması ise daha düşüktür. Buna göre
tüketiciler organik gıda satın almada görünüşe dikkat etmekte ve organik gıdalar ile organik olmayan gıdaların farklı
olduğunu düşünmektedirler.
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Kesinlikle
katılmıyorum

Orta düzeyde
katılıyorum

Katılmıyorum

Organik gıdaların daha sağlıklı olduğuna inanıyorum
Organik gıdaların daha çok vitamin ve mineral madde
içerdiğini düşünüyorum
Organik gıdaların üzerinde mutlaka ‘‘organik gıda’’ logosu
bulunmalıdır.

Katılıyorum

Kesinlikle
katılıyorum

Tablo 6. Tüketicilerin Organik Gıdalar ile İlgili Tutumları (%)

X±SS

52,8
48,0

28,7
33,3

12,8
12,4

2,8
3,9

2,8
2,4

4,25±0,98
4,20±0,96

55,5

23,4

10,2

7,3

3,7

4,19±1,11
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Tablo 6. Tüketicilerin Organik Gıdalar ile İlgili Tutumları (%) (Devamı)
Organik gıdaların daha kaliteli olduğuna inanıyorum
Organik gıdalarla ilgili bilgi sahibi olmak, bu ürünlerin
tüketimini arttırabilir
Organik gıdaların daha lezzetli olduğuna inanıyorum
Organik gıdalar çevre dostu gıdalardır
Organik gıdaların daha pahalı olduğuna inanıyorum
Organik ürün satış noktalarının artması, bu ürünleri tüketmemi
arttırabilir
Organik gıdaların satış noktalarının yetersiz olduğunu
düşünüyorum
Organik gıda satın almaları konusunda çevremdekileri
uyarırım.
Organik gıdaların kilo kontrolünde yararlı olduğunu
düşünüyorum
Organik gıdalar ile ilgili yeterli bilgiye sahibim.
Organik gıdaların ürün çeşitliliği geleneksel gıdalara göre
daha azdır
Organik bir gıdaya alternatifine kıyasla daha fazla para
ödemeye istekli değilim
Daha fazla pahalı olmasına rağmen organik gıdaları satın
alırım
Organik gıda üreticilerine güveniyorum
İyi bir görüntüye sahip değilse organik gıdaları satın almam

46,1
46,3

31,5
31,5

14,0
13,8

5,9
4,9

2,4
3,5

4,13±1,02
4,12±1,04

46,7
41,1
44,1
35,8

30,1
37,0
30,1
36,6

14,2
14,8
15,0
19,5

6,3
4,3
6,7
5,7

2,6
2,8
4,1
2,4

4,11±1,04
4,09±0,98
4,03±1,10
3,97±1,00

35,0

40,7

14,6

5,3

4,5

3,96±1,05

29,7

30,1

29,1

8,1

3,0

3,75±1,06

27,6

28,9

26,2

12,4

4,9

3,61±1,15

21,7
18,5

24,8
34,6

41,9
30,3

8,5
12,8

3,0
3,9

3,53±1,01
3,51±1,05

23,6

29,3

21,3

15,4

10,4

3,40±1,28

21,7

22,6

35,0

13,0

7,7

3,37±1,18

15,4
15,7

23,4
23,2

35,8
27,4

18,5
21,1

6,9
12,6

3,21±1,12
3,08±1,25

Organik gıdaların kontrol ve denetimi hakkında bilgi
sahibiyim
Organik gıdalar ile geleneksel gıdalar arasında fark
göremiyorum*
Organik gıdalar ile ilgilenmiyorum. *
*Recode yapılmıştır.

12,4

15,2

38,0

23,2

11,2

2,94±1,15

11,6

20,7

27,6

24,4

15,7

2,88±1,23

8,9

11,0

14,6

29,3

36,2

2,27±1,29

Çalışmada ayrıca tutumlara ilişkin ifadelere yapılan faktör analizi sonucu elde edilen faktörlerin, ortalama ve standart
sapmaları kullanılarak oluşturulan grafik aşağıda verilmiştir.

5
4
3
X

2

SS

1
0
ürüne ilişkin
özellikler

satın almaya
ilişkin duyarlılık

ürüne ilişkin bilgi
düzeyi

Şekil 1. Tutumlara İlişkin Faktörlerin Ortalamaları
Organik gıdaların daha sağlıklı, lezzetli, besin değeri yüksek, geleneksel ürünlere göre daha pahalı olması gibi
ifadeleri içeren “ürüne ilişkin özellikler” faktörü 4,16±0,78 ortalama ile en yüksek değere sahiptir. Organik gıda satın
alma konusunda çevredekileri uyarma, kontrol ve denetimleri konusunda bilgi sahibi olma, pahalı olmasına rağmen
tercih etme ifadelerini içeren “ürüne ilişkin bilgi düzeyi” faktörünün ortalaması 3,37±0,94 iken “satın almaya ilişkin
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duyarlılık” faktörü 3,10±0,60 ortalama ile en düşük ortalamaya sahiptir. Fakat genel olarak incelendiğinde
ortalamaların orta değerin üzerinde olduğu görülmektedir.
Tablo 7’de görüldüğü gibi tüketicilerin organik gıdalar ile ilgili en fazla bilgi edindikleri kaynaklar TV, dergi,
gazete ve internettir. Eş dost ve satış elemanlarından bilgi edinme ise daha düşük düzeydedir.
Tablo 7. Organik Gıdalar ile İlgili Bilgi Kaynakları
Organik gıdalar ile ilgili bilgi kaynakları*
Tv, dergi, gazete
İnternet
Eş dost tavsiyesi
Satış elemanları

N
321
276
173
61

%
65,2
56,1
35,2
12,4

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma Muğla’da yaşayan ve organik gıda satın alan tüketicilerin satın alma davranışlarını organik gıdalara
ilişkin tutumlarını belirlemek amacıyla 492 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada katılımcıların
yarısından fazlasının erkek, lisans eğitimine sahip olduğu ve evde 3 ve/veya daha fazla kişi ile birlikte yaşadıkları
belirlenmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğu genç veya orta yaş grubu bireylerdir. Katılımcıların
yaklaşık yarısı herhangi bir işte çalışmadığını veya öğrenci olduğunu belirtmiştir. Araştırma kapsamına alınan
organik gıda tüketicilerinin medeni durumları ise birbirine yakın dağılım göstermektedir. İnci vd., (2017)’nin
yaptıkları araştırmada evli olan tüketicilerin bekarlara nazaran daha fazla organik gıdaları tercih ederken; İçli vd.
(2016) tüketicilerin medeni durumlarının organik gıda satın alma tercihlerinde etkili bir faktör olmadığını
belirtmişlerdir. Eti (2014)’nin yapmış olduğu çalışmada ise, evlilerin bekarlara göre daha fazla organik ürün satın
aldıklarını, fakat organik ürünlerin fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çocuk sayısındaki artışa göre bu ürünlerin
tercih edilmesinin de olumsuz etkilediğini belirtmektedir. Bu çalışmada tüketicilerin demografik özellikleri ile satın
alma davranışları arasında karşılaştırma yapılmamıştır. Fakat çalışma sadece organik ürün tercih edenler ile yapıldığı
için demografik dağılıma göre yorum yapılabilir. Buna göre tüketimin en yoğun olduğu grup, ailede 3-4 birey olan
ailelerdir. Ailedeki birey sayısının artması ile tüketimin de azaldığı görülmektedir. Aynı şekilde hanedeki birey
sayısının 1-2 olduğu grupta da tüketimin düşük olduğu söylenebilir. Bunun nedeni çalışma yapılan grupta
öğrencilerin sayısının azımsanmayacak kadar (%19,5) fazla olması olabilir. Organik ürünlerin diğerlerine göre daha
pahalı olması kalabalık aileler ve sınırlı bütçeli öğrenciler için tercih edilmeyi azaltabilir.
Tüketicilerin organik ürünleri tercih etmesinde etkili olan faktörler incelendiğinde, en fazla önem verilen
faktörlerin; ürünlerin sağlıklı olması, kimyasal madde içermemesi ve kaliteli olması olduğu; bunun yanı sıra en az
önem verilen faktörlerin ürün çeşitliliği ve güzel görünüme sahip olması olduğu belirlenmiştir. Akgüngör vd. (2010)
yüksek gelirli ve eğitimli bireylerin organik ürünler hakkında daha fazla bilgiye sahip olduklarını ve bu tüketicilerin
organik ürünleri tercih etmelerinde organik ürünlerin besin değerinin yüksek olması ve sağlık riskinin daha az
olmasının etkin faktörler arasında yer aldığını belirlemişlerdir. Ergin ve Özsaçmacı (2011)’nın Türk tüketicilerinin
organik gıda tüketimi ve algısı ile ilgili yaptıkları araştırmada ise tüketicilerin organik ürünleri satın almalarında en
önemli faktörlerin; ürünlerin sağlıklı, daha lezzetli, daha taze ve çevre dostu olması olduğunu belirtmektedir. Dangi
vd., (2020)’nin sağlık endişesi, çevre endişesi, bilgi ve farkındalık, bireysel faktörlerin yanı sıra, organik ürünlerde
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yer alan eko etiketler ve ücretin organik ürünleri satın almada en önemli faktörler olduğu belirtmişlerdir. Bu
çalışmadaki sonuçlar da diğerlerini doğrular niteliktedir. Sağlıkla ilgili kaygılar ve çevresel duyarlılık organik gıda
tercihinde önemli etkenler olarak görülmektedir.
Tüketiciler organik gıdaları satın alırken dikkat ettikleri en önemli faktörler; ürünlerin hormonsuz olması, tat ve
lezzetinin iyi olması ve besin değerinin yüksek olmasıdır. Bununla birlikle tüketicilerin organik ürünleri satın alırken
en fazla TV, dergi, gazete ve internet gibi bilgi kaynaklarından bilgi edindikleri belirlenmiştir. Ustaahmetoğlu ve
Toklu (2015) tüketicilerin organik ürünleri satın almasında televizyon programlarında, gazete ve internet gibi
mecralarda konvansiyonel yöntemlerle üretilen ürünlere yönelik olumsuz tutumların organik ürünlerin satın
alınmasını olumlu yönde etkilediğini ifade etmektedir. Teknolojinin gelişmesine paralel olarak günümüz tüketicisinin
en çok internet, TV vb. araçlardan bilgi edindikleri aşikardır. İnternetin yanı sıra TV programlarında uzman konuklar
tüketicileri ikna etmede oldukça etkilidir.
Tüketicilerin alışveriş sırasında en fazla tercih ettikleri organik gıdaların; taze sebze ve meyveler, zeytinyağı ve
yumurta olduğu, bunun yanı sıra en az tercih edilen gıdaların ise bebek mamaları, çay ve meyve suyu gibi içecekler
olduğu belirlenmiştir. Canararslan ve Uz (2019) tüketicilerin organik ürünlerden en fazla yumurtayı, Çelik (2013)
domatesi, Aydoğdu ve Kaya (2020) taze meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri, Bozyiğit ve Kılınç (2019) sebze ve
meyve, yumurta, baklagiller ve süt ürünlerini tercih ettiklerini belirtmektedir. Kranjac vd., (2017) çoğunlukla taze
sebze ve meyve, tahıl, süt ve süt ürünlerini satın aldıklarını ifade etmektedir. Bu çalışmada da sonuçlar benzer
özelliktedir. Fakat bebek mamalarının daha az tercih edilmesi beklenmeyen bir durumdur. Bunun nedeni araştırmaya
dahil edilen grupta bebek sahibi olanların oranının az olması veya piyasadaki mevcut bebek mamalarında üretici
tarafından kimyasal madde kullanılmadığının beyan edilmesi olabilir. Çalışmanın yürütüldüğü Muğla il merkezi
kültürel olarak köylüden, direkt üreticiden alışveriş yapmanın yaygın olduğu bir ildir. Bal, kuruyemişler, yumurta,
bitki çayları vb. bu kapsamda köylülerin en çok sattıkları ürünler arasındadır. Her ne kadar “organik” tanımı ile
çelişse de bu ürünlerin köylüden tercih edilmesi, “organik logolu” gerçek ürünlerin tercihini azalttığı düşünülebilir.
Tüketicilerin organik gıdaları satın alırken, organik gıdaların pahalı olması, organik gıdaların satış noktalarının
yetersizliği ve organik gıdaların diğer ürünlerden ayırt edilememesi en fazla karşılaşılan problemlerdir. İçli vd.,
(2016) organik ürünlerin pahalı olması ve kolay bulunabilir olmamasının tüketici tercihlerini olumsuz yönde
etkilediğini belirtmektedirler. Eryılmaz vd., (2015) Türkiye’de organik ürün tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerine
göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir. Bunun nedenlerinin ise tüketicilerin organik gıdalar hakkında yeterli
bilgiye sahip olmamaları ve organik ürünlerin konvansiyonel ürünlere göre daha pahalı olmasından kaynaklı
olduğunu belirtmişlerdir. Bahşi ve Akça (2019) tüketicilerin organik ürünleri satın almamada en önemli nedenlerinin
organik ürünlerin yetersizliği, temin etmenin zorluğu ve yüksek fiyat olduğunu ifade etmektedirler. Bai vd., (2020)
ise hane gelirinin organik ürünleri satın almada en önemli faktör olduğu belirtilmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında şunlar önerilmektedir.
Tüketicilerin organik ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve kolaylıkla ulaşabilmeleri için sosyal medya daha
etkin kullanılabilir. Bilgi düzeylerinin artması tüketicilerin organik ürünlere olan taleplerini artırabilir. Çünkü sosyal
medyada ürün hakkında yapılan yorumlar ve değerlendirmeler tüketici tercihleri üzerinde etkili olmaktadır.
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Organik ürün üreticilerine destek verilerek organik ürün üretiminin arttırılması, fiyatlarında kısmen indirim
sağlanması ile daha fazla tüketiciye ulaşılabilir. Bunun yanı sıra sadece organik ürünler satan dükkanlar ve satış
noktalarının sayısı arttırılabilir. İleride yapılacak çalışmalar için organik gıda tüketicilerinin demografik özellikleri
ile satın alma tercihleri karşılaştırılabilir. Ayrıca organik gıda üreticileri açısından bir değerlendirme yapmak (üretim
sorunları, destekler vb.) da önerilmektedir.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
In parallel with the rapid population growth in the world, the use of chemical pesticides in agricultural lands by
producers to obtain more products per unit area harms the environment. The rapid change in people's consumption
habits, the increasing awareness of consumers and their desire to protect nature cause an increase in demand for
organic foods. Particularly, individuals in developed and developing countries prefer a healthy life and their desire
to increase their quality of life spreads the consumption of organic foods.
The change in the social structure, the demand for urbanization and especially the participation of women in the
working life are increasing the demand for ready-made foods. Therefore, working individuals both gain the habit of
eating out and prefer ready-made foods at home. Changes in these lifestyles inevitably affect the health of consumers
negatively. In this context, consumers' concerns about their health are increasing and paying more attention to organic
foods. The increase in the consumption of organic foods necessitates research on the behavior and attitudes of the
consumers who buy these foods.
The aim of this research is to examine the buying behavior and attitudes of consumers who buy organic food. It
was carried out in Muğla to examine the purchasing behavior and attitudes of organic food consumers. Research data
from consumers who buy organic food in Muğla province in March-November 2019; It was collected by face to face
questionnaire method. For the purpose of the study, before collecting data, the question of whether or not each
participant purchased organic products was asked. 492 people who voluntarily accepted to participate in the study
were reached.
The questionnaire form applied consists of three parts. In the first part, the questions regarding the organic food
preferences of the consumers are closed-ended; In the second part, questions about attitudes and behaviors related to
organic foods, and in the last part, questions about the demographic characteristics of consumers are closed-ended.
The data obtained from the participants have been analyzed in the "" SPSS 22.0 "statistical program.
Before analyzing the data, an extreme value analysis was performed to determine the data with extreme values
and 8 questionnaires with extreme values were removed from the data set, and the analyzes were carried out with
492 data. The total item correlation value of the scale consisting of 21 items for attitudes towards organic foods and
Cronbach's α value for internal consistency were examined. In the analysis phase, 6 expressions with item correlation
values below 0.30 were removed and the analysis was repeated. In the final analysis, it was determined that the total
correlation value of each item was above 0.30 and the Cronbach's α coefficient was 849. Its structural validity was
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determined by exploratory factor analysis. At the same time, it is aimed to gather statements about attitude under
certain factors. In the first factor analysis, 1 expression factor was removed from the scale because of low load and
the analysis was repeated. As a result of the analysis, 14 items were collected under 3 factors and the factors were
named as “product-related features”, “purchasing sensitivity”, “knowledge level about the product”.
Information on the socio-demographic characteristics of consumers who buy organic food (gender, age, education
status, number of people at home, marital status, average monthly income, occupation), organic products preferred
by consumers during shopping, barriers they encounter while purchasing organic foods, organic foods and Sources
of relevant information were analyzed using absolute and percentage values. The reasons why consumers prefer
organic products and the characteristics they seek when purchasing organic products are evaluated by weighted
points. Percentage, average and standard deviation were used to determine the attitudes of consumers towards organic
foods.
Most of the participants participating in the research are young or middle age individuals. Approximately half of
the participants stated that they do not work or are students. The marital status of organic food consumers included
in the study shows a close distribution. When the results of this study are examined, the most important factors
affecting the consumers' preference of organic products; that the products are healthy, do not contain chemicals and
are of good quality; In addition, it has been determined that the least important factors are product variety and
beautiful appearance. In addition, the most important factors that consumers pay attention to when purchasing organic
foods are that the products are hormone-free, taste and taste good and nutritional value.
Organic foods preferred by consumers during shopping; It has been determined that fresh vegetables and fruits,
olive oil and eggs are the least preferred foods as well as drinks such as baby food, tea and fruit juice. In parallel with
the development of technology, today's consumers' products mostly about the internet, TV, etc. It is obvious that they
have learned from. In this context, it has been determined that consumers obtain information mostly from information
sources such as TV, magazines, newspapers and the internet while purchasing organic products. However, consumers
face some problems when purchasing organic foods. These met problems; organic foods are expensive, organic food
sales points are inadequate and organic foods cannot be distinguished from other products.
Considering the results of the research, it is thought that the use of social media tools in order for consumers to
have information about organic products and to reach them easily, and the comments and evaluations made about the
product on social media can be effective on consumer preferences. In addition, more consumers can be reached by
supporting organic product producers, increasing the production of organic products and partially reducing their
prices. In addition, the number of shops and sales points selling only organic products can be increased.
In the light of the findings of the research, the following are recommended.
Social media can be used more effectively so that consumers can learn about organic products and reach them
easily. Increasing knowledge levels can increase the consumer demand for organic products. Because the comments
and evaluations about the product on social media affect consumer preferences.
Increasing the production of organic products by supporting organic product producers and partially discounting
their prices, more consumers can be reached. In addition, the number of shops and sales points selling only organic
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products can be increased. For future studies, the demographic characteristics of organic food consumers and their
purchasing preferences can be compared.
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GİRİŞ
Toplumlara ait mutfak kültürleri özellikle yabancı turistlerin tatil deneyiminin önemli bir parçasını
oluşturmaktadır (Albayrak, 2013, s.5049). Dolayısıyla yerel yiyecekler turistlerin seyahat deneyiminin önemli bir
parçası olabilmekte ve turistler için çoğu zaman işlevinden çok duygusal ve sembolik anlamlar ifade edebilmektedir
(Mitchell & Hall, 2003, s.60). Yerel yemekler alt boyutta, ana ya da destekleyici çekim unsuru olarak turistik
gereksinimleri karşılamakta üst boyutta ise turistik deneyimlerin şekillenmesini sağlamaktadır (Yıldız, 2018, s.8788).

Nevşehir bölgesinde (Aslan vd., 2014, s.7) yapılan bir çalışmada yörede hizmet sunan yiyecek içecek

işletmelerinin menülerinde sadece belli başlı yerel yemekleri sunmasına rağmen turistler tarafından en çok tercih
edilen işletmeler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çünkü yerel yemekler turistler için ilgi çekici bulunmuştur. Bu
bağlamda bazı turistik işletmelerin turistler için yerel yemek kursları ve köylere gastronomi turları düzenledikleri
görülmektedir. Böylece turistler yerel yemeklerin pişirme yöntemlerinden, nasıl hazırlandığı, sunumu ve tüketimine
kadar yerel mutfağı deneyimleme fırsatı bulmaktadır. Örneğin Rivers (1995, s.45) turistik ürün olarak yerel çay
kültürleri özellikle gastronomi turistleri için önemli bir çekim kaynağıdır. Bir yerel kültüre ait çayın pişirilmesi, servis
edilmesi ve tüketilmesini deneyimleyebilmek için turistler o destinasyona seyahatler gerçekleştirmektedir. Bu alanda
yapılan birçok çalışma (Acar, 2016, s.85) bir destinasyonu ziyaret eden turistlerin o yöreye özgü mutfak kültürünü
yakından tanıma eğiliminde olduklarını ve yöresel lezzetlerin turistlerin tekrar seyahat kararlarında etkili olduğunu
ortaya koymaktadır. Aynı zamanda Aslan vd., (2014, s.9) yerel lezzetlerin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtılması
ile gastronomi turizmi alanında turistik destinasyonlara rekabet avantajı sağlanmış olacağını ifade etmiştir.
Günümüzde özel ilgi turizmi kapsamında dünyanın birçok yerine mutfak turları düzenlenmektedir. Bu turlar genel
olarak 3 başlık altında sınıflandırılabilmektedir. Bunlardan birincisi aşçılık okulları turları, ikincisi yerel mutfakları
veya şefleri ile ünlü restoranlara, yerel gıda üreticilerine ve gıda pazarlarına yönelik turlar, üçüncüsü ise tek bir ürün
deneyimi için gerçekleştirilen (kahve, çay ve şarap turları gibi) özel turlar olarak sınıflandırılabilir (Shenoy, 2005,
s.5). Kültürel, kırsal, özel ilgi ve eğitim boyutları ile uluslararası alanda hizmet sunan aşçılık okullarının yerel ve
modern mutfak uygulamaları ile turistlerin önemli seyahat motivasyonlarından birisini oluşturduğu görülmektedir.
Bu tür etkinlikler özellikle farklı mutfak kültürlerini tanımak ve deneyimlemek isteyen çoğu neofili (neophilia) turist
profilleri için birincil seyahat motivasyon unsuru olabilmektedir. Planlanmış paket tur seyahatlerinde ise tamamlayıcı
motivasyon unsuru olabilmektedir. Aşçılık okulları çoğu zaman güçlü bir kırsal unsura sahiptir. Örneğin dünyanın
önemli ülkelerine sunulan tatillerden birçoğunun Toskana veya İskoçya yaylaları gibi yerel, özgün ve çekici kırsal
yerlerde gerçekleştirildiği görülmektedir.

Güçlü bir kültürel boyuta sahip olan bu tür seyahatlerde sunulan

deneyimlerin birçoğu bölgenin coğrafyasına özgü olan yerel veya ulusal mutfak kültürleri ve yemeklerin keşfi ile
ilgilidir. İtalya'daki Vallicorte gibi okullar, geleneksel Toskana yemeklerinin hazırlanmasına odaklanırken,
Padstow'daki Stein'in okulu gibi diğer bazı aşçılık okulları, Cornish kültürünün önemli bir parçası olan yerel balık ve
balıkçılık geleneğini özel bir ürün olarak tanıtmaktadır (Sharples, 2003, s.104-110). Tur güzergahları yerel yemekleri
ve şefleri ile ünlü restoranlar, yerel üreticiler ve yerel ürün pazarları olan mutfak turları için Kaliforniya, Napa ve
Sonoma vadileri, İspanya, Portekiz, Fransa, Oaxaca (Meksika), Fas ve Kanada önemli destinasyonlardır. Bu tür turlar
kendilerine özgü yerel mutfaklarıyla tanınan restoranlarda yemek yemenin dışında, örneğin, İtalya'da zeytinyağı
tadımı, Fransa'da peynir tadımı ve İspanya'daki popüler Tapas Turları gibi özel bir tur da olabilir. Mutfak turizm
deneyimi yaşamak isteyen ancak düşük bütçe sahibi veya yeni maceralara çok fazla açık olamayan mutfak turistleri
için San Francisco ve New York gibi şehirler, Küçük İtalya ve Çin Kasabası gibi etnik topluluklarıyla birlikte, kendi
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ülkelerinde ya da şehirde bu tür deneyimler sunmaktadırlar. Örneğin en iyi şeflerini ve şehrin etnik çeşitliliğiyle
ilişkili yemekleri sergilemek için neredeyse yüz restoranın bir araya geldiği Chicago Taste gibi bu tür etkinliklerin,
mutfak turizmi deneyimi için önemli bir fırsat sunduğu söylenebilir. Tek bir ürün deneyimi için gerçekleştirilen özel
turlara ise kahve, çay, çikolata ve şarap turları örnek verilebilir. Kosta Rika, Nikaragua, Peru, Panama, Brezilya ve
Etiyopya kahve turlarının gerçekleştirildiği önemli turizm destinasyonlarıdır. Burada, mutfak turistleri kahve hasadı
ve tadımı gibi deneyimleri yaşayarak kahve müzelerinde rehberli turlar aracılığıyla kahvenin tarihini öğrenirler. Aynı
şekilde Sri Lanka ve Japonya'daki çay turları, Belçika'da ve İsviçre'deki çikolata turları ile İtalya ve Fransa’daki şarap
turları önemli popüler örnekler olarak verilebilir (Shenoy, 2005, s.6-7).
Literatür incelendiğinde turistlerin seyahat motivasyonları, seyahat deneyimleri ve seyahatleri süresince
katıldıkları etkinlikler doğrultusunda gastronomi turist tipleri ve genel (turizm pazarında yer alan bütün turistler)
turist tipleri olmak üzere iki grupta sınıflandırıldığı görülmektedir. Cohen (1972) genel turist tiplerini seyahat
deneyimleri doğrultusunda organize kitle, bireysel kitle, araştırmacı ve başıboş turist tipi olmak üzere dört kategoriye
ayırmıştır. Smith (Lea, 1988) genel turist tiplerini araştırmacı, seçkin, olağan dışı, garip, kitlemsi, kitle ve kapsamlı
olmak üzere sınıflamıştır. Plog (Avcıkurt, 2017, s.24; Rızaoğlu, 2012) ise çevre merkezli ve ruhsal merkezli olmak
üzere iki kategoride ele almıştır. Boyne vd., (2003), Hjalager, (2004), Ignatov ve Smith (2006) ve Busby vd., (2013)
ise gastronomi turistlerini sınıflamışlardır. Boyne vd., (2003) turistleri motivasyonları bağlamında tür 1, tür 2, tür 3
ve tür 4 olarak sınıflamıştır. Hjalager, (2004) ise varoluşçu, deneyselci, kolaycı ve rekreasyonel turist tipi olarak dört
kategoride ele almıştır. Ignatov ve Smith (2006) katıldıkları etkinlikler bağlamında gastronomi turistlerini yemek
turisti, şarap turisti, yemek ve şarap turisti olmak üzere sınıflandırmıştır. Busby vd., (2013) ise gastronomi turistlerini
katıldıkları etkinlikler bağlamında tür 1, tür 2, tür 3, tür 4, tür 5 ve tür 6 olmak üzere altı kategoriye ayırmıştır. Ancak
literatürde her ne kadar turistler sınıflandırılsa da turist tipleri ile yerel mutfağın turistik ürün olarak ilişkisinin, yerel
mutfağın turist tiplerinin seyahat kararları ve deneyimlerine etkisinin ayrıntılı olarak ele alındığı çalışmalara
rastlanmamıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı turistik ürün olarak yerel mutfak ve ürünlerinin turist
tiplerinin özelliklerine göre seyahat kararları ve deneyimleri üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekmektir. Bununla
birlikte turizm işletmelerinde yerel mutfak ve ürünlerinin turistik ürün olarak kullanımının destinasyonlara
sağlayabileceği katkılara atıfta bulunarak destinasyonları seyahat eden turist tipleri doğrultusunda yerel mutfak ve
ürünlerinin nasıl kullanılabileceğine yönelik rehberlik edebilmek ve bu konuda rehberlik oluşturabilecek alan
araştırmalarının gerçekleştirilmesinin önemini vurgulamaktır. Fakat araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda turist
tipleri ve turistik ürün olarak yerel mutfak ilişkisi daha çok literatürde ortaya konulan turist tipleri ve özellikleri
bağlamında varsayımsal olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla yerel mutfağın turist tiplerinin seyahat kararları ve
deneyimlerine etkileri nicel, nitel ya da karma araştırma yöntemleri kullanılarak alan araştırmaları ile derinlemesine
irdelenebilir, sektöre ve literatüre önerilerde bulunulabilir. Bu çalışmada öncelikle turistik ürün, turist profili ve yerel
mutfak alanında literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra turistik ürün kavramı ve turistik ürünün bileşenleri
açıklanmış ve turistik ürünün bileşenleri doğrultusunda yerel mutfak değerlendirilmiştir. Son olarak turist tiplerinin
özellikleri bağlamında turistik ürün olarak yerel mutfağın turistik destinasyonlara ve turistlerin seyahat kararları ve
deneyimlerine etkileri üzerine tartışılmıştır.
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Turistik Ürün Olarak Yerel Mutfak
Soyut veya somut herhangi bir ürünün turistik ürün özelliği taşıyabilmesi için çekicilik başta olmak üzere
ulaşılabilirlik, etkinlikler, turizm işletmeleri ve imaj unsurlarına sahip olması gerekir. Bu unsurlardan herhangi birisi
veya birkaçına sahip olmayan ürünlerin turistik ürün olarak nitelendirilmesi mümkün olmamaktadır. Çünkü bu
unsurlar turistik ürünün temel özelliklerini oluşturmaktadır. Bir mal veya hizmetin turistik ürün olarak dikkate
alınabilmesi için öncelikle turistlerin seyahat kararlarını etkileyebilecek çekiciliğe sahip olması gerekmektedir.
Doğal, sosyo-kültürel, psikolojik ve ekonomik unsurlar turistik ürünlerde çekiciliği belirleyen temel faktörlerdir.
Coğrafi konum, iklim özellikleri ve bitki örtüsü çekiciliği belirleyen doğal faktörler arasında gösterilebilir.
Toplumların yaşam tarzı, gelenek-görenekleri, inanç ve kültürel değerleri gibi toplumsal değerleri sosyo-kültürel
unsurları; toplumlar arasındaki kültürel, tarihi ve dini ilişkiler ile toplumların davranış biçimleri ise psikolojik
unsurları oluşturan önemli değerlerdir. Turistik ürünün fiyatı ise turistlerin ürünü tercih kararlarında son derece etkili
olan ekonomik unsurlara örnek verilebilir. Turistlerin seyahat kararlarını etkileyen bir diğer önemli unsurun ise
turistik ürünün ulaşılabilir olması olduğu söylenebilir. Çünkü turistik ürüne ulaşım için yeterli alt yapının olmadığı
durumlarda turistik ürünün tek başına çekicilik unsuruna sahip olması uygun pazarlama koşulları için yeterli
olmamaktadır. Turistik ürünü oluşturan önemli unsurlardan birisi olan turizm işletmelerinin temelini ise turistlere
sunulan mal ve hizmetlerin üretildiği konaklama, yiyecek-içecek ve ulaştırma işletmelerinin oluşturduğu
söylenebilir. Ulusal ve uluslararası alanda düzenlenen festival, kongre, fuar ve şenlik gibi organizasyonlar turistik
ürünü oluşturan önemli etkinliklerdir. Son olarak turistik bölgelerin ve işletmelerin imajları turistik ürün olarak
değerlendirilmekte ve turistlerin seyahat kararlarında son derece etkili olmaktadır (Kozak vd., 2014, s.41-45).
Yerel mutfak kültürlerinin ve yemeklerin sahip oldukları kendilerine has özellikleri ve özgünlükleri taklitlerini
mümkün kılmamaktadır. Böylelikle yerel mutfaklar özellikle farklı lezzetleri deneyimlemek isteyen turistler için
önemli bir çekim unsuru olmaktadır. Çünkü gastronomi deneyimi amacı ile seyahat eden turistler deneyimledikleri
yiyecek içeceklerin hazırlama, üretim ve tüketim aşamalarını da deneyimleyerek deneyimlenen yerel mutfak kültürü
ve kimliğini de öğrenme eğilimindedirler (İşevcan Ertamay & İrigüler, 2018, s.22-29). Dolayısıyla kültürlere özgü
yerel ve geleneksel değerlere bağımlı olarak oluşan yerel mutfak turistik destinasyonlarda önemli bir farklılaşma
aracı olarak ortaya çıkabilmekte (Türkay ve Genç, 2017, s.222) ve turistlerin seyahat kararlarında destinasyon
tercihlerini etkileyebilmektedir. Özellikle yerel mutfağın özgünlüğü ve ulaşılabilirliği, yerel mutfaklarda kullanılan
yerel kültürü yansıtan araç-gereçler, yerel mutfaklara özgü yerel yemekler, hazırlama, pişirme ve sunum teknikleri,
yerel halkın tüketim alışkanlıkları, yerel mutfaklarda yöreye özgü taze ve sağlıklı yiyeceklerin kullanılması turistler
için önemli bir çekim faktörü oluşturmaktadır (Cömert, 2014, s.69; Toksöz & Aras, 2016, s.184; Yıldız, 2016, s.31;
Erdem & Akyürek, 2017, s.104; Cömert & Özkaya, 2014, s.64; Hatipoğlu, 2014, s.328). Çalışkan (2013, s.44)
gastronomi turistlerinin yerel değerlere bağlı olarak yetiştirilen yerel ürünlerin tüketimi ve yerel yemeklerin
yapılmasında bu yerel ürünlerin kullanılması hususunda son derece hassas davrandıklarını ifade etmiştir. Yerel
mutfak ve yemekler geleneksel değerleri ve özgün yapısı ile destinasyonlar için pazarlama, imaj ve reklam açısından
önemli rekabet avantajı da sağlamaktadır (İşevcan Ertamay & İrigüler, 2018, s.22-23).
Destinasyonlara özgü yerel ürünler ve yerel mutfak unsurlarının turistik ürüne dönüştürülmesi ve turistik çekim
unsuru olarak sunulabilmesinde gastronomi rotaları ve turları oldukça önem arz eden araçlar olarak ortaya
çıkmaktadır (Aksakallı & Bayraktar, 2018, s.221-222). Bu doğrultuda tur güzergâhları yerel yemekleri ve şefleri ile
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ünlü restoranlar, yerel üreticiler ve yerel ürün pazarları olan mutfak turları için Kaliforniya, Napa ve Sonoma vadileri,
İspanya, Portekiz, Fransa, Oaxaca (Meksika) önemli seyahat destinasyonlarına, Sri Lanka ve Japonya'daki çay turları,
Belçika'da ve İsviçre'deki çikolata turları ile İtalya ve Fransa’daki şarap turları da turistik ürünü oluşturan imaj
unsuruna önemli örnekler olarak verilebilir (Shenoy, 2005, s.6-7). Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleştirilen Citta
Slow festivali-İzmir, Yöresel sırık kebap festivali-Sinop, Yerel tatlar festivali-Çanakkale, Bağbozumu festivaliTekirdağ, İzmir, Manisa, Denizli, Nevşehir, Mesir macunu festivali-Manisa, Dondurma festivali-Kahramanmaraş,
Pizza festivali-İtalya, Noodle festivali-Japonya, Sokak yemekleri festivali-San Fransisco gastronomi festivalleri de
turistik ürünü oluşturan etkinliklere örnek olarak verilebilir (Yatkın & Tolga, 2018, s.252-253). Bu bağlamda
toplumlara özgü olan yerel mutfaklar turistik ürün olarak ele alındığında özellikle gastronomi turistleri başta olmak
üzere farklı ve özgün mutfak kültürlerini tanımak ve deneyimlemek isteyen turistler için temel seyahat motivasyon
unsurlarından birisini oluştururken turistik destinasyonlar için ise önemli bir çekim unsuru oluşturmakla birlikte
destinasyonlara imaj, pazarlama ve rekabet avantajı sağlayabilmektedir.
Yerel Mutfak ve Turist Tipolojileri İlişkisi
Literatürde turistlerin kişisel özellikleri, tatil süresince sergilemiş oldukları davranışlar, yerel yiyecek-içecekler
ve gastronomi alanında göstermiş oldukları ilgi durumları vb. unsurlar doğrultusunda gruplara ayrıldığı
görülmektedir. Bu gruplar arasında özellikle temel seyahat motivasyonlarını yemek deneyimi üzerine kuran gastro
turist tipleri ile yerel mutfak arasında önemli bir ilişkinin olduğu söylenebilir. Çünkü gastro turist tipleri seyahat
kararlarında yiyecek ve içecekler ön planda tutmaktadır. Bu turist tipleri yerel ürünlere, değerlere ve uygulamalara
karşı duyarlıdır. Yeniliklere açık bir ruha sahip olan gastro turistler gastronomi etkinliklerine katılım eğilimindedirler
(Türkay & Genç, 2017, s.227). Aşağıda literatürde sunulan turist grupları ve sahip oldukları özellikleri bağlamında
turist tipleri ve yerel mutfak ilişkisi değerlendirilmektedir.
Tablo 1. Cohen Turist Tipolojisi ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Turist Tipolojilerinin Özellikleri

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile
İlişkisi
❖ Yerel mutfak herhangi bir seyahat
motivasyonu oluşturmamaktadır.

❖ Güvenliğe son derece önem verirler ve seyahatlerinde
paket turları tercih ederler.
Organize
❖ Yaşam biçimine uygun bilindik destinasyonu tercih
Kitle
ederler.
❖ Zorunlu olmadıkça yerliler ile ilişki kurmaktan
kaçınırlar.
❖ Organize kitle turist tipine benzemekle birlikte bu turist ❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
tipleri seyahat planlarına müdahale edebilme şansına
mutfağın önemli bir etkisi yoktur.
sahiptir.
❖ Yerel mutfak ancak bilindik kültürler
Bireysel
❖ Çevrelerinin dışında yerlilerle ilişki kurmaktan
açısından
deneyimin
bir
parçası
Kitle
kaçınırlar.
olabilecektir.
❖ Yeniliğe açıktır ancak kalıplaşmış olanın dışına
çıkmama eğilimindedirler.
❖ Yeniliklere açıktır ve yerli kültüre uyum sağlar.
❖ Özgün ve farklı yapısı ile yerel mutfaklar
❖ Çok fazla güvenlik gereksinimi duymazlar.
seyahat kararları ve deneyimlerinde
Araştırıcı
❖ Mümkün olduğunca az bilenen farklı destinasyonları
önemli bir etkiye sahip olabilecektir.
(Kaşif)
tercih ederler.
❖ Olanakları ölçüsünde yerliler ile ilişki kurarlar.
❖ Kültür kalıplarını korumaya çalışırlar.
❖ Yenilik ve değişim arayışı içerisindedirler.
❖ Yerel mutfak ve yerel mutfak kültürleri
❖ Seyahat planlarında tur güzergâhı ve zaman dilimi
sahip oldukları özgün ve farklı değerleri
kısıtlaması yoktur.
ile önemli bir çekim ve imaj unsuru
Başıboş
❖ Yerliler ile ilişki kurmak isterler.
oluşturmaktadır.
❖ Yerlilerin yaşam tarzı, gelenekleri ve kültürel ❖ Seyahat kararları ve tatil deneyimlerinin
değerlerini deneyimlemek isterler.
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Kaynak: Cohen, 1972, s.167-169; McIntosh & Goeldner, 1990, s.199; Rızaoğlu, 2012, s.283-284’ten uyarlanmıştır.
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Tablo 1’de sunulan turist tipolojisi Erik Cohen tarafından turistlerin seyahat deneyimleri doğrultusunda
oluşturulmuştur (Butler, 1980, s.6). Farklı yapısı ve kültürel değerleri ile yerel mutfak, Cohen’in sınıflamasında yer
alan organize ve bireysel kitle turistlerinin seyahat kararlarında herhangi bir motivasyon unsuru oluşturmasının
oldukça zor olduğu görülmektedir. Çünkü seyahatleri süresince güvenliğe önem veren bu turistler daha çok seyahat
acentaları ve tur operatörleri tarafından hazırlanan paket turları tercih etmekte ve mümkün oldukça yerel kültürler ile
iletişim kurmaktan kaçınmaktadırlar. Daha çok bilindik olanı tercih etme eğilimi göstermektedirler. Ancak yerel
mutfak ve unsurları bireysel kitle turistleri için kültürlerine uygun dönüşümler ile turistik bir ürün olarak sunulabilir
ise destinasyonlar için bir çekim unsuru, turistler için de deneyimlerinin bir parçası olabilecektir. Yeniliklere açık,
yerel kültürler ile uyum sağlayan ve mümkün olduğunca az bilinen turistik destinasyonlara seyahat eden araştırıcı
turistler için ise yerel mutfak özgün yapısı ve değerleri ile önemli bir seyahat motivasyonu olabilecektir. Başıboş
turistler için ise özgün ve farklı yapıları, kültürel unsurları ile yerel mutfak çok önemli bir çekim unsuru
oluşturabilecektir. Yerel değerleri yerinde deneyimlemek isteyen başıboş turistler için önemli bir seyahat
motivasyonu olan yerel mutfaklar aynı zamanda bu turistlerin temel seyahat deneyimlerinden birisini
oluşturabilecektir. Destinasyonlar için ise önemli imaj ve pazarlama unsuru olabilecektir. Dolayısıyla araştırıcı ve
başıboş turist tipolojileri için yerel mutfak ve değerlerinin korunması ve kültürel miras olarak gelecek nesillere
aktarılması oldukça önemlidir. Kitle turistlerinin yoğun olarak tercih ettikleri turistik destinasyonlarda ise yerel
mutfaklar önemli dönüşümler yaşayabilmektedir. Çünkü daha çok bilindik olanı tercih eden bu turist tipolojilerine,
yerel mutfak ancak bu turist tipolojilerinin kültür değerlerine uyarlanarak turistik bir ürün olarak sunulabildiği
durumlarda seyahat deneyimlerinin bir parçası olabilecektir.
Tablo 2. Smith Turist Tipolojisi ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Araştırıcı

Seçkin

Olağandışı

Garip

Kitlemsi

Turist Tipolojilerinin Özellikleri
❖ Yerel kültürlere kolayca
benimsemektedirler.
❖ Yenilik arayışı içindedirler.

uyum

sağlayarak

❖ Yerel kültürlere kolayca
benimsemektedirler.
❖ Yenilik arayışı içindedirler.

uyum

sağlayarak

❖ Seyahatlerini organize turlar ile gerçekleştirme
eğilimindedir.
❖ Yerel halk kültürüne kısmen uyum sağlar.

❖ Yerel kültürlere kolayca uyum sağlayarak
benimsemektedirler.
❖ Sakin destinasyonlara seyahat eğilimi taşırlar.

❖ Bireysel ya da küçük gruplar halinde seyahat ederler.
❖ Seyahat edilen destinasyonlarda kültürel değerleri ile
birlikte batı kültürünü ararlar.
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Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile
İlişkisi
❖ Turistik ürün olarak yerel mutfaklar
özgün yapısı ile seyahat kararları ve
deneyimlerinde önemli bir etkiye sahip
olabilecektir.
❖ Destinasyon için önemli bir çekim, imaj
ve pazarlama unsuru olabilecektir.
❖ Turistik ürün olarak yerel mutfaklar
özgün yapısı ile seyahat kararları ve
deneyimlerinde önemli bir etkiye sahip
olabilecektir.
❖ Destinasyon için önemli bir çekim, imaj
ve pazarlama unsuru olabilecektir.
❖ Turistik ürün olarak yerel mutfaklar
özgün yapısı ile seyahat kararları ve
deneyimlerinde önemli bir etkiye sahip
olabilecektir.
❖ Destinasyon için önemli bir çekim, imaj
ve pazarlama unsuru olabilecektir.
❖ Turistik ürün olarak yerel mutfaklar
özgün yapısı ile seyahat kararları ve
deneyimlerinde önemli bir etkiye sahip
olabilecektir.
❖ Destinasyon için önemli bir çekim, imaj
ve pazarlama unsuru olabilecektir.
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
mutfağın önemli bir etkisi yoktur.
❖ Yerel mutfağa özgü gastronomik
aktiviteler fırsat yaratılabilecektir.
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Tablo 2. Smith Turist Tipolojisi ve Yerel Mutfak İlişkisi (Devamı)

Kitle

Kapsamlı

❖ Gruplar halinde seyahat ederler.
❖ Seyahat edilen destinasyonlarda kültürel değerleri ile
birlikte batı kültürünü ararlar.
❖ Büyük gruplar halinde seyahat ederler.
❖ Seyahat edilen destinasyonda batı kültürünü ararlar.

❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
mutfağın önemli bir etkisi yoktur.
❖ Yerel mutfağa özgü gastronomik
aktiviteler fırsat yaratılabilecektir.
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
mutfağın önemli bir etkisi yoktur.
❖ Yerel mutfağa özgü gastronomik
aktiviteler fırsat yaratılabilecektir.

Kaynak: Lea, 1988, s.27; Rızaoğlu, 2012, s.284’ten uyarlanmıştır.

Tablo 2’de de görüldüğü üzere Smith’in turist sınıflamasında yer alan araştırıcı, seçkin, olağandışı ve garip turist
tipleri benzer özellikler taşımaktadırlar (Rızaoğlu, 2012, s.284). Genel olarak yerel kültürlere uyum sağlayan bu turist
tipleri için yerel mutfağın turistik ürün olarak özgün yapısı ile seyahat kararları ve deneyimlerinde önemli bir etkiye
sahip olduğu söylenebilir. Bu turist tipolojileri için yerel mutfakların sürdürülebilirliği önemlidir. Farklı yapısı ve
özgün kültürel değerleri ile turistik destinasyonlar için ise önemli bir çekim, imaj ve pazarlama unsuru olabilecektir.
Kitlemsi, kitle ve kapsamlı turist tiplerinin seyahat kararları ve deneyimlerinde ise yerel mutfağın önemli bir etkisi
olmadığı söylenebilir. Dolayısıyla bu turist tipolojileri için yerel mutfaklar uyarlanarak ilgi çekici bir turistik ürün
olarak sunulabilir.
Tablo 3. Plog Turist Tipolojisi ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Çevre Merkezli

Turist Tipolojilerinin Özellikleri
❖ Yerel halk kültürüne uyum sağlar.
❖ Yerel halk kültürünü öğrenmeye eğilimlidir.
❖ Seyahat planlarını kendileri yapar.

❖ Kültürel
açıdan
yaşam
biçimine
uygun
destinasyonu tercih eder.
❖ Kapsamlı paket turlar aracılığı ile planlanan
Ruhsal Merkezli
seyahatleri tercih eder.
❖ Seyahatlerinde kitle turistlerine hizmet sunan
konaklama tesislerini tercih eder.
Kaynak: Avcıkurt, 2017, s.24; Rızaoğlu, 2012, s.284’ten uyarlanmıştır.

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile
İlişkisi
❖ Turistik ürün olarak yerel mutfaklar
özgün yapısı ile seyahat kararları ve
deneyimlerinde önemli bir etkiye sahip
olabilecektir.
❖ Destinasyon için önemli bir çekim, imaj
ve pazarlama unsuru olabilecektir.
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
mutfağın bir etkisi yoktur.
❖ Eğer sunulursa yerel mutfağa özgü
gastronomik
aktiviteler
seyahat
deneyimlerinin bir parçası olabilir.

Tablo 3’te görüldüğü üzere Plog tarafından yapılan turist sınıflaması içerisinde yer alan yerel halk kültürünü
öğrenmeye eğilimli çevre merkezli turistler için yerel mutfakların özgün ve farklı yapısı ile önemli bir çekim unsuru
oluşturduğu ve seyahat kararlarında önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Ruhsal merkezli turist tipleri için ise
yerel mutfağın seyahat kararları ve deneyimlerinde önemli bir etkisinin olmadığı söylenebilir .
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Tablo 4. Boyne vd., Turist Tipolojileri ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Turist Tipolojilerinin Özellikleri

❖ Yiyecek ve içecekler seyahat kararlarını etkileyen temel
motivasyon unsurunu oluşturmaktadır.
Tür 1
❖ Seyahat kararlarından önce özellikle yerel gastronomi
konusunda bilgi edinme eğilimindedirler.
❖ Yiyecek ve içeceklerin seyahat kararlarında etkili olduğu
görülür.
Tür 2
❖ Seyahat öncesinde gastronomi konusunda aktif bilgi
edinme eğiliminde değildirler. Eğer sunulur ise hazır
bilgiler ile yetinirler.
❖ Yiyecek ve içecekler turistlerin seyahat kararları ve
deneyimleri için önemli bir motivasyon unsuru
Tür 3
oluşturmamaktadır.
❖ Ancak gastronomi aktivitelerine de kapalı değillerdir.
❖ Yiyecek ve içecekler konusunda son derece ilgisizdirler.
Tür 4
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yiyecek ve
içecekler bir motivasyon unsuru olarak yer almaz.
Kaynak: Boyne vd.,; Çalışkan, (2013); Nebioğlu, (2016)’dan uyarlanmıştır.

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile
İlişkisi
❖ Yerel mutfak, önemli bir çekim ve imaj
unsuru oluşturmaktadır.
❖ Seyahat kararları ve tatil deneyimlerinin
önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
❖ Yerel mutfak ancak ilgi çekici bir turistik
ürün olarak sunulursa seyahat kararlarının
ve
deneyimlerinin
bir
parçasını
oluşturabilecektir.
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel
mutfağın önemli bir etkisi yoktur.
❖ Yerel mutfağa özgü gastronomik
aktiviteler fırsat yaratılabilecektir.
❖ Yerel mutfak herhangi bir seyahat
motivasyonu oluşturmamaktadır.

Tablo 4’te sunulan turist sınıflandırmaları Boyne vd., (2003) tarafından turizm pazarında yer alan bütün turistler
ve turist motivasyonları bağlamında oluşturulmuştur. Tablo 4’te görüldüğü üzere Tür 1 sınıfında yer alan turist tipleri
için yerel mutfak özgünlüğü ve sahip olduğu farklı kültür yapısı ile önemli bir çekim ve imaj unsuru oluşturbilecektir.
Bu bağlamda yerel mutfak bu turist tiplerinin seyahat kararları ve tatil deneyimlerinde etkili olan önemli motivasyon
unsurlarından birisi olduğu söylenebilir. Tür 2 sınıfında yer alan ve seyahat kararları öncesinde yiyecek içecek
alanında bilgi edinme çabası göstermeyen sadece sunulursa hazır bilgiler ile yetinen turistler için yerel mutfağın
ancak ilgi çekici bir turistik ürün olarak sunulursa seyahat kararlarının ve deneyimlerinin bir parçasını
oluşturabileceği söylenebilir. Tür 3 sınıfında yer alan turistlerin seyahat kararları ve deneyimlerinde yerel mutfağın
önemli bir etkisinin olmayacağı görülmektedir. Ancak turistik destinasyonlarda yerel mutfağa özgü gastronomik
aktiviteler ile hem yerel mutfağın tanıtılması hem de turistlerin hoş vakit geçirmeleri için fırsat yaratılabilecektir.
Tablo 5. Hjalager Turist Tipolojileri ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Varoluşçu

Deneyselci

Kolaycı
(Taklitçi)

Rekreasyonel

Turist Tipolojilerinin Özellikleri

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile İlişkisi

❖ Yerel ürünler ve metotlar kullanılarak
hazırlanan ve yerel teknikler ile sunulan
yemekleri ve içecekleri yerinde deneyimlemek
eğilimindedirler.
❖ Seyahat planlarını kendisi yaparlar.
❖ Gastronomik aktivitelere katılım eğilimindedir.
❖ Temel eğilimleri trend yiyecek içecek
işletmeleri ve trend yiyecek içeceklerin
tüketimi yönündedir.
❖ Trend mekânlar ve yiyecek içecekler bu turist
tipleri için önemli sembolik anlamlar ifade
etmektedir
❖ Seyahat deneyimlerinde kolay ulaşabilecekleri
küresel yiyecek içecekleri tercih ederler.
❖ Zahmetli yiyecek içecek deneyiminden
kaçınırlar.

❖ Yerel ürünler, yerel mutfak ve uygulamaları
seyahat kararları ve deneyimlerinde temel
motivasyon unsuru oluşturmaktadır.
❖ Aynı zamanda turistik ürün olarak yerel mutfak
destinasyonlar için önemli bir çekim, imaj, reklam,
pazarlama ve ekonomik unsur oluşturmaktadır.
❖ Eğer yerel mutfaklar ve destinasyonlar sahip
oldukları özgün ve farklı kültürel yapısı ile trend
bir turistik ürün olarak sunulabilirse deneyselci
turistlerin seyahat kararları ve deneyimlerinin bir
parçasını oluşturabilecek önemli bir fırsat
yaratacaktır.
❖ Yerel mutfak ve yerel ürünler ancak küresel
anlamda dönüşümler yaşayarak turistik bir ürün
olarak sunulursa tercih edilebileceği söylenebilir.

❖ Seyahatlerinde yeni ve farklı lezzetlere şüphe
ile yaklaşan, sadece alışık olduğu yiyecek ve
içecekleri veya benzerlerini tercih eden tutucu
turistlerdir.

Kaynak: Hjalager, (2004); Çalışkan, (2013)’ten uyarlanmıştır.
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❖ Yerel mutfak rekreasyonel turist tiplerinin seyahat
kararları ve deneyimlerinde herhangi bir
motivasyon unsuru oluşturmamaktadır.
❖ Bu tür turistler için turistik ürün olarak yerel
mutfağın sunumu oldukça zordur.
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Tablo 5’te sunulan turist sınıflandırmaları Hjalager, (2004) tarafından turizm pazarında yer alan bütün turistler ve
turist motivasyonları bağlamında oluşturulmuştur. Tablo 5’te sunulduğu üzere temel amacı yerel ürünleri ve yerel
mutfağın bütün aşamalarını yerinde deneyimleyebilmek olan varoluşçu turist tipleri, yerel işletmelerde yerel ürünler
ve metotlar kullanılarak hazırlanan ve yerel teknikler ile sunulan yemekleri ve içecekleri deneyimlemek
eğilimindedirler. Bu bağlamda yerel mutfak ve yerel ürünler başta olmak üzere gastronomik aktiviteler varoluşçu
turist tiplerinin seyahat kararları ve deneyimlerinde temel motivasyon unsurlarını oluşturduğu söylenebilir. Aynı
zamanda turistik ürün olarak yerel mutfak destinasyonlar için önemli bir çekim, imaj, reklam, pazarlama ve ekonomik
unsur oluşturabilmektedir. Temel eğilimleri popüler yiyecek içecek işletmeleri ve popüler yiyecek içeceklerin
tüketimi yönünde olan deneyselci turist tipleri için yerel mutfaklar sahip oldukları özgün ve farklı kültürel yapısı ile
popüler bir turistik ürün olarak sunulabildiği durumlarda bu turist tiplerinin seyahat kararları ve deneyimlerinin
önemli bir parçasını oluşturabileceği söylenebilir. Bu turist tipleri popüler mekânlar ve yiyecek içecekler aracılığı ile
topluma yaşam tarzlarını sembolize eden mesajlar verebilmektedirler. Çünkü (Beardsworth & Keil, 2011, s.92)
toplumlarda bazı yiyeceklere yüksek statü, sınıf ve lüks gibi sembolik anlamlar atfedilebilirken bazı yiyeceklere de
tam tersi olarak düşük statü, sınıf ve yoksulluk gibi sembolik anlamlar atfedilebilmektedir. Kolaycı turist tipleri gibi
bilindik ve kolay ulaşılabilen küresel yiyecek içecekleri tercih eden turistler için ise yerel mutfak ve yerel ürünler
ancak küresel anlamda dönüşümler yaşayarak küresel turistik bir ürün olarak sunulursa tercih edilebileceği
söylenebilir.
Tablo 6. Ignatov ve Smith Turist Tipolojileri ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri

Yemek Turisti

Şarap Turisti

Yemek ve Şarap
Turisti

Turist Tipolojilerinin Özellikleri

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile İlişkisi

❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde temel
motivasyon unsurunu yemek deneyimi
oluşturabilecek
etkinliklere
katılım
oluşturmaktadır.

❖ Yerel mutfaklara özgü ürünlerin ve yemeklerin yer
aldığı
etkinlikler
seyahat
kararları
ve
deneyimlerinin temel motivasyon unsurunu
oluşturmaktadır.
❖ Dolaysıyla yerel mutfaklar ve ürünler temel
çekicilik, imaj, ve pazarlama unsuru olarak
sunulabilmektedir.
❖ Şarap deneyimleri ile birlikte yerel ürünler de
turistik bir ürün olarak sunulabilmektedir.

❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde temel
motivasyon unsurunu şarap deneyimi
oluşturabilecek
etkinliklere
katılım
oluşturmaktadır.
❖ Seyahat kararları ve deneyimlerinde temel
motivasyon unsurunu yemek ve şarap
deneyimi oluşturabilecek etkinliklere
katılım oluşturmaktadır.

Kaynak: Ignatov & Smith (2006)’dan derlenmiştir.

❖ Bu turist tipleri için özellikle yerel şaraplar ve yerel
ürünlerin yerel mutfak kültürü bağlamında
etkinliklere dâhil edilmesi önemli bir çekim unsuru
oluşturmaktadır.
❖ Özellikle şarapların yanında yerel peynir vb.
yöreye özgü yerel ürünlerin sunulması ile yerel
mutfak tatil deneyiminin temel motivasyon unsuru
haline getirilmektedir.

Tablo 6’da sunulan turist sınıflandırmaları Ignatov & Smith, (2006) tarafından gastronomi turistleri ve katıldıkları
etkinlikler bağlamında oluşturulmuştur. Bu turist tipleri için yerel mutfaklara özgü yiyecek ve içeceklerin yer aldığı
etkinlikler seyahat kararları ve deneyimlerinin temel motivasyon unsurlarından birisini oluşturduğu söylenebilir.
Dolaysıyla yerel mutfaklara özgü ürünlerin bu turistler için temel çekicilik, imaj, ve pazarlama unsuru olarak
sunulabileceği söylenebilir. Aynı zamanda bu tür etkinliklerin yerel halk-turist ilişkileri kurulabilmesi için önemli
bir fırsat sağladığı söylenebilir.
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Tablo 7. Busby vd., Turist Tipolojileri ve Yerel Mutfak İlişkisi
Turist
Tipolojileri
Tür 1

Tür 2

Tür 3
Tür 4

Tür 5

Turist Tipolojilerinin Özellikleri

Turist Tipolojilerinin Yerel Mutfak ile İlişkisi

❖ Yiyecek içecek hizmeti alanında başarılı
sunumları ile anılan işletmeleri tercih eden
turistlerdir.

❖ Yerel mutfak ve ürünler bu tip işletmelerin
menülerinde sunulabilirse turistlerin yemek
deneyiminin bir paçasını oluşturabilecektir.

❖ Destinasyonları yerel mutfağı ve içecek
rotaları bağlamında tercih eden turistlerdir.

❖ Yerel yemekler ve içecekler önemli bir çekim
unsuru oluşturmakta ve seyahat kararlarını da
etkilemektedir.
❖ Yerel mutfak özgün mutfak kültürleri bağlamında
şefler için farklı ve ilgi çekici ürünler sunma fırsatı
sağlayabilecektir.

❖ Şefleri ile ünlü destinasyonları tercih eden
turistlerdir.
❖ Destinasyonları
gastronomik
ürünleri
bağlamında tercih eden turistlerdir.
❖ Genellikle yazılı kaynaklar bağlamında
seyahat rotaları oluşturan ve destinasyonları
tercih eden turistlerdir.

❖ Filmler başta olmak üzere yemek programları
bağlamında seyahat eden turistlerdir.
Tür 6

Kaynak: Busby vd., (2013)’ten uyarlanmıştır.

❖ Gastronomik ürünler özgün yapıları ile yerel
mutfak içerisinde sunulabilmektedir.
❖ Yerel mutfak teknolojik gelişmelerin ve
küreselleşmenin de etkisi ile yazılı enformasyon
kaynakları aracılığı ile coğrafi sınırları aşarak aynı
anda dünyanın hemen hemen her yerine
ulaşabilmektedir. Bu tür turistlerin seyahat
kararlarında da önemli etkilere sahip olmaktadır.
❖ Yerel mutfak teknolojik gelişmelerin ve
küreselleşmenin de etkisi ile televizyon programları
gibi görsel enformasyon kaynakları aracılığı ile
coğrafi sınırları aşarak aynı anda dünyanın hemen
hemen her yerine ulaşabilmektedir. Bu tür
turistlerin seyahat kararlarında da önemli etkilere
sahip olmaktadır.

Tablo 7’de sunulan turist sınıflandırmaları Busby vd., (2013) tarafından gastronomi turistleri ve katıldıkları
etkinlikler bağlamında oluşturulmuştur. Bu sınıflama bağlamında mutfaklara özgü ürünler, yiyecek içecek hizmeti
alanında başarılı sunumlar gerçekleştiren işletmelerin menülerinde sunulabilirse özellikle tip 1 sınıfında yer alan
turistler için temel seyahat motivasyonundan birisi olabileceği ve bu tip turistlerin yemek deneyiminin önemli bir
paçasını oluşturacağı söylenebilir. Yerel mutfak ve içecek rotaları tip 2 sınıfında yer alan turist tipleri için önemli bir
çekim unsuru oluşturabilmektedir. Yerel mutfak teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin de etkisi ile gazete, dergi
gibi yazılı, televizyon programları gibi görsel enformasyon kaynakları aracılığı ile coğrafi sınırları aşarak aynı anda
dünyanın hemen hemen her yerine ulaşabilmektedir. Bu enformasyon kaynakları aracılığı ile turistlere ulaşma fırsatı
bulan yerel mutfaklar özgün yapısı ve farklılığı ile özellikle tür 4 ve tür 5 beşte yer alan turistlerin seyahat kararlarına
etki edebileceği söylenebilir.
Literatür bağlamında, turist tipleri seyahat motivasyonu ve seyahat deneyimi doğrultusunda üç temel grupta
toplanabilir. Birinci grup; temel seyahat motivasyonu ve temel seyahat deneyimi gastronomi olan turistler. İkinci
grup; temel seyahat motivasyonu gastronomi olmayan ancak gastronomiyi seyahat deneyiminin bir parçası olarak
kullanan turistler. Üçüncü grup ise temel seyahat motivasyonu gastronomi olmayan ve gastronomiyi seyahat
deneyiminin bir parçası olarak kullanmayan turistler. Turistik ürün olarak yerel mutfağın birinci grupta yer alan
turistlerin seyahat kararları ve deneyimlerinde etkin role sahip olabileceği, ikinci grupta yer alan turistler için ise
ancak turistlerin beklentileri doğrultusunda uyarlanarak sunulursa seyahat deneyimlerinin bir parçası olabileceği
söylenebilir. Üçüncü grupta yer alan turistlerin seyahat kararı ve deneyiminde ise etkinliğinin olamayacağı
söylenebilir.
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Şekil 1. Seyahat Motivasyonu ve Seyahat Deneyimi Bağlamında Turist Grupları
Günümüzde yenilik arayışı içerisindeki turistlerin tüketim tercihlerinin daha çok yerel, kültürel ve otantik ürünler
yönünde olduğu görülmektedir (Yenipınar vd., 2014, s.20). Dolayısıyla yerel mutfağın sahip olduğu yöreye özgü
değerleri ile turistik destinasyonlar için önemli bir rekabet avantajı sağladığı ve bu bağlamda yöre ve ülkelerin turistik
ürün olarak pazarlanmasında ve tanıtılmasında önemli bir role sahip olduğu söylenebilir (Albayrak, 2013, s.5049).
Ancak yeni ve farklı lezzetleri deneyimlemeye açık olmayan, bu lezzetlere şüphe ve korku ile yaklaşan (neofobi),
bilindik ve benzer ürünleri tüketmek taraftarı olan turist profillerinin seyahat kararlarında yerel mutfakların etkisinin
olmadığı söylenebilir. Bu durumda yerel yemeklerin de diğer turistik ürünler gibi turist profillerine ve turizm
faaliyetlerine uygun hale dönüştürülerek sunumu mümkün olabilecektir. Çünkü yerel mutfaklar farklı lezzetleri
tüketmeyen turist profilleri için ancak bu turistlerin beklentileri doğrultusunda uyarlandıklarında kabul edilebilir
olmakta ve turistlerin seyahat deneyimlerinin bir parçasını oluşturabilmektedir (Cohen & Avieli, 2004, s.767; Chang
vd., 2010, s.308). Örneğin bireysel kitle turizm faaliyetlerinin hâkim olduğu turizm destinasyonlarında (Şengül &
Türkay, 2016, s.87) gastronomi turizminin önemli bileşenlerinden birisi olan yerel mutfağın, seyahat eden turistlerin
merak duygusu veya beslenme gereksinimleri doğrultusunda oluşan yiyecek içecek faaliyetleri ile kitle turizminin
önemli destekleyici unsurlarından birisi olarak sunulabilmektedir. Çünkü (Yıldız, 2016, s.30-33) bu faaliyetlere
katılan turistler dinlenme, gezme, eğlenme ve farklı yerleri görme isteklerinin dışında seyahat ettikleri
destinasyonların kültürünü yansıtan yiyecek içecekleri deneyimlemek ve gastronomik etkinliklere katılmak için
yüksek fiyatlar ödeyebilmektedirler. Ancak belirli bir zaman diliminde seyahat eden bu turistler için alışılmışın
dışında olan bu yerel yemekler lezzet olarak ve kültürel açıdan turistlere oldukça farklı gelebilmektedir. Bu durumda
yemekler turistlerin damak zevklerine uyarlanarak hazırlanıp, pişirilerek sunulmaktadır.
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Sonuç ve Öneriler
Turistik ürün olarak yerel mutfak gastronomiye önem veren, farklı kültürleri öğrenme ve deneyimleme eğiliminde
olan turist tiplerinin seyahat kararları ve deneyimlerini etkileyen temel motivasyon unsurlarından ve seyahat
deneyimlerinden birisini oluşturabilecektir. Turistik ürün olarak yerel mutfak bu turist tiplerinin tercih ettiği turistik
destinasyonlar açısından ise pazarlama, tanıtım, çekim ve imaj unsurlarından birisini oluşturmakla birlikte yerel
ekonomiye önemli katkılar sağlayabilecektir. Bununla birlikte farklı kültüre kapalı, seyahatlerinde bilindik şeyleri
tüketim eğilimi gösteren, zaman ve güvenliğe önem atfeden ancak farklı kültürlere özgü gastronomik aktivitelere
açık olan turist tiplerinin beklentileri doğrultusunda yerel mutfak farklılaştırılarak turistik ürün olarak
kullanılabilecektir.
Araştırma doğrultusunda turizm işletmecileri ve yerel yönetimler başta olmak üzere turizmin paydaşlarına önemli
öneriler sunulabilir. Gastronomiyi seyahat motivasyon unsuru olarak kullanmasa da seyahat deneyiminin bir parçası
olarak kullanan, gastronomi etkinliklerine açık turist tiplerinin tercih ettiği turistik destinasyonlarda yerel mutfağın
turistik ürün olarak kullanımı alternatif bir turizm kaynağı olarak önemli bir imaj, reklam ve pazarlama aracı
olabilecektir. Yerel mutfağı turistik ürün olarak başarılı bir şekilde kullanabilen destinasyonlar her ne kadar kısa
zaman diliminde mümkün görülmese de orta veya uzun vade yerel mutfağı önemli bir çekim unsuru olarak
kullanabileceklerdir. Çünkü başarılı bir şekilde sunulan ve turistlerin seyahat deneyimlerinin bir parçası olan yerel
mutfaklar zamanla turistlerin seyahat deneyimlerini de etkileyebilecektir. Bu bağlamda turizm destinasyonunda
hizmet sunan konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinde yerel mutfağa özgü ürün ve değerlerinin özünün korunması
şartı ile turistlerin beklentileri doğrultusunda sunulması ve tanıtılması turizm işletmeleri, yerel yönetimler, sivil
toplum kuruluşları gibi destinasyonda bulunan paydaşlar tarafından desteklenmelidir. Ulusal ve uluslararası alanda
yerel mutfak değerlerinin tanımının yapılabileceği festival, reklam filmi, yarışma vb. aktiviteler organize edilmelidir.
Özellikle gastronomi turist tiplerinin tercih ettiği turizm destinasyonlarında ise öncelikli olarak yerel mutfağın
özgün yapısının korunmasına yönelik coğrafi işaretleme gibi gastronomik kimlik çalışmaları yapılmalıdır. Çünkü bu
grupta yer alan turist tiplerinin seyahat motivasyonu ve deneyimini farklı ve özgün gastronomik değerler
oluşturmaktadır. Dolayısıyla yerel mutfakların özgün yapılarının korunması ve gelecek nesillere aktırılabilmesi için
gastronomik kimlik çalışmalarının tamamlanmasının oldukça önem arz ettiği söylenebilir. Bununla birlikte yerel
mutfak ve değerlerinin özgün şekilde sunulabileceği gastronomi rotaları oluşturularak turistlerin yerel ürünleri
yerinde deneyimlemesi sağlanmalıdır. Böylelikle yerel mutfak pazarlama, imaj, çekim ve reklam unsuru olarak
kullanılabilecektir. Aynı zamanda hem yerel halk ve turist ilişkisinin kuvvetlenecek hem de yerel mutfak aracılığı ile
dolaylı olarak yerel ekonomiye katkı sağlanabilecektir.
Araştırmanın sınırlılıkları doğrultusunda araştırmacılara da birtakım öneriler sunulabilir. Bu araştırma, içinde
bulunulan Covid-19 pandemi sürecinde alan araştırma olanaklarının kısıtlı olması nedeni ile kavramsal olarak
gerçekleştirilmiştir. Yerel mutfak ve ürünlerinin turistik ürün olarak kullanımının önemine ve turistlerin seyahat
kararları ve deneyimleri üzerine önemli etkilerinin olabileceğine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışma farklı araştırma yöntemleri kullanılarak alan araştırması şeklinde geliştirilebilir ve desteklenebilir.
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Motivation and Travel Experiences
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Extensive Summary
Introduction
Local cuisine cultures constitute an important part of the holiday experience of foreign tourists (Albayrak, 2013,
p.5049). Therefore, local foods can be an important part of the travel experience of tourists and can often mean
emotional and symbolic meanings for tourists rather than function (Mitchell & Hall, 2003, p.60). Today, cuisine tours
are organized to many parts of the world within the scope of special interest tourism (Shenoy, 2005, p.5). Such
activities can be the primary travel motivation factor for most neophilia tourist profiles, especially those who want
to know and experience different cuisine cultures (Sharples, 2003, p.104-110).
The unique characteristics and authenticity of local cuisine cultures and dishes do not allow them to imitate. Thus,
local cuisines become an important attraction for tourists who want to experience different tastes. Because tourists
who are traveling for the purpose of gastronomy experience tend to learn the local culinary culture and identity. Also
they want to experience the preparation, production and consumption stages of the local food and beverages (İşevcan
Ertamay & İrigüler, 2018, p. 22-29). Therefore, local cuisines may emerge as an important differentiation tool in
touristic destinations (Türkay & Genç, 2017, p. 222) and can affect the destination preferences of tourists in their
travel decisions. Especially the originality and accessibility of the local cuisine, local tools and equipment, local
dishes, traditional preparation, cooking and presentation techniques, consumption habits of the local people, the use
of local foods in local cuisines constitute an important factor of attraction for tourists (Cömert, 2014, p.69; Toksöz
& Aras, 2016, p.184; Yıldız, 2016, p.31; Erdem & Akyürek, 2017, p.104; Cömert & Özkaya, 2014, p.64; Hatipoğlu,
2014, p.328). For example, as stated by Rivers (1995, p.45), local tea cultures as touristic products are an important
source of attraction especially for gastronomy tourists. These tourists travel to destinations for experience the local
tea culture. Many studies conducted in this area (Acar, 2016, p.85) reveal that tourists who are visiting a destination
tend to get to know the local cuisine culture closely and that local flavors are effective on tourists' travel decisions
again. At the same time, Aslan et al., (2014, p. 9) stated that, a competitive advantage will be provided to touristic
destinations in the field of gastronomy tourism by introducing local delicacies.
In the literature, it is seen that the tourist are divided into groups in line with their personal characteristics, behavior
during their holiday, interest in local food, beverages and gastronomy, etc. Among these groups, it can be said that
there is an important relationship between the types of gastro tourists who build their basic travel motivations on
dining experience and local cuisine. Because food and drinks are very effective in the travel decisions of gastro tourist
types. These types of tourists are sensitive to local products, values and practices. At the same time, gastro tourists
tend to participate in gastronomy events (Türkay & Genç, 2017, p. 227).
Although the tourists are classified in the literature, there are no studies that examine in detail the relationship
between tourist types and local cuisine as a tourist product, and the effect of local cuisine on the travel decisions and
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experiences of tourist types. In this context, the main purpose of this study is to draw attention to the fact that local
cuisine as a touristic product can have an impact on the travel decisions and experiences of tourist types. In addition,
to refer to the contributions that the use of local cuisine as a touristic product in tourism enterprises can provide to
destinations and to be able to guide how to use local cuisine and products in line with the types of tourists traveling
to destinations. However, in line with the limitations of the study, the relationship between tourist types and local
cuisine as a tourist product has been evaluated hypothetically in the context of tourist types and characteristics
revealed in the literature. Therefore, the effects of local cuisine on the travel decisions and experiences of tourist
types can be examined in depth with field studies using quantitative, qualitative or mixed research methods, and
recommendations can be made to the sector and the literature.
Conclusion
Tourist types revealed in the literature can be grouped into three main groups in line with travel motivation and
travel experience. First group; Tourists whose basic travel motivation and basic travel experience is gastronomy.
Second group; Tourists whose primary travel motivation is not gastronomy but uses gastronomy as part of the travel
experience. The third group is the tourists whose main travel motivation is not gastronomy and who do not use
gastronomy as part of the travel experience.
In line with the implications of this research, it can be said that local cuisine as a tourist product constitutes one
of the main motivation factors that affect the travel decisions and experiences of the tourist types in the first tourist
group. In terms of the touristic destinations preferred by these tourist types, it is seen that it contributes significantly
to the local economy, as well as being one of the basic marketing, attraction and image elements. Although local
cuisine as a touristic product is not effective in the basic travel motivations of tourist types in the second group, it
can be an important part of travel experiences. In this case, it is possible to serve local dishes like other touristic
products, by transforming them in line with the expectations of tourist profiles. Because local cuisines are acceptable
for tourist profiles that do not consume different tastes only if they are adapted in line with the expectations of these
tourists and can be part of the travel experiences of these tourists (Cohen & Avieli, 2004, p.767; Chang et al., 2010,
p. 308). For example, in tourism destinations dominated by individual mass tourism activities (Şengül and Türkay,
2016, p.87), local cuisine, which is one of the important components of gastronomic tourism, can be presented as one
of the important supporting factor of mass tourism.
In line with the results of the research, important suggestions can be offered to tourism stakeholders, especially
tourism operators and local governments. The use of local cuisine as a touristic product in the tourism destinations
which are preferred by the tourist profiles in the second group can be an important image, advertising and marketing
tool as an alternative tourism resource. Destinations that can successfully use the local cuisine as a touristic product
will be able to use the local cuisine as an important attraction factor in the medium or long term, although it may not
be considered possible in the short term. Because local cuisines, which are successfully presented and are part of the
travel experiences of tourists, may affect the travel experiences of tourists over time. In this context, the presentation
and promotion of the local cuisine in the tourism destinations as a touristic product should be supported by the
stakeholders such as tourism enterprises, local administrations and non-governmental organizations. However, the
character of the local cuisine must be preserved. Nationally and internationally activities such as festivals,
commercials, competitions, etc. must be organized where local cuisines can be defined.

251

Uyar, M.

JOTAGS, 2021, 9(1)

In the tourism destinations where preferred by the tourist profiles in the first group, gastronomic identity studies
should be carried out to protect the original structure of the local cuisine. Because different and unique gastronomic
values constitute the travel motivation and experience of the tourist types in this group. Therefore, it is very important
to complete the gastronomic identity practices in order to preserve the original structures of local cuisines and pass
them on to future generations. In addition, gastronomy routes where local cuisine and values can be presented in an
original way should be created and tourists should be able to experience local products on site. Thus, local cuisine
can be used as a marketing, image, attraction and advertising factor. At the same time, the relationship between local
people and tourists will be strengthened and the local cuisine will indirectly contribute to the local economy.
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GİRİŞ
21. Yüzyılda internette yaşanan gelişmelerle birlikte, bireylerin turistik ürünlere bakış açısının da farklılaştığı
görülmektedir. Özellikle Web 2.0, Web 3.0 ve Web 4.0 kapsamında ortaya çıkan yeniliklerle birlikte bireyler, internet
üzerinden yaptıkları yorumlarla turistik ürünler üzerinde önemli etkilerde bulunabilmektedirler (Inversini ve
Masiero, 2016). Bu süreçte bireylerin söz hakkı olabilmesini sağlayan önemli unsurlardan birinin sosyal medya
olduğu söylenebilir. Turistik ürün tüketicileri, sosyal medya sayesinde beğendikleri veya beğenmedikleri hizmetleri
kendi arkadaşlarından meydana gelen kitlelerle paylaşabilmektedirler. Bu durum, internette yaşanan gelişmelerle
birlikte tüketicilerin turizm işletmeleri karşısında ellerinin güçlenmesini de beraberinde getirebilmektedir. Buna ek
olarak, destinasyonlarda deneyimlenen sorunlara ilişkin çözüm bulmak için de müşterilerin sosyal medya
yorumlarına başvurulabilmektedir. Örneğin; Yazıcıoğlu, Alphan ve Onur (2020) gerçekleştirdikleri çalışmalarında
Tripadvisor’dan faydalanarak, Salda Gölü’ne turistlerin aşırı talebinden kaynaklanan sorunlara yönelik çözümler
üretmeye çalışmıştırlar.
Buhalis’e (2003, s. 16) göre internet, sayısal olarak oldukça fazla olan kamu ve özel bilgisayar ağlarını kullanan
tüm bilgisayar ağlarının birleşimidir. İnternet sayesinde insanlar bilgiyi kısa bir süre içerisinde paylaşıp, kontrol altına
alabilir ve işleyebilirler. Ağ üzerinde sayısız yazılım ve bilgi kaynakları mevcuttur. Bu verilerin bir kısmına ulaşmak
ya da bu verileri transfer etmek sıfır veya az maliyetlidir. Dolayısıyla internet, bilgiye ulaşma maliyetlerini en aza
indirmektedir (Hasıloğlu, 1999). Mowlana’ya (1997, s. 102) göre ise internet bireylerin farklı konulardaki fikirlerini
serbest bir şekilde paylaşabildikleri ortamlardır. Gelinen noktada sosyal medyanın oldukça işlevsel bir hale
dönüşmesinde internetin rolü büyüktür. İnternette yaşanan gelişmelerle birlikte önemi günden güne artan sosyal
medya platformları sayesinde işletmeler, ürünlerini bu platformlarda sergileyerek müşterilerini etkileme fırsatı
yakalayabilmektedirler. Bu durum, hizmet ürünleri sağlayan turizm işletmeleri için de geçerli olabilmektedir.
Dolayısıyla sosyal medya üzerinden müşteriler ile verimli iletişim kurabilen turizm işletmelerinin rakipleri karşısında
rekabet avantajı sağlamaları mümkündür.
Sosyal medya platformları üzerinden müşterileri ile iyi bir iletişim ortamı sağlayabilen turizm işletmeleri,
yaptıkları sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla ürünlerinin müşteriler tarafından değerli görülmesini sağlayabilirler.
Böylece bu işletmelerin sağladığı hizmetleri tercih eden müşteriler, kendilerini değerli hissedebilirler. Turizm
işletmelerinin müşterileri üzerinde bu değeri oluşturabilmeleri için öncelikle kaliteli hizmetler üretebilmekle birlikte,
sağladıkları bu hizmetleri sosyal medya platformları aracılığıyla etkili içerikler oluşturarak müşterileri ile
paylaşmalıdırlar. Turizm işletmeleri, sosyal medya paylaşımları vasıtasıyla müşteriler üzerinde sadakat duygusu da
uyandırabilir. Ancak, bunu gerçekleştirebilmek için belli bir sürece gereksinim duyabilirler. Çünkü hizmet
sektöründe üst düzey rekabet ortamının var olduğu bilinmektedir. Turizm işletmelerinin bunu gerçekleştirebilmeleri
için sosyal medya platformlarını başarılı bir şekilde kullanmaları gerekmektedir.
Bu çalışmada; turizm işletmelerinin müşterileri ile gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, duyusal
markalamaya, müşteri değerine ve müşteri sadakatine etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak,
turizm işletmelerinin ürünlerini sosyal medya üzerinden etkili bir şekilde pazarlamalarında faydalı olabilecek
birtakım bulguların ortaya çıkarılması hedeflenmiştir.
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Kavramsal Çerçeve
Sosyal medya kavramı, çeşitli şekillerde tanımlanabilmektedir. Eley ve Tilley’e (2009) göre sosyal medya,
forumlar, bloglar üzerindeki fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, yazılar, linkler sosyal paylaşım sitelerindeki profil
sayfaları ve çok sayıda sosyal ağları meydana getiren tüm farklı içerikler bütünü olarak tanımlanan geniş bir terimdir.
Roberts ve Kraynak (2008) sosyal medyayı işbirlikçi, kullanıcı üretimli çevrimiçi alan olarak ifade etmektedir.
Kaplan ve Haenlein’e (2010) göre ise sosyal medya; Web 2.0’ın ideolojik ve teknolojik temelleri üzerinde kurulan,
kullanıcının içeriği geliştirmesine ve değiştirmesine imkân veren, internete dayanan uygulamalar grubu şeklinde
tanımlanmıştır. Buna paralel olarak, Web 2.0’dan sonra Web 3.0 ve Web 4.0’ın getirdiği yeniliklerle birlikte sosyal
medya ortamlarının sürekli gelişim gösterdiği görülmektedir. Sosyal medya siteleri ya da sosyal ağlar, örgütlü
organizasyonlara karşılık, kullanıcıların katılımı ve iş birliğiyle ortaya çıkarılan, anlık güncellenebilen içerikleri
kapsama alanına alan ve bu içeriklerin ortaya çıkarılmasına zemin hazırlayan mecra olarak da tanımlanır (Aymankuy,
Soydaş & Saçlı, 2013). İşletmelerle müşteriler arasında iletişimin sağlanmasında önemli bir yer edinen sosyal
medyanın, turizm işletmeleri için de ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması açısından önemi büyüktür.
Turizm sektöründeki turistik ürünleri deneyimleyen gerçek kullanıcılar, bu deneyimlerden edindikleri tecrübeleri
sosyal medya platformları üzerinden paylaşabilmektedirler. Bu tür paylaşımları, kendi ürünlerini tanıtabilmek için
turizm işletmeleri de yapabilmektedir. Sosyal medyadaki bu paylaşımları gören bireyler ise, paylaşılan içeriklerden
edindikleri fikirlerle satın alma ya da almama kararlarını verebilmektedirler (Eyılmaz ve Şengül, 2016). Bundan
hareketle sosyal medyanın da müşterilerin satın alma davranışlarına etkisi olan önemli bir etmen olmasından söz
edilebilir (Inversini & Masiero, 2014).
Duyusal markalama, işletmelerin tüketicilerle daha sağlam duygusal bağlar kurmak ve tercihte kendi markalarına
öncelik oluşturmak amacıyla, geleneksel markalama yöntemlerinde uygulanan yalnızca koku, ses ve doku gibi
duyusal etmenlerin kullanımını birleştirici teknikleri uygulayan bir iş disiplinidir (Ditoiu & Catuntu, 2014). Birçok
duyu kanallarından beyne giden uyarıcılar vasıtasıyla müşterilerin davranışlarını etki altına almak ve marka
farkındalığı yaratma amacıyla pazarlama iletişiminin fonksiyonlarını tanımlamanın farklı bir yöntemidir (Çakır,
2010, s. 40). Duyusal markalamanın işletmeleri başarıya ulaştırması için, birden fazla duyunun etkin bir şekilde
kullanılmasından geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Yalnızca görsel ve işitsel uyaranların beraber kullanılması dahi
artı bir güç meydana getirip, markanın konumlandırmasını güçlendirmektedir (Batı, 2012, s. 169; Aslaner, 2010, s.
71). Dolayısıyla günümüzde turizm işletmelerinin içinde bulundukları rekabet ortamı da göz önünde bulundurulunca
duyusal markalamanın önemi biraz daha ön plana çıkmaktadır. Böylece duyulara dikkat çekmek için özen
gösterilerek meydana getirilmiş ikonlar, bir markanın rakipleri arasından ayırt edilmesini sağlayıp, tüketicilerin
tercihinde önemli rol oynarlar (Gobe, 2001, s. 69; Tosun & Elmasoğlu, 2015).
Müşteri değeri kavramı, müşterilerin herhangi bir üründen sağladığı faydalara karşın, maddi ve manevi maliyetleri
rakip ürünlere göre değerlendirmesi sonucunda algıladıkları değer olarak tanımlanmaktadır (Hallowell, 1996).
Müşteri değeri, bir ürünün elinde bulundurduğu özelliklerinin, ürünü satın alan müşterinin beklentisini
karşılamasındaki başarısının müşteri tarafından nasıl algılandığıdır (Parasuraman, 1997). Müşteri değerini,
müşterilerin kayıp ve kazançlarıyla ilgili bir şekilde açıklayan modellere ek olarak müşteriye iletilen değeri; hizmet
değeri (zaman maliyeti), ürün değeri (parasal maliyet) imaj değeri (fiziksel maliyet) ve kişisel değer (enerji maliyeti)
öğelerinin toplamı şeklinde ifade etmek mümkündür (Kotler & Keller, 2006, s. 141). Woodruff (1997), müşterilerin
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değer algılama boyutlarını; bahsi geçen ürünün özellikleri, aynı ürünün özelliklerinden kaynaklanan performans
çıktıları ve ürünün kullanımından sonra ortaya çıkan müşterilerin hedeflerine ilişkin genel sonuçlar şeklinde
belirtmiştir.
Müşteri sadakati, herhangi bir müşterinin bir markaya veya işletmeye ilişkin duygusal temele sahip psikolojik
bağlılığıdır (Helm & Höser, 1995, s. 13). Oliver’e (1997, s. 392) göre müşteri sadakati, seçilen bir mal veya hizmeti
ilerleyen zamanda süregelen bir şekilde tekrar satın alma veya o ürünü sağlayan işletmenin tekrar müşterisi olmaya
dair derinden duyulan bir bağlılıktır. Kim vd., (2007) müşteri sadakatini, bir müşterinin bir mal ya da hizmete ihtiyaç
duyduğunda ve hizmete ulaşabilir olduğunda, o ürünü tekrar talep eden, ürün hakkında olumlu görüşlerini yineleyen
ve hiçbir karşılık beklemeden ürünü sağlayan işletmeyi başkalarına tavsiye etme olarak tanımlamıştır. Tsaur, Chiu
ve Huang (2002) ise müşteri sadakatini, müşterilerin belli ürünleri yeniden talep etmesi ve o ürünleri satın alması
yönündeki niyetler ve davranışlar şeklinde tanımlamıştır.
Literatür Taraması
Alanyazına bakıldığında; turizm sektöründe sosyal medya iletişimi, duyusal markalama, müşteri değeri ve müşteri
sadakati gibi değişkenlerin birbirleri arasındaki ilişkileri bir arada inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Zhang,
Ye, Law ve Li (2010), Kwon, Bae ve Phelan (2011), Eryılmaz ve Şengül (2016) ve Zengin ve Arıcı (2017) sosyal
medya iletişimi ile duyusal markalama arasındaki ilişkiye ilişkin çalışmalar gerçekleştirmiştirler. Browning, So ve
Sparks (2013), Inversini ve Masiere (2014), Tsaur vd., (2014) ve Kutlu ve Ayyıldız (2017) sosyal medya iletişimi ile
müşteri değeri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapmıştırlar. Dunn ve diğerleri (2009), Kim, Rachjaibun, Han
ve Lee (2011), Rosman ve Stuhura (2013), Ruiz-Mafe, Marti-Parreno ve Sanz-Blas (2014) ve Ercan (2016) sosyal
medya iletişimi ve müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar gerçekleştirmiştirler.
Sun (2004), Lu ve Shiu (2011) ve Sağlam (2019) duyusal markalama ile müşteri değeri arasındaki ilişkiyi
inceleyen çalışmalar gerçekleştirmiştirler. Bu çalışmalara ilave olarak, Wiedmann, Labenz, Haase ve Hennigs (2018)
çalışmalarında, özellikle lüks standartlarda hizmet veren konaklama tesislerinin müşterilerin beş duyusuna birden
hitap edebilen markalama politikalarıyla, müşteriler üzerinde değer oluşturduklarına değinmişlerdir. Hulten (2011),
Pawaskar ve Goel (2014), Tosun ve Elmasoğlu (2015), Gülmez (2017) ve Kahvecioğlu (2018) duyusal markalama
ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar gerçekleştirmiştirler. Woodruff (1997), Chen ve Tsai
(2008), Kim, Holland ve Han (2013), Lee, Jin ve Lee (2014), Lai (2014), Çetintürk (2016) ve Türkmendağ ve Hassan
(2018) müşteri değeri ile müşteri sadakati arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapmıştırlar. Yapılan tüm bu
araştırmalarda, bu araştırmanın temel değişkenlerinden en fazla iki değişken arasındaki ilişkinin incelendiği
görülmektedir. Bu çalışmada ise; turizm sektörü dikkate alınarak, bu dört değişkenin tümünün aralarındaki ilişki
incelenmiştir.
Araştırmanın Yöntemi
Bu araştırmanın yapılabilmesi için, Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Komisyonu’na
başvurulmuştur. Yapılan başvurunun sonucunda, Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik
Komisyonu’nun 12.11.2020 tarihinde gerçekleştirdiği 2020/09 sayılı toplantısında bu çalışmaya ilişkin, “bilimsel
araştırma etik kurallarına uygun bulunmuştur” kararlı etik kurul onay belgesi ilgili kuruldan alınmıştır.
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Alanyazındaki çalışmalar da dikkate alınarak araştırmanın modeli ve hipotezleri oluşturulmuştur. Araştırmanın
modeli ve hipotezleri aşağıda yer almaktadır.

Duyusal Markalama
Müşteri
Sadakati

Sosyal Medya
İletişimi
Müşteri Değeri

Şekil 1. Turizmde Sosyal Medya İletişimi, Duyusal Markalama, Müşteri Değeri ve Müşteri Sadakati İlişkisi Modeli
Bu çalışmada; turizm sektöründe sosyal medya iletişiminin, duyusal markalamaya etkisini inceleyebilme adına
H1 hipotezi; müşteri değerine etkisini inceleyebilme adına H2 hipotezi ve müşteri sadakatine etkisini inceleyebilme
adına H3 hipotezi kurulmuştur. Ayrıca turizm sektöründe duyusal markalamanın, müşteri değerine etkisini ölçebilme
adına H4 hipotezi; duyusal markalamanın müşteri sadakatine etkisini ölçebilme adına H5 hipotezi ve son olarak
müşteri değerinin, müşteri sadakatine etkisini ölçebilme adına H6 hipotezi kurulmuştur. Bu hipotezler aşağıda
verilmiştir:
•

H1: Turizm sektöründe sosyal medya iletişimi, duyusal markalamayı olumlu yönde etkilemektedir.

•

H2: Turizm sektöründe sosyal medya iletişimi, müşteri değerini olumlu yönde etkilemektedir.

•

H3: Turizm sektöründe sosyal medya iletişimi, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.

•

H4: Turizm sektöründe duyusal markalama, müşteri değerini olumlu yönde etkilemektedir.

•

H5: Turizm sektöründe duyusal markalama, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.

•

H6: Turizm sektöründe müşteri değeri, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.

Bu çalışmada evreni Türkiye’de faaliyet gösteren turizm işletmelerinden hizmet alan ve sosyal medya kullanan
yerli turistler oluşturmaktadır. Yerli turistlerin yoğunlukla tercih ettikleri bir destinasyon olarak bilindiği için
Ayvalık’ta faaliyet gösteren turizm işletmelerinden hizmet alan ve sosyal medya kullanan yerli turistler örneklem
olarak seçilmiştir.
Bu çalışmada evreni temsil etmesi planlanan katılımcı seçiminde küme örnekleme yönteminden yararlanılmıştır.
Araştırmanın örneklemi, anket formunu doldurmaya gönüllü olan 471 yerli turistten oluşmaktadır. Çalışma,
Ayvalık’taki konaklama işletmelerinde en az bir kez konaklamış olan ve sosyal medya kullanan yerli müşterilerle
sınırlanmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, yalnızca Ayvalık’ta etkinliklerini devam ettiren konaklama işletmelerinin
sosyal medya kullanan yerli müşterilerini kapsamaktadır.
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Sosyal medya üzerinden uygulanan bu anketler,
Ayvalık’ta en az bir kez konaklamış olan yerli turistlerden toplanmıştır. 30 Nisan-30 Eylül 2020 tarihleri arasında
sosyal medya kullanan müşterilere uygulanan anketlerin, özellikle duyusal markalama yaptıklarını iddia eden
konaklama işletmelerinin müşterileri hedef alınarak uygulanmasına özen gösterilmiştir. Çalışmada kullanılan anket
formunda sosyal medya iletişimi, duyusal markalama, müşteri değeri ve müşteri sadakati ölçeği kullanılmıştır.
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Öncelikle sosyal medya iletişimi ölçeği, Magi’nin (2003), Tsiros, Mittal ve Ross’un (2004) ve Schivinski ve
Dabrovski’nin (2016) çalışmalarından uyarlanmıştır.
Müşterilerin duyusal markalama algılamalarına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla kullanılması planlanan
duyusal markalama ölçeği için alanın uzmanlarının da görüşleri alınarak beş duyuyu da kapsayan bir ölçeğin
kullanılmasına karar verilmiştir. Müşterilerin beş duyu kapsamındaki markalama algılamalarının belirlenmesi için;
Nguyen ve Leblanc’ın (2002), Li, Jiang ve Kim’in (2012), Dong ve Siu’nun (2013), Ren, Qiu, Wang ve Lin’in (2016),
Namkung ve Jang’ın (2008), Hulten’in (2011), Siu, Wan ve Dong’un (2013), Ryu ve Jang’ın (2008) ve Ditoui ve
Caruntu’nun (2014) çalışmalarındaki duyusal unsurlardan yararlanılmıştır. Bu çalışmalarda kullanılan ifadelere ek
olarak; toplam sekiz ifade de uzman görüşlerinden yararlanılarak ölçeğe dahil edilmiştir. Böylece bu çalışmadaki
duyusal markalama ölçeği oluşturulurken görsel, işitsel, tadımsal, kokusal ve dokunsal unsurların tamamını kapsayan
bütünsel bir ölçek meydana getirilmiştir.
Müşterilerin müşteri değeri algılamalarını belirlemek için kullanılan algılanan değer ölçeği, Cronin, Brady ve Hult
(2000) ve Lee, Yoon ve Lee’nin (2007) çalışmalarından uyarlanmıştır. Müşterilerin sadakat düzeylerini belirlemek
amacıyla kullanılan müşteri sadakati ölçeği ise, Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1996) çalışmasından uyarlanmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçekler, hedeflenen verilerin toplanması açısından danışılan uzmanlar tarafından uygun
görülmesi sonucunda tercih edilmiştir. Ölçeğin ifadeleri için beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekteki
değerlendirme ölçütleri: 1: Kesinlikle katılmıyorum ve 5: Kesinlikle katılıyorum arasında sıralanmıştır.
Çalışmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin tespit edilmesi amacıyla hazırlanan anket, 88
kişiye uygulanarak bir pilot uygulama yapılmıştır. Çalışmada kullanılan anketin oluşturulma aşamasında, öncelikle
sosyal medya iletişimi, duyusal markalama, müşteri değeri ve müşteri sadakatine ilişkin kapsamlı bir alanyazın
taraması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen alanyazın taraması sonucunda bir anket taslağı oluşturulmuştur.
Çalışmada kullanılan anketin geliştirilmesi aşamasında, meydana gelebilecek hataların önlenmesi için turizm
alanında uzman kişilerden görüş alınmıştır. Böylece anketin geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır.
Oluşturulan anketin güvenilirliğinin ve geçerliliğinin test edilebilmesi için Ayvalık destinasyonunda herhangi bir
konaklama işletmesinde en az bir kez konaklamış ve konaklama işletmeleri için rezervasyon yapmadan önce sosyal
medyada bu işletmeleri araştırdığını belirten 88 kişiye sosyal medya üzerinden pilot bir uygulama yapılmıştır. Pilot
uygulama kapsamında yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda “sosyal medya iletişimi ölçeği”, “müşteri değeri
ölçeği” ve “müşteri sadakati ölçeğinde yer alan ifadelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Buna karşın, 29
ifadeden oluşan “duyusal markalama” ölçeğinde yer alan beş ifade ise, faktör yüklerinin Tabachnick ve Fidell (2007)
tarafından alt sınır olarak kabul edilen 0,32’den düşük olması sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan pilot çalışma
sonucunda, tüm ölçeklerin güvenilirliği 0,80’den yüksek çıkmıştır. Ural ve Kılıç (2013), Cronbach’s Alfa değerinin
0,60 ve 0,79 arasında bulunmasıyla ölçeğin güvenirliğinin iyi düzeyde olduğunu; 0,80 ve 1,00 arasında bulunmasıyla
ise ölçeğin yüksek güvenirlikte olduğunu belirtmiştir. Böylece bu çalışmada kullanılan tüm ölçeklerin güvenilir
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan KMO ve Bartlett Küresellik Testi sonucunda tüm ölçeklerin örneklem
yeterliliği de yüksek bulunmuştur (,791; ,901; 827; ,829; 000; ,000; ,000; ,000). Kozak (2018, s. 136), KMO değerinin
en az yüzde 60’ın üzerinde olması gerektiğini, bu değerin yüzde 80 üzerinde bulunduğunda örneklem yeterliliğinin
mükemmel düzeyde olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla yapılan pilot uygulama sonucunda tüm ölçeklerin
güvenilirlik ve geçerliliğinin yeterli olduğu görülmüştür.
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Çalışmada toplanan çevrim içi anketler doğrultusunda edinilen veri, bir analiz programıyla analiz edilmiştir.
Çalışmada kullanılan tüm ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için her birinin açıklayıcı faktör analizi
gerçekleştirilmiştir. Faktör analizi sonrasında açığa çıkan tüm ifadelerin, parametrik testlere uygunluklarının test
edilebilmesi adına bu ifadelere normallik testi yapılmıştır. Verilerin normal dağılıma sahip oldukları saptandığı için
parametrik testler uygulanmıştır.
Çalışmada son olarak, araştırmanın amaçları ve araştırma modeli kapsamında yer alan temel değişkenler (sosyal
medya iletişimi, duyusal markalama, müşteri değeri ve müşteri sadakati) arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini saptamak
için basit doğrusal regresyon analizleri uygulanmıştır. Bununla birlikte, yapılan tüm analizler sonucunda elde edilen
bulgular dikkate alınarak araştırma hipotezleri test edilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Sosyal medya iletişimi ölçeği faktör analizi sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Buna göre, sosyal medya iletişimi
ölçeğinin faktör analizinin yapılması için herhangi bir sorun bulunmadığı saptanmıştır (KMO: ,781; χ2=456,520;
df=6; p<0,000). Ölçeğin içinde bulunan tüm ifadelerin faktör yükleri, Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından alt sınır
olarak kabul edilen 0,32’den büyük bulunması nedeniyle ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır. Gerçekleştirilen
faktör analizi sonucunda sosyal medya iletişimi ölçeği, tek boyut ve dört ifadeden meydana gelmiştir.
Tablo 1. Sosyal Medya İletişimi Ölçeği’ne İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
Madde

İfadeler

İ.K.S.M.İletişimi-1

Bu konaklama işletmesinin sosyal medya üzerinden benimle iletişim
kurması beni memnun etti.
Bu işletmenin sosyal medya üzerinden benimle iletişim kurması
beklentilerimi karşıladı.
Bu işletmenin sosyal medya üzerinden benimle iletişim kurması onu
gözümde daha çekici kıldı.
Bu işletmenin sosyal medya üzerinden benimle iletişim kurması
diğerlerine kıyasla daha iyi çalıştığını gösterdi.

İ.K.S.M.İletişimi-2
İ.K.S.M.İletişimi-3
İ.K.S.M.İletişimi-4

İ.K.S.M.
İletişimi

Faktör Öz Değerleri
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranları (%)
Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%)
Ölçeğin Toplam Cronbach Alfa Katsayısı
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi

Ortak
Varyans
Değeri

,601

,775

,619

,787

,612

,783

,536

,732
2,369
59,217
59,217
,770
,781
χ2=456,520, df=6,
p<0,000

Yapılan faktör analizi neticesinde tek faktör olarak bulunan sosyal medya iletişimi boyutu altında dört ifade
bulunmakla birlikte bu faktör, toplam varyansın %59,217’sini açıklamaktadır. Dört ifade ile ölçeği açıklayan tek
faktör olan sosyal medya iletişimi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir (Λ: 2,369; α: 0,77). Buna ek
olarak ölçekte bulunan ifadelerin ortak varyans değerleri incelendikten sonra, bu ölçekte 0,50’nin altında değer
yüklenen madde olmadığı saptanmıştır.
Duyusal markalama ölçeği faktör analizi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre, duyusal markalama
ölçeğinin faktör analizinin yapılması için herhangi bir sorun bulunmadığı saptanmıştır (KMO: ,820; χ2=1847,411;
df=120; p<0,000). Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde; “kokusallık” boyutundan iki ifade, “tadımsallık”
boyutundan bir ifade ve “işitsellik” boyutundan bir ifade binişik madde olmasından dolayı ölçekten çıkarılmıştır.
Daha sonra “işitsellik” boyutundan bir ifade, “görsellik” boyutundan bir ifade ve “dokunsallık” boyutundan iki ifade
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faktör yükleri Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından alt sınır olarak kabul edilen 0,32’den düşük olması nedeniyle
ölçekten çıkarılmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizi neticesinde duyusal markalama ölçeğine ilişkin ifadeler ve
boyutlar Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Duyusal Markalama Ölçeği’ne İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)

,551

Tadımsal-2

Bu işletme, yiyecekler/içeceklerin uygun ısıda
verilmesiyle diğerlerinden ayırt ediciydi.

,720

,592

Tadımsal-3

Bu işletme, sunduğu içeceklerin damak tadıma
uygun olmasıyla diğerlerinden ayırt ediciydi.

,661

,544

Tadımsal-4

Bu işletme, sunduğu yiyeceklerin lezzetiyle fark
yarattı.

,727

,578

İşitsel-1

Bu işletmede çalan müzikler bana burayı
hatırlatır.

,787

,666

İşitsel-2

Bu işletme, müzik seçimiyle fark yarattı.

,877

,797

,470

,587

İşitsel-3
Dokunsal-1
Dokunsal-2
Dokunsal-5
Görsel-1

Bu işletme, dinlendirici sessizliğiyle
diğerlerinden ayırt ediciydi.
Bu işletme, mobilyalarının rahatlığıyla ön plana
çıktı.
Bu işletme, içerideki sıcaklık düzeyiyle
diğerlerinden ayırt ediciydi.
Bu işletme, odasındaki yatağın rahatlığıyla bana
burayı anımsatır.
Bu konaklama işletmesi, dış görünüşüyle
zihnime kazındı.

Kokusallık

,735

Görsellik

Bu işletme, sunduğu yiyecekler/içecekler ile
yanında verilen mezelerin birbiriyle uyumuyla
fark yarattı.

Dokunsallık

Tadımsal-1

İşitsellik

İfadeler
Tatsallık

Madde

Ortak
Varyans
Değeri

,654

,594

,733

,630

,773

,638
,691

,596

Görsel-2

Bu işletme, iç dekorasyonuyla zihnime kazındı.

,658

,558

Görsel-3

Bu işletme, çevresindeki (deniz, doğa vs.) görsel
unsurlarıyla zihnime kazındı.

,743

,717

Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%)
Ölçeğin Toplam Cronbach Alfa Katsayısı
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi

1,073
6,706

,627

1,138

,641

,706

7,109

,681

,794
1,343

,673

,634

8,394

Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranları (%)

,725

,714

1,604

Cronbach’s Alpha
Faktör Öz Değerleri

,564

10,025

Kokusal-5

,633

4,492

Kokusal-4

Bu işletme, odalarındaki hoş kokuyla aklımda
kaldı.
Bu işletme, bahçesindeki çiçeklerin kokularıyla
zihnime kazındı.
Bu işletmedeki kokuları başka bir yerde
duyduğumda burası aklıma gelecektir.

28,072

Kokusal-1

60,307
,827
,820
χ2=1847,411, df=120, p<0,000
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Duyusal markalama ölçeğindeki 16 ifade, özdeğeri 1’den büyük olan (Λ=4,492, Λ=1,604, Λ=1,343, Λ=1,138 ve
Λ=1,073) beş faktör altında toplanmıştır. Bu beş faktör toplam varyansın %60,307’sini açıklamıştır. Bu sonuçlarla
birlikte duyusal markalama ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir (α: ,827). Buna ek olarak ölçekte yer
alan ifadelerin ortak varyans değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Ortak varyans değerleri incelendikten sonra, bu ölçekte
0,50’nin altında değer yüklenen madde olmadığı tespit edilmiştir.
Müşteri değeri ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre, müşteri değeri
ölçeğinin faktör analizinin yapılması için herhangi bir sorun bulunmadığı saptanmıştır (KMO: 0,803; χ2=531,333;
df=10; p<0,000). Ölçeğin içinde bulunan tüm ifadelerin faktör yükleri, Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından alt
sınır olarak kabul edilen 0,32’den büyük bulunması nedeniyle ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır.
Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda müşteri değeri ölçeği, tek boyut ve beş ifadeden meydana gelmiştir.
Tablo 3. Müşteri Değeri Ölçeği’ne İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
Madde

İfadeler

Müşteri Değeri-1
Müşteri Değeri-2
Müşteri Değeri-3
Müşteri Değeri-4

Bu konaklama işletmesinde beklediğimden daha iyi hizmet aldım.
Bu işletme, tam da istediğim gibi bir yerdi.
Bu işletme, tatil yapmaya değer bir işletmedir.
Bu işletmede aldığım hizmet sonucunda iyi deneyimler kazandım.
Bu işletmenin sağladığı hizmetleri kullanmanın doğru bir karar
olduğunu düşünüyorum.

Müşteri Değeri-5

Müşteri
Değeri

Faktör Öz Değerleri
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranları (%)
Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%)
Ölçeğin Toplam Cronbach Alfa Katsayısı
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi

,452
,474
,564
,498

Ortak
Varyans
Değeri
,672
,689
,751
,706

,601

,775

2,589
51,787
51,787
,766
,803
χ2=531,333, df=10,
p<0,000

Yapılan faktör analizi neticesinde tek faktör olarak bulunan müşteri değeri ölçeğinin altında beş ifade bulunmakla
birlikte bu faktör, toplam varyansın %51,787’sini açıklamaktadır. Beş ifade ile ölçeği açıklayan tek faktör olan
müşteri değeri ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir (Λ: 2,589; α: 0,766). Buna ek olarak ölçekte bulunan
ifadelerin ortak varyans değerleri incelendikten sonra, bu ölçekte 0,50’nin altında değer yüklenen madde olmadığı
saptanmıştır.
Müşteri sadakati ölçeğine ilişkin faktör analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir. Buna göre müşteri sadakati
ölçeğinin faktör analizinin yapılması için herhangi bir sorun bulunmadığı saptanmıştır (KMO: 0,854; χ2=797,590;
df=10; p<0,000). Ölçeğin içinde bulunan tüm ifadelerin faktör yükleri, Tabachnick ve Fidell (2007) tarafından alt
sınır olarak kabul edilen 0,32’den büyük bulunması nedeniyle ölçekten herhangi bir ifade çıkarılmamıştır.
Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda müşteri sadakati ölçeği, tek boyut ve beş ifadeden meydana gelmiştir.

261

Dülgaroğlu, O. & Avcıkurt, C.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Tablo 4. Müşteri Sadakati Ölçeği’ne İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
Madde

İfadeler

Müşteri Sadakati-1
Müşteri Sadakati-2
Müşteri Sadakati-3
Müşteri Sadakati-4
Müşteri Sadakati-5

Müşteri
Değeri

Arkadaşlarıma bu konaklama işletmesi hakkında olumlu şeyler
söyleyeceğim.

Ortak
Varyans
Değeri

,616

,785

Tatile çıkmayı düşünen arkadaşlarıma burayı tavsiye ederim.

,582

,763

,529

,727

,641

,801

,631

,794

Arkadaşlarıma ve akrabalarıma bu işletmeyi tercih etmeleri
yolunda cesaretlendiririm.
Bana çeşitli hizmetler sunan bu işletmenin benim için öncelikli
olduğunu düşünüyorum.
Bu konaklama işletmesini gelecekte de tercih etmeyi
düşünüyorum.

Faktör Öz Değerleri
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranları (%)
Faktörlerin Toplam Varyansı Açıklama Oranı (%)
Ölçeğin Toplam Cronbach Alfa Katsayısı
Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği Katsayısı
Bartlett Küresellik Testi

2,999
59,987
59,987
,832
,854
χ2=797,590, df=10,
p<0,000

Yapılan faktör analizi neticesinde tek faktör olarak bulunan müşteri sadakati ölçeğinin altında beş ifade
bulunmakla birlikte bu faktör, toplam varyansın %59,987’sini açıklamaktadır. Beş ifade ile ölçeği açıklayan tek
faktör olan müşteri sadakati ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir (Λ: 2,999; α: 0,832). Buna ek olarak
ölçekte bulunan ifadelerin ortak varyans değerleri incelendikten sonra, bu ölçekte 0,50’nin altında değer yüklenen
madde olmadığı saptanmıştır.
Hipotezlerin Test Edilmesi
Çalışmada; turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, duyusal
markalamaya olumlu etkisinin olup olmadığını inceleyebilme adına kurulan H1 hipotezinin test edilmesi için
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizlerine ilişkin bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Sosyal Medya İletişimi’nin, Duyusal Markalama’ya Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizlerinin
Sonuçları

Model
Sosyal Medya İletişimi
Sosyal Medya İletişimi
Sosyal Medya İletişimi
Sosyal Medya İletişimi
Sosyal Medya İletişimi

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
t
Std.
β
B
Hata
,289
,040
,315
7,178
,322
,048
,296
6,717
,361
,044
,354
8,209
,495
,042
,478
11,800
,348
,049
,311
7,096
Bağımlı Değişkenler: Duyusal Markalama (Tadımsallık, İşitsellik,
Dokunsallık, Görsellik ve Kokusallık);
Metot: Doğrudan, R=,315; ,296; ,354; ,478; ,311;
R2= %0,99; ,088; ,126; ,229; ,097;

p
,000
,000
,000
,000
,000

Düzeltilmiş R2= ,097; ,086; ,124; ,227; ,095;
Model için F: 51,527; 45,117; 67,386; 139,248; 50,351;
p<0,001

Tablo 5’te gösterilen regresyon modelinde sosyal medya iletişimi değişkeninin, duyusal markalama değişkeninde
yer alan tadımsallık, işitsellik, dokunsallık, görsellik ve kokusallık boyutlarının tamamı üzerinde anlamlı ve olumlu
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bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (F: 51,527; 45,117; 67,386; 139,248; 50,351; p<0,001). Gerçekleştirilen basit
doğrusal regresyon analizleri sonucunda H1 hipotezi desteklenmiştir. Böylece turizm sektöründe müşterilerin
işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, müşterilerin duyusal markalama algılamalarını olumlu
yönde etkilediği tespit edilmiştir. Bu bulguya paralel olarak, Kwon ve diğerleri (2011) de, gerçekleştirdikleri
çalışmalarında otel işletmelerinin çevrim içi platformlarda ürünlerine ilişkin içerikler paylaşarak, müşterilerinin
duyularına hitap ederek onlarda satın alma isteği uyandırdığını tespit etmişlerdir.
Çalışmada, turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, müşteri
değerine olumlu etkisinin olup olmadığını saptayabilme adına kurulan H2 hipotezinin test edilmesi için
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Sosyal Medya İletişimi’nin, Müşteri Değeri’ne Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları
Model
Sosyal Medya İletişimi

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
B
Std. Hata
β
,362
,036
,422
Bağımlı Değişken: Müşteri Değeri;
Metot: Doğrudan, R=,422;
R2= %0,178;

t

p

10,073

,000

Düzeltilmiş R2= ,176;
Model için F: 101,459;
p<0,001

Tablo 6’da gösterilen regresyon modelinde “sosyal medya iletişimi” değişkeninin “müşteri değeri” değişkeni
üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (F: 101,459; p<0,001). Böylece gerçekleştirilen basit
doğrusal regresyon analizleri sonucunda H2 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, turizm sektöründe
müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, müşteri değerini olumlu yönde etkilediği
saptanmıştır. Buna paralel olarak Tsaur ve diğerleri (2014) gerçekleştirdikleri çalışmalarında, sosyal medya
platformları vasıtasıyla incelenebilen ürünlerin, kolaylıkla yorumlanabilmeleri ve bu ürünlere ilişkin yapılan
yorumlara kolaylıkla erişilebilmesi sebebiyle, müşteriler tarafından rakiplerine kıyasla daha değerli görüldüklerine
değinmişlerdir.
Çalışmada, turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, müşteri
sadakatine olumlu etkisinin olup olmadığını saptayabilme adına kurulan H3 hipotezinin test edilmesi için
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizine ilişkin bulgular Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Sosyal Medya İletişimi’nin, Müşteri Sadakati’ne Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Sonuçları
Model
Sosyal Medya İletişimi

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
B
Std. Hata
β
,371
,040
,392
Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati;
Metot: Doğrudan, R=,392;
R2= ,154;
Düzeltilmiş R2= ,152;
Model için F: 85,204;
p<0,001
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Tablo 7’de gösterilen regresyon modelinde “sosyal medya iletişimi” değişkeninin “müşteri sadakati” değişkeni
üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (F: 85,204; p<0,001). Böylece gerçekleştirilen basit
doğrusal regresyon analizleri sonucunda H3 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, turizm sektöründe
müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişiminin, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği
saptanmıştır. Rosman ve Stuhura (2013) da gerçekleştirdikleri çalışmalarında bu hipotezi destekleyen bulgular elde
etmişlerdir. Yazarlar, sosyal medya uygulamalarını etkili kullanabilen otellerin sadık müşteri elde etme sürecinde
rakiplerine kıyasla daha avantajlı olduklarına değinmişlerdir.
Çalışmada; turizm sektöründe duyusal markalamanın, müşteri değerine etkisi üzerinde olumlu etkisinin olup
olmadığını inceleyebilmek için kurulan H4 hipotezinin test edilmesi adına yapılan basit doğrusal regresyon
analizlerine ilişkin bulgular Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Duyusal Markalama’nın Müşteri Değeri’ne Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizlerinin
Sonuçları

Duyusal
Markalama

Model
Tadımsallık
İşitsellik
Dokunsallık
Görsellik
Kokusallık

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
t
B
Std.
β
Hata
,394
,039
,422
10,081
,219
,035
,277
6,236
,404
,034
,479
11,831
,384
,034
,463
11,308
,264
,033
,343
7,916
Bağımlı Değişken: Müşteri Değeri;
Metot: Doğrudan, R=,422; ,277; ,463; ,309; ,343;
R2= ,178; ,077; ,144; ,214; ,118;

p
,000
,000
,000
,000
,000

Düzeltilmiş R2= ,176; ,075; ,228; ,263; ,116; Model için F:
101,624; 38,885; 139,969; 127,869; 62,659;
p<0,001

Tablo 8’de gösterilen regresyon modelinde duyusal markalama değişkeninin “tadımsallık, işitsellik, dokunsallık,
görsellik ve kokusallık” boyutlarının tamamının “müşteri değeri” değişkeni üzerinde anlamlı ve olumlu etkileri
olduğu tespit edilmiştir (F: 101,624; 38,885; 139,969; 127,869; 62,659; p<0,001). Böylece gerçekleştirilen basit
doğrusal regresyon analizleri sonucunda H4 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, turizm sektöründe
müşterilerin duyusal markalama algılamalarının, müşteri değerini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir.
Wiedmann vd., (2018) gerçekleştirdikleri çalışmalarında, özellikle lüks standartlarda hizmet veren konaklama
tesislerinin müşterilerin beş duyusuna birden hitap edebilen markalama politikalarıyla, müşteriler üzerinde değer
oluşturduklarını saptamışlardır.
Çalışmada, turizm sektöründe müşterilerin duyusal markalama algılamalarının, müşteri sadakatine olumlu
etkisinin olup olmadığını saptayabilme adına kurulan H5 hipotezinin test edilmesi için gerçekleştirilen basit doğrusal
regresyon analizlerine ilişkin bulgular Tablo 9’da verilmiştir.
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Tablo 9. Duyusal Markalama’nın Müşteri Sadakati’ne Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizlerinin

Duyusal
Markalama

Sonuçları

Model
Tadımsallık
İşitsellik
Dokunsallık
Görsellik
Kokusallık

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
B
Std. Hata
β
,445
,043
,442
,227
,039
,261
,352
,040
,380
,389
,038
,425
,261
,037
,309
Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati;
Metot: Doğrudan, R=,442; ,261; ,425; ,309; ,311;
R2= ,195; ,068; ,144; ,181; ,095;

t
10,668
5,860
8,888
10,164
7,030

p
,000
,000
,000
,000
,000

Düzeltilmiş R2= ,194; ,066; ,142; ,179; ,093;
Model için F: 111,803; 34,340; 78,989; 103,317; 49,428;
p<0,001

Tablo 9’da gösterilen regresyon modelinde duyusal markalama değişkeninin “tadımsallık, işitsellik, dokunsallık,
görsellik ve kokusallık” boyutlarının tamamının “müşteri sadakati” değişkeni üzerinde anlamlı ve olumlu bir etkisi
olduğu tespit edilmiştir (F: 111,803; 34,340; 78,989; 103,317; 49,428; p<0,001). Böylece gerçekleştirilen basit
doğrusal regresyon analizleri sonucunda, H5 hipotezi desteklenmiştir. Bununla birlikte, turizm sektöründe
müşterilerin duyusal markalama algılamalarının, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediği tespit edilmiştir. Tosun
ve Elmasoğlu (2015) da gerçekleştirdikleri çalışmalarında, H5 hipotezini destekleyen bulgulara ulaşmışlardır.
Yazarlar, duyusal markalamanın müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediğini tespit etmiştirler.
Çalışmada; turizm sektöründe müşterilerin değer algılamalarının, müşteri sadakatine olumlu etkisinin olup
olmadığını saptayabilme adına kurulan H6 hipotezinin test edilmesi için gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon
analizine ilişkin bulgular Tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 10. Müşteri Değeri’nin, Müşteri Sadakati’ne Etkisine ilişkin Basit Doğrusal Regresyon Analizi Sonuçları

Model
Müşteri Değeri

Standardize Edilmemiş
Standardize
Katsayılar
Katsayılar
B
Std.
β
Hata
,849
,032
,770
Bağımlı Değişken: Müşteri Sadakati;
Metot: Doğrudan, R=,770;
R2= ,594;

t

p

26,172

,000

Düzeltilmiş R2= ,593;
Model için F: 684,986;
p<0,001

Tablo 10’da gösterilen regresyon modelinde “müşteri değeri” değişkeninin “müşteri sadakati” değişkeni üzerinde
anlamlı ve olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir (F= 684,986; p<0,001). Gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon
analizi sonucunda, H6 hipotezi desteklenmiştir. Böylece turizm sektöründe müşteri değerinin, müşteri sadakatini
olumlu yönde etkilediği saptanmıştır. Bu bulgu ile aynı doğrultuda, Türkmendağ ve Hassan (2018) bir yiyecek-içecek
işletmesi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, müşterilerin değer algılamalarının müşteri sadakatini olumlu
etkilediğini tespit etmişlerdir.
Araştırmanın hipotezleri ve hipotezlerin test edilmesi amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizleri
sonrasında elde edilen sonuçlar Tablo 11’de gösterilmiştir.
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Tablo 11. Araştırma Hipotezleri ve Elde Edilen Sonuçların Listesi
Hipotezler
H1: Turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişimi, duyusal
markalama algılamalarını olumlu yönde etkilemektedir.
H2: Turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişimi, değer
algılamalarını olumlu yönde etkilemektedir.
H3: Turizm sektöründe müşterilerin işletmelerle gerçekleştirdikleri sosyal medya iletişimi, sadakat
algılamalarını olumlu yönde etkilemektedir.
H4: Turizm sektöründe müşterilerin duyusal markalama algılamaları, müşteri değerini olumlu yönde
etkilemektedir.
H5: Turizm sektöründe müşterilerin duyusal markalama algılamaları, müşteri sadakatini olumlu yönde
etkilemektedir.
H6: Turizm sektöründe müşterilerin değer algılamaları, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemektedir.

Sonuç
Desteklendi.
Desteklendi.
Desteklendi.
Desteklendi.
Desteklendi.
Desteklendi.

Sonuç ve Öneriler
Sosyal medya, bireylerin birbirleriyle iletişiminin sağlanmasında önemli bir konuma gelmiştir. Bununla birlikte,
işletmeler ile bireyler arasında iletişimin gerçekleşmesinde etkili bir unsura dönüştüğü söylenebilir. Kaplan ve
Haenlein (2010) sosyal medyanın işletmeler için fırsatlar barındırdığına değinmiştir. Bu doğrultuda sosyal medyanın,
turizm gibi iletişime dayalı olan bir sektör için turizm işletmeleri ile müşteriler arasındaki iletişimin sağlanması
açısından birçok fırsatları içinde barındırabilen bir ortama dönüştüğü görülmektedir. Özellikle sosyal medyayı iyi
kullanabilen turizm işletmeleri, etkileyici içerik paylaşımlarıyla müşterilerini etkileyebilmektedirler. Buna paralel
olarak Inversini ve Masiero (2014) sosyal medyayı verimli kullanan konaklama işletmelerinin satışlarını artırdıkları
bulgusuna ulaşmıştırlar. Ayvalık destinasyonundaki konaklama işletmelerinde en az bir kez konaklamış olan
müşteriler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada; sosyal medya platformları üzerinden müşterileriyle iletişim kuran
turizm işletmelerinin müşterilerin beş duyusuna hitap edebilen içerik paylaşımlarıyla onları nasıl etkiledikleri,
ürünlerini tercih eden müşteriler üzerinde nasıl bir değer algısı oluşturdukları ve onların zihinlerinde ürünlerine karşı
sadakat hissini canlandırabilme durumları incelenmiştir. Buna ek olarak; duyulara hitap ederek markalama yapan
turizm işletmelerinin, sergiledikleri ürünlerine ilişkin müşterilerinin zihinlerinde değer algısı ve sadakat duygusu
uyandırmalarına etkileri de incelenmiştir. Son olarak; müşterileri üzerinde değer hissi uyandıran turizm
işletmelerinin, onların zihinlerinde sadakat hissinin canlanmasına nasıl bir etkide bulunduğu da yapılan analizlerle
sınanan diğer bir konu olmuştur.
Bu çalışmada yapılan analizler neticesinde; turizm işletmeleri ile müşteriler arasında gerçekleştirilen sosyal
medya iletişiminin, duyusal markalamaya, müşteri değerine ve müşteri sadakatine olumlu etkiler yaptığı tespit
edilmiştir (H1, H2 ve H3). Bu bulgular özelinde sosyal medya iletişiminin turizm işletmeleri için önemli bir unsur
olduğu söylenebilir. Çünkü turizm işletmeleri müşterileri ile sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, günün her
saatinde ve her yerde onlara ürünlerini tanıtabilme fırsatı elde edebilmektedirler. Böylece günün belli zaman
dilimlerinde onların zihinlerinde yer bulabilmeleri mümkün olabilmektedir. Inversini ve Masiero’ya göre (2014) bu
etkileşim satışlara da yansıyabilmektedir. Turizm işletmelerinin sosyal medya paylaşımlarını müşterilerin duyularına
hitap edebilecek şekilde gerçekleştirerek, ürünlerine ilişkin marka algısı oluşturabilmeleri mümkündür. Schinivski
ve Dabrowski (2016) de sosyal medyada yapılan etkili içerik paylaşımlarının müşterilerin ürünlere ilişkin
algılamalarını olumlu yönde etkilediğine değinmiştirler. Turizm işletmeleri; sosyal medyada gerçekleştirdikleri
içerik paylaşımlarıyla, ürünlerini tercih eden müşterilerin kendilerini değerli hissetmelerini sağlayabilmekle birlikte,
sadakat düzeylerini de artırabilmektedirler. Kwon vd., (2011), Rosman ve Stuhura (2013), Tsaur vd., (2014) ve
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Eryılmaz ve Şengül (2016) gibi yazarlar da benzer sonuçları ortaya koyan çalışmalar gerçekleştirmiştirler. Kwon vd.,
(2011), gerçekleştirdikleri çalışmalarında otel işletmelerinin çevrim içi platformlarda ürünlerine ilişkin içerikler
paylaşarak, müşterilerinin duyularına hitap ederek onlarda satın alma isteği uyandırdığını tespit etmişlerdir. Eryılmaz
ve Şengül (2016), çalışmalarında sosyal medyada paylaşılan özellikle yiyecek-içecek ürünlerinin, müşterilerin görsel
duyularına hitap ederek tercihlerinde öncelikli konuma geldiğini tespit etmiştirler. Öte yandan Tsaur vd., (2014)
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, sosyal medya platformları vasıtasıyla incelenebilen ürünlerin, kolaylıkla
yorumlanabilmeleri ve bu ürünlere ilişkin yapılan yorumlara kolaylıkla erişilebilmesi sebebiyle, müşteriler tarafından
rakiplerine kıyasla daha değerli görüldüklerine değinmiştirler. Rosman ve Stuhura (2013) ise, yaptıkları
çalışmalarında sosyal medya uygulamalarını etkili kullanabilen otellerin sadık müşteri elde etme sürecinde
rakiplerine kıyasla daha avantajlı olduklarını saptamıştırlar.
Turizm işletmelerinin gerçekleştirdikleri duyusal markalama etkinliklerinin, müşteri değerini ve müşteri
sadakatini olumlu yönde etkilemesi; müşteri değerinin ise, müşteri sadakatini olumlu yönde etkilemesi de bu
çalışmada tespit edilen diğer bulgulardır (H4, H5 ve H6). Tüm bireyler olarak yaşantımızda ve tercihlerimizde
duyuların önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Buna paralel olarak, duyular vasıtasıyla yapılan markalama etkinlerinin
de işletmeler ile müşteriler arasında gerçekleşen marka iletişimi sürecinde olumlu etkileri olabileceği düşünülebilir.
Duyular vasıtasıyla markalama etkinlikleri gerçekleştiren turizm işletmelerinin, müşterilerin duyularına hitap
edebildikleri için, onlar üzerinde bir değer algısı oluşturmaları ve zihinlerinde sadakat duygusu uyandırmaları normal
karşılanabilir. Öte yandan, müşterileri üzerinde değer algısı oluşturan turizm işletmelerinin, müşteri sadakatini
sağlamaları da olağan bir durum olarak değerlendirilebilir. Çünkü müşteriler, kendilerini değerli hissettikçe bu
işletmelere karşı sadakat duygusu besleyebilirler. Burada önemli olan temel konuların turizm işletmelerinin
müşterilerle etkileyici bir iletişim kurabilmeleri ve gerçekleştirdikleri etkinlikler vasıtasıyla onlara kendilerini değerli
hissettirmeleri olduğu söylenebilir. Wiedmann vd., (2018), Tosun ve Elmasoğlu (2015) ve Türkmendağ ve Hassan
(2018) gibi yazarlar da benzer sonuçları ortaya koyan araştırmalar gerçekleştirmişlerdir. Wiedmann vd., (2018)
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, özellikle lüks standartlarda hizmet veren konaklama tesislerinin müşterilerin beş
duyusuna birden hitap edebilen markalama politikalarıyla, müşteriler üzerinde değer oluşturduklarını saptamışlardır.
Tosun ve Elmasoğlu (2015), duyusal markalamanın müşteri sadakatini olumlu yönde etkilediğinin tespit edildiği bir
çalışmaya imza atmışlardır. Türkmendağ ve Hassan (2018) ise, bir yiyecek-içecek işletmesi üzerinde
gerçekleştirdikleri çalışmalarında, müşterilerin değer algılamalarının müşteri sadakatini olumlu etkilediğini tespit
etmişlerdir.
Çalışmada elde edilen sonuçlarla birlikte araştırmacılara ve turizm işletmelerine bazı öneriler sunulmuştur. Bu
öneriler şunlardır:
Araştırmacılara:
•

Bundan sonraki gerçekleştirecekleri çalışmalarında, bu çalışmada tercih edilen değişkenlerin aralarındaki
ilişkiyi; yiyecek-içecek işletmeleri, havayolu işletmeleri, organizasyon şirketleri, tur operatörleri ve seyahat
işletmeleri gibi diğer turizm işletmeleri için de incelemeleri,

•

Alanyazında çeşitliliğinin sağlanması adına, bu çalışmada tercih edilen değişkenlerin birbirleriyle
aralarındaki ilişkiyi diğer destinasyonlarda etkinliklerini sürdüren turizm işletmelerinde uygulamaları tavsiye
edilebilir.
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Turizm işletmelerine:
•

Gerçekleştirdikleri pazarlama iletişimi faaliyetlerinde sosyal medya platformlarına daha fazla önem
vermeleri,

•

Sağladıkları ürünlere ilişkin beş duyuya birden hitap edebilen çarpıcı içerikler oluşturarak, bu içerikleri
bireylerde satın alma isteği uyandıracak şekilde sosyal medya platformlarında paylaşmaları,

•

Müşterileriyle sosyal medya platformları üzerinden daha samimi ilişkiler kurarak, onları değerli
hissettirmeleri önerilebilir.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur. Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik
kurul izin belgesi Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Komisyonu’nun 12.11.2020 tarihinde
gerçekleştirdiği 2020/09 sayılı numarası ile alınmıştır.
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The Effect of Social Media Communication on Sensory Branding, Customer Value and Customer
Loyalty in the Tourism Sector
Oğuzhan DÜLGAROĞLU
Balıkesir University, Institute of Social Sciences, Balıkesir /Turkey
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Extensive Summary
Tourism is a sector where communication and interaction between individuals are experienced. Therefore, it is
important to ensure successful communication between establishments and customers in the tourism sector.
Especially developments with Web 4.0, establishments could communicate with customers by using social media
platforms. Thus, they could promote their services to their customers through developing social media platforms.
Social media platforms are defined as a platform that includes content that is created with the participation of users,
could be updated instantly, and enables these contents to be revealed (Aymankuy, Soydaş & Saçlı, 2013). Roberts
and Kraynak (2008) have described social media as a collaborative, user-generated online space.
Tourism establishments could also carry out product promotion activities by appealing to the senses of the
customers (vision, audition, tangency, tasting and smelling), thanks to social media platforms. Tourism businesses
could carry out this by applying sensory branding. Sensory branding is a business discipline that is applied by using
sensory factors such as smell, sound and texture as well as traditional branding methods to establish stronger
emotional bonds with consumers and prioritize their brands (Ditoiu & Catuntu, 2014). Thus, the elements have been
used to draw attention to the senses, distinguish a brand from its competitors and play an important role in consumers'
preferences (Gobe, 2001). Besides tourism establishments could increase the perceived value by customers of their
products and create loyalty awareness in their minds by sharing impressive social media contents.
This research covers the customers who have stayed in the accommodation establishments in Ayvalık and using
social media. In this study; it is aimed to determine the effects of social media communication between establishments
and customers in the tourism sector on sensory branding, customer value and customer loyalty. As a result of the
literature review, the scales which are used in the study have been determined. Then, after the pilot study on the
scales, the scales have been clarified. After the scales have been clarified, explanatory factor analysis and simple
linear regression analyzes have been performed. Firstly; explanatory factor analyzes of the scales which are used in
the study have been carried out.
The expressions in the “social media communication scale” have been grouped under one factor with an
eigenvalue greater than 1 (Λ = 2.369). These factor has explained 60,307% of the total variance. The expressions in
the “sensory branding scale” have been grouped under five factors with an eigenvalue greater than 1 (Λ = 4.492, Λ
= 1.604, Λ = 1.343, Λ = 1.138 and Λ = 1.073). These five factors have explained 60,307% of the total variance. The
expressions in the “customer value scale” have been grouped under one factor with an eigenvalue greater than 1 (Λ
= 2.589). These factor has explained 51,787% of the total variance. The expressions in the “customer loyalty scale”
have been grouped under one factor with an eigenvalue greater than 1 (Λ = 2.999). These factor has explained
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59,987% of the total variance. After the factor analyzes have been performed, simple linear regression analyzes have
been applied to test the hypotheses of the research and determine the relationship between all variables.
After the analyzes have been carried out in this study, it has been determined that social media communication in
tourism has positive effects on sensory branding, customer value and customer loyalty (H1, H2 ve H3). Researchers
such as Kwon et al., (2011), Rosman and Stuhura (2013), Tsaur et al., (2014), and Eryılmaz and Şengül (2016) have
also carried out studies supporting these results. Kwon et al. (2011) also have found in their studies that hotels create
a desire to purchase in the minds of the customers by sharing content related to their products on online platforms.
In their studies, Eryılmaz and Şengül (2016) have detected that food and beverage products shared by food and
beverage establishments on social media, appeal to the visual senses of the customers and become a priority in their
preferences. According to Tsaur et al., (2014), tourism establishments that share their products on social media could
create a perception of value on the customers. On the other hand, Rosman and Stuhura (2013) have found that hotels
which could use social media applications effectively are more advantageous than their competitors in the process of
gaining customer loyalty.
Additionally, it has been determined that the sensory branding activities carried out by tourism establishments,
have positive effects on customer value and customer loyalty (H4 ve H5). Researchers such as Wiedmann et al., (2018)
and Tosun and Elmasoğlu (2015) have also carried out studies supporting these results. In their studies, Wiedmann
et al., (2018) have found that accommodation establishments that serving luxury standards, create value on customers
with their branding policies by appealing to all five senses of the customers. On the other hand, Tosun and Elmasoğlu
(2015) have found that sensory branding affected customer loyalty positively. Finally, it has been determined that
the value perceived by customers in tourism positively affects customer loyalty (H6). Türkmendağ and Hassan (2018),
have supported this result by determining that customers' perceptions of value affect customer loyalty positively in
their study on a food and beverage establishment. With all these results are obtained in the research, some suggestions
have been presented to researchers and tourism establishments.
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GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ilerlemesi ile internetin yaygınlaşması; küresel çapta, büyük miktarlarda, yüksek
hız ve çeşitlilikte dijital veriler üretilmesini, dolayısıyla üretilen verileri depolama, işleme, analiz etme ve yönetmeyi
sağlayacak büyük veri uygulamalarının gelişmesini sağlamıştır (Akıncı, 2019, s. ii; Ersöz, 2019, s. 13). Modern
bilgisayar sistemleri oldukça büyük miktarlardaki çeşitli türden verileri, bankamatiklerden uzaydaki uydulara kadar
farklı birçok kaynaktan toplayabilmektedir (Bramer, 2007, s. 2). Öyle ki tahminlere göre 2025 yılına kadar, çeşitli
platformlarda depolanacak toplam küresel veri miktarı 200 zettabayt (1 zettabayt = 1,000,000,000,000= 1012 gigabayt
olarak hesaplanmaktadır) seviyesine ulaşacaktır. Dahası 2030 yılına kadar tahminen 7,5 milyar insan çevrimiçi
olacak ve veri üretecektir (Morgan, 2020, s. 1). Giderek büyüyen ve yaygın olarak kullanılabilen, devasa
büyüklükteki bu veriler, “veri çağı” olarak adlandırılan yeni bir dönemin oluşmasına neden olmaktadır (Han, Pei &
Kamber, 2011, s. 2).
Büyük miktardaki verilerin üretimi 1960’lı yıllara kadar uzanmasına rağmen, büyük verinin dikkat çekmeye
başlaması, depolama ve analiz teknolojilerinin gelişmesiyle olmuştur. Astronomi ve genom gibi bilimlerin 2000’li
yıllarda gelişmesi de “büyük veri” teriminin türetilmesini tetiklemiştir (Jeffcock, 2018; Mayer-Schönberger &
Cukier, 2013, s. 14). Veri analizinin giderek önem kazanmasıyla, verinin içinden saklı olan bilgileri elde edebilmek
kritik olarak görülmeye başlamıştır. Öyle ki bu bilgiler; bir işletmenin faaliyetlerini sürdürmesinde, farklı bilim
dallarında önemli keşiflerin yapılmasında, çeşitli hastalıkların nedenlerinin ve tedavilerinin tanımlanmasında veya
hava durumu ve doğal afetlerin tahmininde kullanılabilmektedir (Bramer, 2007, s. 2). Böylece sektörler büyük veriyle
yeniden şekillenerek veri değer oluşturmak, inovasyon yapmak, yeni ürün geliştirmek ve rekabet avantajı sağlamak
üzere kullanılan, hayati öneme sahip bir hammaddeye dönüşmektedir (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 1113). Bu nedenle çeşitli kamu kurumları, işletmeler ve diğer kuruluşlar, amaçlarına bağlı olarak farklı türde verileri
depolamaktadırlar (Dolgun, Özdemir & Oğuz, 2009, s. 48). Veri madenciliği teknikleriyle de verilerdeki izlerin
peşine düşülerek, belirli sonuçlar çıkarılmaya ve özetlenmeye çalışılmaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013,
s. 16).
Nitekim veri tek başına anlamlı olmamakla birlikte, verinin işlenmesini olanaklı kılacak depolama ve analiz
yöntemlerinin gelişmesiyle, veriden çeşitli çıkarımlar elde edilerek, iş süreçlerinde daha etkin kararlar
verilebilecektir. Böylece, tüketici istek ve ihtiyaçlarını hızlı ve doğru bir biçimde karşılayacak mal ve hizmetler
geliştirilebilecek, işletme maliyetleri azaltılacak ve rekabet avantajı sağlanacaktır. Bu nedenle, veri madenciliği
konusunda yapılan çalışmalar eğitimden sağlık sektörüne, tarımdan finansa ve bilişimden ulaştırmaya kadar pek çok
alanda uygulayıcıların yanında akademik alanda da giderek yaygınlaşmaktadır. Bu alanlardan birisi de turizmdir
(Ersöz, 2019, s. 14-17; SAS, 2020).
Her ne kadar turizm alanında yapılan çalışmalar giderek artış gösterse de veri madenciliği konusu henüz yeni
olarak nitelendirildiğinden, diğer alanlarda olduğu gibi yapılacak çalışmalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. Veri
madenciliği konusunu, teknik yönüyle ele alan çalışmaların literatürde ağırlık göstermesi (Bach, Schatten ve Marušić,
2013, s. 28; Li, Li, Zhang, Hu ve Hu, 2019, s. 20) ve sektör verilerinin daha çok “araç” olarak ele alınmasına bağlı
olarak kavramın turizm literatüründeki teorik gelişimi de eksik kalmaktadır. Böylece, veri madenciliği kavramının
turizm bağlamında kapsamlı bir şekilde ele alınması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.
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Bu ihtiyaçtan hareketle mevcut çalışmada; veri madenciliği kavramı ile etkileşimde olduğu bilgi ve iletişim
teknolojileri, büyük veri ve yapay zekâ gibi kavramlar açıklanarak, mevcut turizm literatüründeki çalışmalar
incelenmiştir. Bu sayede, veri madenciliği teknikleriyle turizm dinamiklerine yönelik getirilen çözümler hakkında
genel bir perspektif sunulmaktadır. Dahası, karmaşık yapıdaki birbirleriyle ilişkili diğer kavramlar açıklanarak da bu
alanda araştırma yapanlara temel nitelikte bir kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır.
Literatür
Bu bölümde, veri madenciliğinin anlaşılabilmesi için kavramın ortaya çıkmasına neden olan; bilgi ve iletişim
teknolojileri, büyük veri, veri depolama ve analizi ile yapay zekâ gibi kavramlar birbirleriyle olan etkileşim ve turizm
bağlamında açıklanacaktır.
Bilgi İletişim Teknolojileri
İletişim teknolojilerin temeli basılı kitaplardan başlamak üzere, sırasıyla gazete, telefon, radyo, televizyonun
yaygınlaşmasıyla ilerlemiş, 1970’li yıllara gelindiğinde hızlı bir ivme kazanarak, uydu yayınları, video oyunları, cep
telefonları ve sonrasında internet ile farklı bir boyut kazanmıştır (Zhu, 2018, s. 11). Artan dijitalleşme, çeşitli türde
ve özellikte bilgi (veri) oluşturulan ve iletilen cihazlar (akıllı saatler, akıllı ev robotları, arabalar vb.) ile mecralar
(youtube, facebook, instagram vb.) türeyerek bilgi ve iletişim teknolojilerinin iç içe geçmesini ve gelişimini
sağlamıştır (Ghasemaghaei, Ebrahimi & Hassanein, 2018, s. 102-102; Grant & Meadows, 2018; Morgan, 2020, s. 2).
Oluşan muazzam hacim, hız ve çeşitliğe sahip veriler, işletmelerin karar alma performanslarının iyileştirilmesini
sağlama potansiyeline sahip olan, büyük veri devrimine sebep olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla, büyük verinin
anlamlı olması ve rekabet avantajı oluşturacak şekilde işlenebilmesi için veri analitiği teknik ve araçlarının kullanımı
artırılmakta, veri analitiği giderek örgütsel bilgi teknolojisi haline gelmektedir (Ghasemaghaei & Calic, 2020, s. 147;
Ghasemaghaei vd., 2018, s. 101-102). Bilgi teknolojilerinin kullanımıyla, tüketicilerin istek ve ihtiyaçları birebir
pazarlama yönetimi ile karşılanabilmekte, dahası müşteri tatmini ve bağlılığı üst düzeye çıkarılabilmektedir (D.
Buhalis, 1998, s. 419). Müşteriler ise mal ve hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinebilmekte, satın alma veya
kullanma deneyimlerini de diğer insanlarla dijital teknolojiler sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde paylaşabilmektedir
(Pertheban, Narayana Samy & Shanmugam, 2020, s. 2-3).
Diğer sektörlerde olduğu gibi, bilgi iletişim teknolojileri, turizm sektörünü de küresel çapta dönüştürmektedir.
Artan talep, değişen turistik beklentiler ile turistlerin tatmin edilebilmesi için işletmeler, bilgi iletişim teknolojilerine
duyarsız kalamayarak, operasyonel ve stratejik yönetim alanlarında bir dönüşüm gerçekleştirmeye yönelik
faaliyetlerde bulunmaktadırlar (Law, Buhalis & Cobanoglu, 2014, s. 728). Örneğin, bir turist tatilini planlama
aşamasında, diğer turistlerin paylaştığı seyahat deneyimlerini gözden geçirerek, seyahat planını edindiği bilgilerle
şekillendirebilmektedir (Dimitrios Buhalis & O'Connor, 2005, s. 728; Pertheban vd., 2020, s. 2-3). Turistler bilgi ve
iletişim teknolojilerini; bilgi arayışı, alternatiflerin değerlendirilmesi, satın alma kararının verilmesi, satın alma
sonrasında kullanabilmektedirler. Sosyal medya ise çevrimiçi pazarlamada ve turistlerin karar vermelerinde önemli
bir rol oynamaktadır (Law vd., 2014, s. 729-732). Dahası, TripAdvisor veya Yelp gibi yorum siteleri; marka bilinci
oluşturabilecek, işletme itibarını ve iş performansını etkileyebilecek, çevrimiçi kulaktan kulağa (eWOM) iletişimini
kolaylaştırmaktadır (Dimitrios Buhalis, 2019, s. 268). Dolayısıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, arz tarafında
olduğu gibi, kaliteli hizmet elde etmek için talep tarafında da kullanmasının kaçınılmaz olduğu anlaşılmaktadır.
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Çevrimiçi mecralardaki etkileşimin giderek artması, milyonlarca insanın seyahatleri hakkındaki, analiz edilmesi ve
anlamlı bütünler çıkarılması gereken büyük bir dijital veri gerçeğiyle karşılaşılmasına neden olmuştur (Mariani,
2019, s. 299; Mistilis & Dwyer, 2000, s. 58-59).
Büyük Veri (Big Data) Kavramı
Büyük veri, her ne kadar 1990’lı yıllarda ortaya çıkmış olarak kabul edilse de büyük veri kümelerinin kökeni, veri
merkezlerinin kurulduğu 1960'lara kadar uzanmakta, yaygınlığı ve önemi giderek artmaktadır (Firican, 2017; Oracle,
2020). Dahası, gelişen astronomi ve genom gibi bilimler 2000’li yıllarda “büyük veri” teriminin türetilmesini
sağlamıştır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 14).
Kavramın ilk tanımı 2001 yılında, büyük verinin üç ana (3V) özelliği olan hacim (veri miktarı), hız (veri
oluşturma, değiştirme ve aktarım hızı) ve çeşitliliği (verinin farklı formatlar/yapılarda olması) tanımlayan Doug
Laney tarafından yapılmıştır (Mariani, 2019, s. 300). Ancak, büyük veri kavramının tanımlanmasına yönelik çeşitli
görüşler yer almaktadır. Yapılan açıklamalar genel olarak, büyük verinin “ne” olduğu ve “ne işe yaradığı” üzerine
odaklanan farklı iki bakış açısına göre şekillenebilmektedir (Gandomi & Haider, 2015, s. 138). Kavramın ne
olduğuna odaklanan bir çalışmada büyük veri; tüm veri setine veya büyük bir bölümüne ulaşma durumu veya ana
kitleyi temsil oranını ifade eden göreceli büyüklüktür (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 14-36). Bir diğer
tanımda, çeşitli kaynaklardan üretilen ve içinde bilgi barındıran çok sayıdaki farklı veri türüdür (Zheng, Zhu & Lyu,
2013, s. 403). Ne işe yaradığı konusuna odaklanan diğer bir tanımda büyük veri, gelişmiş iç görü ve karar verme için
uygun maliyetli ve yenilikçi bilgi işleme biçimleri gerektiren büyük hacimli, yüksek hızlı ve çok çeşitli bilgi içeren
veri bütünüdür (GartnerITGlossary, 2020). Büyük veri, geleneksel (ilişkisel ve/veya monolit) veri tabanı
sistemleriyle depolanması, yönetimi ve analizi genellikle çok pahalı olan verilerdir (GoogleCloud, 2020). Benzer
şekilde, büyük veri, boyutu veya türü geleneksel veri tabanı sistemlerinin yakalama, yönetme ve işleme yeteneğinin
ötesinde olan veridir. Büyük veri tanımlanırken, taşıdığı özelliklere de odaklanılmaktadır. Büyük verinin temel
özellikleri arasında 3V’si olarak ifade edilen büyük hacim (volume), yüksek hız (velocity) ve çok çeşitliliğe (variety)
daha sonra değişkenlik (variability), gerçeklik (veracity), geçerlilik (validity), hassaslık (vulnerability), oynaklık
(volatility), değer (value), doğrulama (verification) ve görselleştirme (visualization) özellikleri eklenerek (Firican,
2017) yapılan tanımlar da bu kavramlar etrafında şekillenmeye devam etmektedir.
Büyük veri kavramının tam tanımlanamaması, belki de sektör tarafından fazlaca ilgi görmesi ve önde gelen
teknoloji firmalarının (Örneğin: IBM, Google, Tech America Foundation, Gartner IT Glossary) kendi bakış açılarına,
sahip oldukları veri türüne veya özelliklerine göre büyük veriyi tanımlama çabalarından kaynaklanıyor olabilir. Öyle
ki teknoloji firmaları genellikle faydacı bir yaklaşım göstererek “ne işe yarıyor” sorusuna cevap veren tanımlamalar
yapmaya çalışırken, alandaki araştırmacılar daha çok “ne” sorusunu yanıtlayan tanımlar yapmaktadırlar. Öte yandan,
dijital veri üretimi ve analizi konusunun hızlı değişkenlik özelliği, kavramın sürekli olarak yeniden değerlendirmesini
gerektirmektedir. Büyük veri içinde belki de keşfedilmesi gerekli olan birçok özellik barındırdığından, tanımını da
zorlaştırmaktadır.
Büyük veriyi tanımlayan bu özelliklerin yanı sıra sağlıklı bir büyük veri değer ekosisteminde; yapılandırılmış,
yapılandırılmamış, çok dilli, makine ve sensör tarafından oluşturulan, statik ve gerçek zamanlı olmak üzere farklı
türde veriler yer almaktadır (Cavanillas, Curry & Wahlster, 2016, s. 8). Bu gibi özellikleri taşıyan verilerin üretildiği
veri kaynaklarına örnek olarak; ortalama sayıları 2020 yılında 31 milyara ulaştığı tahmin edilen, arabalar, trafik
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ışıkları, ev güvenlik sistemleri ve akıllı hoparlörler gibi cihazlar verilebilir (Morgan, 2020, s. 2). Dahası, bu gibi veri
kaynakları, yapay zekâ (Artificial Intelligence [AI]), mobil cihazlar, sosyal medya ve nesnelerin interneti (Internet
of Things [IoT]: birbirleriyle bağlantılı tüm alıcı ve cihazın oluşturduğu küresel ağ) tarafından yapılandırıldığından,
geleneksel verilere göre daha karmaşık, gerçek zamanlı ve büyük ölçekte veri oluşturmaktadır (GoogleCloud, 2020;
IBM, 2020). Dijitalleşme öylesine hızlı gerçekleşmektedir ki 2000’li yıllarda dünyada saklanan bilginin yalnızca
%25’i dijital veriyken 2013 yılı için bu oran %90 üzeri olarak tahmin edilmektedir (Mayer-Schönberger ve Cukier,
2013, s. 17). Dahası, büyük veri üretimi hakkında yapılan tahminler, bilimi ve insanları sürekli olarak yanıltarak,
hesaplamaların ötesine geçmektedir (Morgan, 2020). Uluslararası veri merkezinin yaptığı hesaplamaya göre 2010
yılında bir önceki yıla göre 0.8 zettabayt artış göstererek 1,2 (1,2 trilyon gigabayt) zettabayt dijital veri üretilmiştir.
Bu artış oranından hareketle 2020 yılında üretilecek dijital veri 35 zettabayt olarak hesaplanmasına rağmen bu rakama
neredeyse 2018 yılında ulaşılmıştır (Press, 2020). Dahası 2019 yılında 45 zettabayt olan dijital veri miktarı, 2020
yılına gelindiğinde Covid-19 sonrası evden çalışma ve eğitim sebebiyle yaşanan dijitalleşme oranındaki artışın
etkisiyle 59 zettabaytı bularak tahminlerin çok üzerine çıkmıştır. Farklı kaynaklarda 2025 yılına kadar üretilecek
küresel veri miktarının ise 175 veya 200 zettabayt olacağı yönündedir (Holst, 2020; Morgan, 2020; Press, 2020;
Reinsel, Gantz ve Rydning, 2018).
Bu öngörüler göstermektedir ki Covid 19’un neden olduğu etkiyle de işletmeler değişen rekabet şartlarına ayak
uydurmak ve iş modellerinde, hizmet sunumlarında ve teknoloji kullanımlarındaki dönüşümü hızla gerçekleştirmek
zorunda kalmaktadırlar. Araştırmalar, salgın sonrası bulut sistemlerine olan talebin 2020’de %13 arttığını, Mart
2020’de %17 olan yatırımların iki hafta içinde %30 yükseldiğini ve 2020 yılının ilk çeyreğinde Amazon web
hizmetlerinin %33, Google bulut sistemlerinin gelirlerinin %34 oranında arttığını göstermektedir. Öte yandan,
yapılan araştırmalara göre küresel çapta üretilen veri büyüklüğüne rağmen, karar verme ve iş süreçlerinde kullanımı
oransal olarak daha azdır. Nitekim işletmelerde toplanılan veri miktarının neredeyse %68’i analize tabi
tutulamamakta ve verinin içinde gömülü olan değerli bilgilerden bir fayda elde edilememektedir (SEAGATE, 2020,
s. 14; Woodie, 2020a).
Büyük veri hayati bir ekonomik girdi ve yeni iş modellerinin temeli olarak, önemli bir dönüşüm
gerçekleştirmektedir. 20.yy’da toprak ve fabrikalar gibi fiziksel varlıklardan, markalar ve fikri mülkiyet haklarına
doğru kayan ‘değer’ artık “veri” ye kaymaktadır (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, s. 23). Büyük veri üretimine
yönelik gelişmelerin, işletmeler açısından nasıl kullanışlı hale gelebileceği sorusuna verilebilecek temel cevap belki
de tüketicilerin davranışlarına, muhtemelen haberleri bile olmadan, onların gözünden bakabilmek (Wilkinson, 2018,
s. 166) olacaktır. Öyle ki cep telefonlarının, sosyal medya kanallarının ve kredi kartlarının her kullanıldığında veya
çevrimiçi bir form oluşturulduğunda ve bir video izlendiğinde tüketici davranışını anlamaya yönelik olarak
hükümetler veya işletmeler tarafından kullanılacak olan büyük miktardaki veri, kendiliğinden üretilmektedir
(Blossom & Alex, 2018, s. 221-222). Dahası büyük veri tek başına bir anlam ifade etmezken, hızı ve çeşitliliği gibi
özellikler işletme performansını etkilemede önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır (Ghasemaghaei & Calic, 2020,
s. 158).
Mevcut gelişmelere ilaveten, dünyanın yeni doğal kaynağı olarak görülen verinin; depolanması, işlenmesi ve siber
suçlara karşı korunmasına yönelik çalışmaların yürütülmesine de ihtiyaç duyulmaktadır (Morgan, 2020, s. 2).
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Veri Depolama ve Analizi Teknolojisi
Teknolojik gelişmeler, birçok alanda olduğu gibi, veri üretme, depolama ve analizi konularında da hızlı bir
dönüşüm ve gelişime yol açmaktadır. Öyle ki modern bilgisayar teknolojilerindeki ilerlemeyle birlikte çok büyük
miktarlarda çeşitli türde veriler dijital ortamlarda giderek daha düşük maliyetlerle depolanabilmektedir (Bramer,
2007; Han vd., 2011; Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Dahası veri üretme hızı, yapılan tahminleri aşarak hayal
edilmesi güç boyutlara ulaşabilmektedir. Örneğin, 2025 yılına kadar Dünyadaki veri miktarının 175 zetebayt olacağı
öngörüsünden hareketle üretilecek tahmini verinin büyüklüğü algılanamayacak boyut kazanmaktadır (Reinsel vd.,
2018, s. 3,6). Bu nedenle büyük veri kavramının gelişiminde, depolama teknolojileri oldukça önemli bir yere sahiptir.
Nitekim veri üretiminin anlamlı olabilmesinin ilk adımı depolamadır. Xu (2014, s. 33)’ya göre veri depolama
teknolojisinin gelişmesiyle 1990 ve 2013 yılları arasında depolama maliyetleri yıllık %33 oranında azalmıştır ve her
geçen gün bu teknoloji ilerlemektedir. Pazarın bir kısmı sabit disk sürücülerindedir ve sırasıyla Seagate (%41),
Western Digital (38) ve Toshiba (%21) hâkim firma konumundadır. Bu şirketler gelecek 10 yıl içinde 50TB
(Terabayt), sonrasında 100TB bellek kapasiteli sürücüler geliştirilebileceğini savunmaktadırlar (Woodie, 2020b).
Sabit disk sürücülerine alternatif olarak, kullanıcılarına depolamaya ilave farklı çözümler sunabilen bulut tabanlı
sistemler geliştirilmiştir (Mazumdar, Seybold, Kritikos & Verginadis, 2019). Bu yeni dijital depolama teknolojileri,
(örneğin: NoSQL), verinin saklanmasının yanı sıra ölçeklenebilir, güvenilebilir, yönetilebilir, verimli ve esnek veri
modelleri geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Google Dosya Sistemi, (GFS), Hadoop Dağıtımlı Dosya
Sistemi (HDFS), BigTable, HBase ve Scalaris gibi farklı tasarım amaçlarına ve faydaya yönelik birçok depolama
teknolojisi geliştirilmiştir (Siddiqa, Karim & Gani, 2017). Bulut tabanlı sistemler kullanıcılarına, verilerin
depolanması, işlenmesi ve analizinin, uygun maliyet ve esnek iş modelleriyle, daha ölçeklenebilir şekilde yapılmasını
vadederek işletmelerin ilgisini çekmeye çalışmaktadırlar (GoogleCloud, 2020).
Böylece büyük veri kümelerini işleyebilen bu teknolojik ilerleme ve maliyet etkinliğinden tüm sektörler
etkilenebilmektedir. Örneğin, sağlık sektöründe Çin hükümeti büyük veri yönetimini etkin bir şekilde kullanarak,
Covid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve kontrol altına alınmasını sağlamak için kullanmıştır (Wu, Wang,
Nicholas, Maitland & Fan, 2020, s. 1). Medya sektöründe sosyal medyanın analizi, çok sayıda bireyin oluşturduğu
haberleri özetleyerek, gazeteciliği dönüştürme potansiyeline sahiptir. Taşımacılık sektöründe, ulaşım sistemlerinin
veri yönetimi; yolcuların deneyimini artırabilirken aynı zamanda karar vericilerin şehir trafiğini daha iyi
yönetmelerine yardımcı olabilmektedir (Strohbach, Daubert, Ravkin & Lischka, 2016, s. 122). Benzer gelişmeler
turizm sektöründe de yaşanmaktadır. Tüketiciler kendi deneyimlerini farklı birçok mecra (sosyal medya, bloglar,
rezervasyon siteleri veya yorum siteleri vb.) üzerinden paylaşmakta, tatil planlarını da paylaşılan bu deneyimlere
göre şekillendirmektedirler (Dimitrios Buhalis, 2019; Law vd., 2014; Mariani, 2019, s. 299; Mistilis & Dwyer, 2000,
s. 58-59). Öte yandan verinin işlenebilmesiyle, veri ancak karar alma süreçlerinde etkin bir rol alan araca
dönüşebilmektedir. Büyük veri analitiği bu noktada devreye girerek, yapay zekâ gibi dijital teknolojilerin gelişmesini
de tetiklemekte, tüketicilerin geçmiş ve güncel davranışlarının öğrenilmesi ve turistlerin ihtiyaçlarının belirlenmesine
olanak tanımaktadır (Mariani, 2019, s. 301).
Yapay Zekâ (Artificial Intelligence-AI)
Karar verme, insanların sıklıkla yaptıkları ve etkili sonuçları olan ve bazen karmaşık bir aktivite olduğundan,
araştırmacılar, karar verme yeteneklerini artırmak üzere bilgisayar teknolojileri geliştirmişlerdir. Yapay zekâ
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alanındaki gelişmeler, çeşitli uygulamalarla bu amacın gerçekleştirilmesini sağlamaktadır (Phillips-Wren, 2012, s.
1). Yapay zekâ, akıllı donanım veya yazılım üretimi dâhilinde, öğrenme ve problem çözme gibi insan davranışlarını
kopyalayabilen bilgisayar bilimi alanıdır. John McCarthy tarafından 1956'da kullanılmasıyla beraber akademik bir
disiplin olarak kabul edilerek, giderek çeşitli şekillerde insan gibi davranan robotları veya yazılımları tasvir eden
yaygın bir kavram haline gelmiştir (Liu, 2020). İlk yapay zekâ çalışmalarından biri, Gary Kasparov ile IBM’in
yazılımı olan Deep Blue satranç maçı olarak kabul edilmektedir. Dünyanın en büyük satranç oyuncularından biri
olan Kasparov, 1997 yılında yapay zekâya karşı yenilmesiyle, yapay zekâ insanların rekabet edemeyeceği bir
teknoloji olarak görülmeye başlanmıştır (Oracle, 2018).
Yapay zekâ ile bütünleşmiş karar verme destek sistemleri (AI-integrated decision making support) veya akıllı
karar destek sistemleri (intelligent decision support systems [IDSS]); finans, sağlık hizmetleri, pazarlama, ticaret,
siber güvenlik ile komuta ve kontrol gibi alanlarda karar almaya yardımcı olmak için giderek daha fazla
kullanılmaktadır (Phillips-Wren, 2012, s. 1). Öyle ki bir hisse senedinin performansına ilişkin tahminler Twitter’ın
çözümlenmesiyle, bazı ürün tavsiyeleri Amazon, Netflix kullanıcıların site içi etkileşimlerinin çıkarılmasıyla ve
bireysel tercihler Facebook ve LinkedIn üzerinden yapılan sosyal ağ analiziyle ortaya çıkarılmaktadır (MayerSchönberger & Cukier, 2013, s. 22). Dahası “Siri”, “Spotfy” gibi sık kullanılan uygulamalarla günlük hayatın bir
parçası olarak gelişimine devam etmektedir (Oracle, 2018). Bu gelişimle, 2019’da teknoloji şirketlerinin yapay zekâ
yazılımlarına yaptıkları harcamaların 13,5 milyar ABD dolar olduğu tahmin edilmektedir (Liu, 2020).
Veri Madenciliği (Data Mining) Kavramı
Veri miktarlarındaki artışla beraber, verilerden anlamlı bilgilerin elde edilmesini sağlayacak analiz tekniklerini
içeren veri madenciliği kavramı ortaya çıkmıştır (Mitchell, 1999, s. 1). Kavram literatürde, veri tabanlarından bilgi
keşfi (knowledge discovery from databases) gelişmiş veri analizi (advanced data analysis), bilgi madenciliği
(knowledge mining) ve makine öğrenmesi (machine learning) gibi adlarla tanımlanmaktadır (Altunkaynak, 2019, s.
13; Mitchell, 1999, s. 1). Gelişimi 1980’li yıllara dayanan makine öğrenmesi, yapay zekânın bir alt kümesi olarak
insan beyninin çalışma prensibini taklit ederek, verilerden anlam çıkarmayı sağlayan teknikler bütünüdür (Jeffcock,
2018).
Bilinen istatistiksel ve ekonometrik yöntemlerle veri analizinde amaç; tahmin, özetleme, değerlendirme/keşif ve
hipotez testi olmakla birlikte veri madenciliğinde tahmin, veri özetleme ve veriden farklı örüntüler çıkarma temel
amaçlardandır ve analiz dahilinde doğru model bilinmemekle birlikte araştırmanın amacı doğru modeli keşfetmektir
(Shapoval, Wang, Hara & Shioya, 2018; Varian, 2014).
Veri madenciliği teknolojisi web aramalarından, sosyal ağlarda içerik filtrelemeye, e-ticaret web sitelerindeki
önerilerden, kameralar ve akıllı telefonlar gibi ürünlerde giderek daha fazla yer almaktadır (LeCun, Bengio & Hinton,
2015, s. 436). Örneğin, herhangi bir sosyal medya aracını kullanma esnasında, beğeni yapma, fotoğraf paylaşma,
arkadaşlık ağlarını genişletme veya yorum yapma sonucunda “dijital iz” bırakılmaktadır. Veri madenciliği
teknikleriyle bu izlerin peşine düşülerek, belli sonuçlar çıkarılmaya ve özetlenmeye çalışılmaktadır (MayerSchönberger & Cukier, 2013, s. 16). Veri madenciliği kullanılarak veriler; sınıflandırma, sayısal tahmin,
ilişkilendirme ve kümeleme olmak üzere dört temel şekilde incelenmektedir (Bramer, 2007, s. 4). Farklı mecralarda
oluşan veri çeşidine bağlı olarak, veri madenciliğiyle ilişkili çeşitli alt alanlar ortaya çıkmıştır. Yapılandırılmış veya
yapılandırılmamış veriler için uygulanan; metin analizi (metin madenciliği), ses analizi, video analizi, gen analizi,
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web analizi, sosyal medya analizi ve tahmine dayalı analiz türleri ve bu analizleri yapabilen farklı araçlar
geliştirilmektedir (Altunkaynak, 2019, s. 15; Gandomi & Haider, 2015). Verilerin işlenmesi ve analiz edilmesi
süreçlerinde özel yazılım programları kullanılmaktadır (Ersöz, 2019, s. 13). Veri madenciliği ile türetilen ilişkiler ve
özetlere genellikle model veya kalıplar denir. Lineer denklemler, kümeler, grafikler, ağaç yapıları ve zaman
serilerindeki tekrarlayan modeller veri madenciliği analiz teknikleri kullanılarak elde edilebilmektedir (Hand,
Mannila & Smyth, 2001, s. 6). Yapılan analizler verinin elde edildiği mecra ve veri yapısına göre değişebilmektedir.
Örneğin; lojistik regresyon kullanılarak yapılan basit bir makine öğrenimi algoritmasıyla bir gebenin sezaryenle
doğuma uygunluğu değerlendirilebilir veya sinir ağları Naive Bayes adı verilen makine öğrenimi algoritması, yasal
e-postayı, spam e-postadan ayırabilir (Bengio, Goodfellow & Courville, 2017, s. 2). Turizm alanında da farklı
amaçlarla çeşitli sonuçlara ve çözümlere ulaşılabilmektedir. Turistlerin seyahat davranışlarıyla bir destinasyona
ilişkin mevsimsellik, turistlerin konaklama, yeme içme veya ziyaret edilen cazibe unsurlarına yönelik tercihleri
makine

öğrenmesi

teknikleriyle

öğrenilerek,

pazarlama

stratejilerinde

gerekli

adımlar

atılmasını

kolaylaştırabilmektedir. Dahası turist profillerinin ayrıntılı incelenmesi sayesinde, etkili pazar bölümlendirme ve
turist istek ve ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün tasarımı yapılabilmesine, müşteri tatmini ve tekrar ziyaret isteği
oluşturacak kalite standartları oluşturulabilmesine olanak sağlanabilmektedir (Emel & Taşkın, 2006; Olmeda ve
Sheldon, 2002; Tichter, Grossmann & Werthner, 1999).
Veriden anlamlı ve faydalı bilgi çıkarma süreci, belirli bir maliyet, zaman ve emek gerektirmektedir. Nitekim
büyük veri söz konusu olduğunda, verinin tamamından faydalı bilgiler elde etmek her ne kadar istenen sonuç olsa da
mevcut uygulamalarda, toplam verinin ancak %20-30’u kullanılabilmektedir (SEAGATE, 2020, s. 14; Woodie,
2020a). Geriye kalan veri, işletmeler için bir fırsat veya harcanacak çeşitli maliyetler göz önünde bulundurulduğunda
riskli bir yatırım olarak da görülebilir. Bu durum her işletmenin veri kaynağı ve yapısıyla beraber değişebilmektedir.
Makine öğrenmesinde kullanılan yapay nöronlar (sinir ağları) karmaşık problemlere çözüm üretebilme
performansı göstermekle beraber, nesneleri tanıma gibi basit beyin fonksiyonlarını gerçekleştirme ve doğal verileri
işleme yetenekleri açısından sınırlı kalmıştır. Analiz anlayışının gelişmesiyle beraber derin öğrenme kavramı ortaya
çıkmıştır. Derin öğrenmede insan beyninin öğrenme prensibi taklit edilmekte ve makine öğrenmesine göre daha fazla
sinir ağı yapısı kurulmaktadır (Jeffcock, 2018).
Derin öğrenme (Deep Learning)
Yapay sinir ağları olarak adlandırılan ve insan beyninin işleyişini taklit eden algoritmaları içeren, yapay zekâ ile
makine öğreniminin bir alt bölümü olarak 2010 yılından sonra gelişme göstermiştir. Derin öğrenme, bilgisayarların
deneyimden öğrenmesini ve kelimeleri belli bir hiyerarşik düzende anlamasını sağlayan, mantıksal yapılar kurabilen
makine öğrenmesi algoritmasıdır. Otonom arabalardan, konuşma, ses veya görsel tanıma gibi, gerçekleştirilmesi daha
önce mümkün olarak görülmeyen, makine öğrenmesine göre daha karmaşık problemlerin çözümlenmesinde
kullanılmaktadır (Goodfellow, Bengio, Courville & Bengio, 2016, s. 351; Jeffcock, 2018). Derin öğrenmenin, yapay
sinir ağı adı verilen ve insan beyninin biyolojik sinir ağından esinlenerek oluşturulan katmanlı algoritma yapısı, bir
insanın çevresindeki verileri kullanarak çıkarımlarda bulunmasına benzer bir mantıkla, denetimli veya denetimsiz
öğrenme yoluyla çalışmaktadır. Bu sayede standart makine öğrenimi modellerinden çok daha yetenekli bir öğrenme
süreci gerçekleştirebilmektedir (Wolfewicz, 2020). Görüntülerdeki nesneleri tanımlamak, konuşmayı metne
dönüştürmek, haber öğelerini, gönderileri veya ürünleri kullanıcıların ilgi alanlarıyla eşleştirmek ve ilgili arama
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sonuçlarını seçmek gibi giderek kullanımı artan çeşitli uygulamalar, derin öğrenme tekniğiyle yapılandırılmaktadır
(Acumen, 2020; LeCun vd., 2015, s. 436). Örneğin derin öğrenmeyle, bir fotoğrafta insan mı, bir araba mı, yoksa
başka bir nesne mi olduğu ile tahmin edilen şeyin görünüşüyle ilgili detaylar belirlenebilmektedir (Bengio vd., 2017,
s. 6)

Büyük Veri

Yapay Zeka
Makine
Öğrenmesi
Yapay
Sinir
Ağları

Derin
Öğrenme

Şekil 1. Kavramlar Arası İlişki
Kaynak: Bu şekil oluşturulurken Kavlakoğlu (2020) ve Wolfewicz (2020)’in aktardıkları şekil ve bilgilerden
yararlanılmıştır.
Mevcut çalışmada açıklanmaya çalışılan kavramların daha iyi anlaşılabilmesi için Şekil 1 incelendiğinde, her biri
kendisinden öncekinin bileşeni olan, birbiriyle bağlantılı kavramlardan bahsedildiği görülebilir. Özetle, büyük veri,
yapay zekâ uygulamalarının gelişmesini tetikleyerek, önce makine öğrenmesi ve sonra derin öğrenmeye uzanan bir
bilgisayar teknolojisinin temelini oluşturmaktadır. Nitekim teknolojik öğrenme süreci algoritmaları besleyen veri
büyüklüğüne bağlı olarak görülmektedir (Wolfewicz, 2020).
Derin öğrenme teknolojisindeki gelişmeler, turizm sektörüne yönelik de çeşitli fırsatlar barındırmaktadır.
Tekrarlayan sinir ağı (recurrent neural network-rnn), uzun-kısa süreli bellek (long-short-term memory -lstm), dikkat
mekanizması (attention mechanism), derin sinir ağları (deep residual neural network- ResNet) ve evrişimsel sinir
ağları (convolutional neural networks- CNN/ConvNet) gibi modeller, daha doğru turizm talep tahmininin
yapılmasında (Law, Li, Fong ve Han, 2019, s. 411), turistlerin seyahatlerine ilişkin yorumlarının sınıflandırılmasında
(Martín, Torres, Aguilar ve Diaz, 2018) veya bir destinasyonun imaj analizinde kullanılabilir (Sheng, Zhang, Shi,
Qiu & Yao, 2020). Mevcut potansiyeline bağlı olarak derin öğrenme pazarı her geçen gün gelişmektedir. Nitekim
küresel derin öğrenme pazarının, 2026 yılına kadar 56 milyon doları bulacağı tahmin edilmektedir (Acumen, 2020).
Araştırmanın Yöntemi
İşletmeler, turistlerin istek ve ihtiyaçlarını büyük veri teknolojileri kullanarak daha iyi anlayabilmektedir
(Dimitrios Buhalis & O'Connor, 2005, s. 12). Büyük verinin, veri madenciliği teknikleriyle işlenebilmesi için gelişen
teknolojiler, işletmelere ve araştırmacılara farklı fırsatlar sunmaktadır. Nitekim veri madenciliği henüz gelişmekte
olan bir alan olmakla birlikte, işletmeler için de bir sermaye kaynağı olarak görülmektedir.
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Veri madenciliği kavramına olan sektör ilgisiyle beraber akademik çalışmalar da ilgi artmaktadır. Böylece mevcut
çalışmada, veri madenciliği konusunda turizm alanında yapılan çalışmaların taraması yapılarak, akademik yayınların
yıllara göre dağılımı ve hangi turizm dinamiklerine yönelik olduğu gibi sorulara cevap aranmıştır. Böylece, mevcut
araştırmada turizm alanında yapılan çalışmalar incelenerek konunun alandaki gelişimi ortaya konulmaya
çalışılmıştır. Bu amaçla Scopus veya Web of Science gibi spesifik veri tabanları yerine, daha kapsamlı tarama
yapıldığı kabul edilen (Alaei, Becken ve Stantic, 2019, s. 181) “Google Akademik” üzerinden 06.01.2021 tarihinde
bir tarama yapılmıştır. Tarama sırasında üç aşamalı bir sınırlama uygulanmıştır. Buna göre ilk aşamada, “data
mining” (veri madenciliği) kavramı aratılmıştır. İkinci aşamada, “data mining tourism” kelimeleri birlikte
aratılmıştır. Son olarak üçüncü aşamada, başlık sınırlaması yapılarak “data mining tourism” kelimeleri aratılmıştır.
Bu taramayla birlikte aşağıdaki sorulara yanıt verilmeye çalışılmıştır:
•

Veri madenciliği konusu hakkındaki çalışmaların sayısı kaçtır?

•

Veri madenciliği konusunda turizm alanında yazılan makale sayısı kaçtır?

•

Başlığında “veri madenciliği ve turizm” kelimeleri yer alan, kaç çalışma vardır?

•

Çalışmalarda kullanılan anahtar kelimeler nelerdir?

•

Turizm alanındaki veri madenciliği çalışmalarının uygulandığı yerler nerelerdir?

•

Turizm alanındaki veri madenciliği çalışmalarında kullanılan veri miktarı nedir?

•

Turizm alanındaki veri madenciliği çalışmaları hangi turizm dinamiklerine yöneliktir?

•

Turizm alanındaki veri madenciliği çalışmalarında kullanılan analiz teknikleri nelerdir?

Makalelere yönelik yukarıdaki sorulara yanıtlar bulgular kısmında verilmektedir.
Bulgular
Yapılan taramalardan ilk aşamada sonucuna, data mining (veri madenciliği) kavramı hakkında, 2 milyon 250 bin
çalışmaya ulaşılmıştır. İkinci aşamada, “data mining tourism” kelimeleri birlikte aratıldığında, 79 bin 200, (Türkçe
sayfalarda 229) çalışmaya ulaşılmıştır.1 Yapılan bu taramayla, veri madenciliği ve turizm kelimelerinin birlikte yer
aldığı çalışma sayısının, genel çalışma sayısına oranının yalnızca %3,5 olduğu söylenebilir. Bu da turizm alanında
daha fazla çalışma yapılması gerektiğini göstermektedir. Buradan hareketle, Grafik 1’de “data mining tourism”
kelimeleri çalışmaların herhangi bir yerinde olacak şekilde aratıldığında, yıllara göre yapılan çalışma sayıları
gösterilmektedir.
Öte yandan taramada ortaya çıkan rakamlar ve makaleler, veri madenciliği konusunda yapılan tüm çalışmaları
değil yalnızca bir yansımasını göstermektedir. Nitekim veri tabanlarında aratılan kelimelerden herhangi birinin
çalışmada yer alması durumunda elde edilen rakama yansımakla birlikte, bazen bu çalışmalar ilgili konu hakkında
olmayabilmektedir. Bu durumun tespit edilmesinden dolayı üçüncü aşamada yeni bir sınırlama yapılarak tarama
gerçekleştirilmiştir. Tarama, “makale başlığında” olacak şekilde (Google Akademik üzerinden tarih, dergi, dil, yazar
ve başlığa göre tarama yapılabilmektedir) sınırlandırıldığında 126 (Türkçe sayfalarda 1) çalışmaya ulaşılmaktadır.
Yıllara göre tek tek arama yapıldığında toplam sayı 120 olmuştur.

Bu taramalar genel eğilime örnek göstermesi bakımından yapılmış olup, diğer veri tabanlarında arama yapıldığında farklı
rakamlara ulaşılması muhtemeldir.
1

284

Şen Küpeli, T. & Ünlüönen, K.

JOTAGS, 2021, 9(1)

195

241

396

654

738

1140

1380

1710

2000

1990

2500

2760

3600

4000

3190

7330
5030

6000

5890

6270

6600

8000

7730

8830

Çalışma Sayısı

10000

10300

12000

10500

Grafik 1. Turizmde Veri Madenciliği Çalışmalarının Yıllara Göre Dağılımları
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Kaynak: Google Akademik (2020).
İkinci aşamadaki taramaya göre, veri madenciliği konusunda yapılan ilk çalışmalar 1999 yılındadır. Başlık
sınırlaması getirilerek “hotel data mining” kelimeleri birlikte aratıldığında ilk çalışmaya 1998 (Ha ve Park, 1998)
yılında, “hospitality data mining” kelimeleri aratıldığında ise 1998 (Law, 1998) yılında rastlanmıştır. Bu çalışmalar
dışında, daha önceki bir tarihte herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Böylece turizm alanına yönelik veri
madenciliğine olan ilginin 90’lı yılların sonunda başladığı ve yıllara göre artış yaşandığı söylenebilir. Üçüncü
aşamada yapılan taramadaki (data mining tourism) veri madenciliği çalışmalarının yıllara göre sayısı Grafik 2’de
verilmiştir. Grafikte, 2021 yılına ait veri, mevcut çalışmadaki taramanın Ocak 2021’de yapılması nedeniyle
gösterilmemiştir. Sonuçlara göre, 2000 ve 2003 yıllarında çalışmaya rastlanmazken, 2011 yılında yalnızca bir ve
2015 yılında ise beş çalışmaya rastlanmıştır.
Grafik 2. Başlığında Turizm ve Veri Madenciliği Olan Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımları
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Kaynak: Google Akademik (2020).
Tarama sonucunda elde edilen 1999 yılından 2020 yıllına kadar yayımlanmış 120 çalışmaya ait anahtar
kelimelerin kelime bulutu hazırlanmıştır. Şekil 2’de görüleceği üzere, çalışmalarda en fazla veri, turizm, madencilik,
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analiz, web, büyük, ticaret, yönetim, bilgi, sektör, model, algoritma, metin, yöntem, davranış, destinasyon, Müşteri
ilişkileri yönetimi (Crm), duygu, pazarlama kavramları yer almaktadır.

Şekil 2: Turizm Alanındaki Çalışmalarda Kullanılan Anahtar Kelimeler
Elde edilen tüm çalışmalara yönelik (120 çalışma) diğer detaylara; basılı veya elektronik kopyasının yer almaması,
erişim sağlanamaması, birden fazla defa sayılması veya taramada yer almasına rağmen turizm alanına yönelik
olmaması gibi nedenlerle yer verilememiştir. Böylece söz konusu makalelerden, turizm alanıyla doğrudan ilgili olup,
ulaşılabilen çalışmalardan bazıları Tablo 1’de özetlenerek genel çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Nitekim bu
çalışmanın amacı alanda yapılan tüm çalışmaları özetlemek veya sınıflandırmaktan daha çok genel bir perspektif
sunarak, bu alanda araştırma yapanlara temel nitelikte bir kaynak oluşturmaktır.
Tablo 1.Turizm Alanında Veri Madenciliği Konusunda Yapılan Çalışmalar
Çalışma

Uygulama yeri

Veri Miktarı

İlgi alanı

Tichter vd.
(1999)1

Tux, Avusturya

**

Turist davranışları

Olmeda ve
Sheldon
(2002)
Emel ve
Taşkın (2006)
Law, Mok ve
Goh (2007)
Salguero,
Araque,
Carrasco, De
Campos ve
Martínez
(2007)
Carrasco,
Araque,
Salguero ve
Vila (2008)

*

*

Turizm pazarlaması, müşteri
ilişkileri yönetimi

Bursa, Türkiye

204

Pazar bölümlendirme

Sınıflandırma

*

*

Turizmde talep tahmini

***

Hava durumu tahmin
verileri

Rekreatif bir spor olan yelken
uçuşu için doğru şartların
belirlenmesi

Fuzzy SQL

**

Turizm aktivitesine yönelik
uygun coğrafi alanı ve müşteri
özelliğini belirleme

SQL Yapısal Sorgulama
Dili (Structured Query
Language - SQL).
Bulanık Yapısal
Sorgulama Dili (FSQL).

Granada
çevresi

**

ve
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Tablo 2.Turizm Alanında Veri Madenciliği Konusunda Yapılan Çalışmalar (Devamı)
Okuhara,
Yeh, Hsia ve
Ishii (2008)
Guoxia ve
Jianqing
(2009)

Turistik alan

*

Turizm için coğrafi
erişilebilirlik

Mixture of Expert
(MoE)

Guilin, Çin

Guilin şehrine gelen turistlerin
profilleriyle, deneyim
arayışları sınıflandırılması

SAS/EM

(Koh ve Gan,
2009)

Singapur

50 farklı alandan turistle
ilgili
bilgileri
(yaş,
cinsiyet, kalış süresi vb)
içeren 5500 kayıt
300 turistten elde edilen
anket verileri

Kümeleme analizi

Mirela,
Tiberiu ve
Adina (2009)
Bach vd.
(2013)

Bucovina,
Romanya

10 otele ait müşteri veri
tabanı

Sağlık Turizminde hastaların,
hastane seçim ve
deneyimlerinin
kategorilendirilmesi
Stratejik pazarlama

Web of science,
SCOPUS

Web of Science and
Scopus 88 makaledeki
anahtar kelimeler

Kavramsal ağ analizi
Wordle1 ve LaNet-vi2
araçları kullanılarak
yapılmıştır.

Gu, Zhang,
Chen ve
Chang (2016)

Shenzhen, Çin

Shapoval vd.
(2018)

Japonya

Li vd. (2019)

Google Akademik
Science Direct
ACM Dijital
Kitaplığı
Citeseer
Kütüphanesi
Web of Science
IEEE explore
Springer Link
Yunanistan

Çin'in Shenzhen
şehrindeki 86 turistik
cazibe merkezinden
toplanan yaklaşık
340.000 check-in kaydı
Japonya Seyahat
Bürosu’ndan alınan
4000 anket verileri
İlgili veri tabanlarında,
2014-2019 yılları arası
Turizm alanında metin
madenciliği üzerine
yayımlanmış çalışmalar

1995 ve 2013 yılları arasında
Turizm dergilerinde
yayımlanan çalışmalardaki
veri madenciliğini konu alan
çalışmaların anahtar
kelimelerin belirlenmesi
Turist davranışları, faaliyetleri
ile turist tercihlerini
belirlemek ve destinasyon
olarak Shenzhen şehrinin
problemlerinin tespiti
Turistlerin tercihlerini ve
deneyimleri sonucu tekrar
ziyaret niyetini belirlemek
Turizm metin veri madenciliği
teknikleri ve uygulamalarının
sistematik bir incelemesi

Otel ve Acentaların
reklamlarında odaklandıkları
noktaları belirlemek ve zaman
içindeki değişimi incelemek

Google Vision API

Destinasyonlardaki yeni
“sıcak nokta/ popüler alan (hot
spots) ve bu yerlerdeki
mekânsal etkileşimleri ortaya
çıkarmak
Ağustos 2018 Endonezya
depremi sonrasında Twitter
kullanıcıların bu destinasyona
yönelik yorumlarının analizi

density-based spatial
clustering of
applications with noise
(DBSCAN)

Halkiopoulos
ve
Koumparelis
(2020)
Park, Xu,
Jiang, Chen
ve Huang
(2020)

Jeonju,
Gangneung ve
Chuncheon,
Güney Kore

Yan, Chen ve
Wang (2020)

Lombok ve Bali,
Endonezya

1883-2019 dönemini
kapsayan 117 otel ilanı
ve 1907-2019 dönemini
kapsayan 59 acente
reklamı
Turistlerin cep
telefonlarından elde
edilen 116,807 konuma
ilişkin veriler
Lombok adası için
2,007,802 Tweet
Bali adası için 7,643,592
Tweet kaydı

Sina micro-blog
location-based service
(LBS)
Karar Ağaçları (Decision
Trees-DTs)
Doğal dil işleme (natural
language processingNLP)

Duygu analizi (sentiment
analysis) ve Gizli
Dirichlet Ayırımı (Latent
Dirichlet allocationLDA)
Field
Programmable
Gate Array -FPGA

Bir navigasyon
Görüntü izleme sistemi ile
uygulaması işlevi gören
kullanıcılar için
Beidou uygulamasından kişiselleştirilmiş seyahat rotası
kişisel bilgiler ve turist
oluşturabilme.
rehberlerinin tur
programlarına ait bilgiler
ve 100 turistte
uygulanan anket
Not: 1 : Makalenin bir kısmına ulaşılabilmiştir. *: Makalede uygulama yapılmamıştır.** Bilgiye ulaşılamamıştır. ***NN (SFP)
= Denetimli/Öğretimli İleri Beslemeli Sinir Ağı; NN (BP) = Geri yayılımlı Sinir Ağı; RS = Kaba Kümeler; NN (Elman’s) =
Zhang ve
Dong (2021)

Çin

-
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Elman’ın Yapay sinir ağı; NN (MLP) = İleri Beslemeli Çok Katmanlı Algılama Sinir Ağı; NN (RBF) = Radyal Temelli
Fonksiyon Sinir Ağı; NN (BAYN) = Bayes Sinir Ağı; SPR = Destek Vektör Regresyonu; GMDH = Grup Metoduyla Bilgi
İşleme; FTS = Bulanık Zaman Serileri; GFM = Gri Tahmin Modeli.

Tichter vd., (1999)’in yaptığı çalışma alanda ilk kabul edilebilecekler arasındadır. Yerel turizm eğilimlerinin
analiz edilmesi için Avusturya’nın Tux beldesine ait turizm verileri elde edilmiştir. Veri madenciliği kullanılan
çalışmada, kümeleme, log-lineer modeller ve karar ağaçları gibi çok değişkenli keşifsel istatistiksel teknikler
uygulanarak, turistlerin davranış kalıplarındaki mevsimsellik araştırılmıştır.
Diğer bir çalışmada (Olmeda ve Sheldon, 2002) veri madenciliği tekniklerinin turizmin internetten
pazarlanmasında ve elektronik müşteri ilişkileri yönetiminde potansiyel kullanımları değerlendirilmiştir. Müşteri
profili oluşturma, sorgulama, yönlendirme, e-posta filtreleme, çevrimiçi müzayedeler ve e-katalogların
güncellenmesi makalede açıklanmaktadır. Ayrıca, web sayfalarından bilgi getirimi, bilgilerin heterojen özellikte
olması, gizlilik prensipleri, video kalitesini etkileyen kısıtlı bant genişliği, depolama ve mobil cihazların
görüntülemede ve güç kullanımında sınırlı olması gibi veri madenciliği tekniklerinin uygulanmasındaki zorluklara
değinilmiştir.
Emel ve Taşkın (2006)’ın çalışmasında, bir iç turizm pazarının bölümlerinin tahminlenmesi için veri madenciliği
tekniklerinden C5 sınıflandırma algoritması kullanılmıştır. Bursa’daki seyahat acentalarından anket yöntemiyle
toplanan 204 soru formu elde edilmiştir. Müşteri profiline yönelik 17 soruya ilaveten, konaklama türü ve seçim
davranışına yönelik 32 sorudan alınan veriler analiz edilmiştir. Yerli turistlerin davranış kalıplarını tanımlamak üzere
konaklama süresi, aylık gelir ve yaş gibi özelliklere göre pazar bölümleri ve bu turistlerin aradıkları tatil ve otel
özellikleri çıkarılmıştır.
Law vd., (2007), mevcut çalışmaya benzer bir şekilde, turizm talep tahmininde veri madenciliğine ilişkin 1980 ile
2007 yılları arasında olmak üzere EBSCO veri tabanından, ScienceDirect ve Hospitality & Tourism Complete
indeksinde taranan dergilerde, turizm talep tahmini üzerine yapılmış toplam 174 makaleyi incelemişlerdir.
Yayımlanan ilk makale 1999 yılında olmak üzere 14 makalede veri madenciliği tekniklerinin kullanıldığı tespit
edilmiştir.
Salguero vd., (2007) çalışmalarında hava sıcaklık tahminlerine yönelik farklı kaynaklardan alınan bilgilerle,
motorsuz hava uçaklarıyla süzülme için en uygun hava koşullarına karar verecek bir algoritma üzerine çalışmışlardır.
Çalışmada, veri madenciliği teknikleriyle seyahat acentaları veya tur operatörlerinin müşterilerine önerecekleri
rekreatif faaliyetler hakkında karar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgilerin keşfedilebileceği sonucuna
ulaşılmıştır.
Carrasco vd., (2008)’nin kitap olarak yayımladığı çalışmaya sınırlı bir erişim sağlanmıştır. Buna göre planör
olarak bilinen motorsuz uçakların uçurulduğu rekreatif bir aktivite için doğru coğrafi konuma karar verme sürecin
karmaşık olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, konum seçim sürecinde, çevresel faktörler ve müşteri özelliklerinin göz
önüne alınabildiği bir model önerisi için veri madenciliği teknikleri (FSQL) uygulaması yapılmaktadır.
Guoxia ve Jianqing (2009)’in çalışması, Guilin şehrinde daha fazla konferans aktivitesi yapılması gerektiğini ve
alışveriş mekânlarının zayıf olmasının, zengin cazibe merkezinde bile kötü bir algıya neden olabileceğini
göstermektedir. Buna ilaveten, Turizm ürünlerinin, sadece cazibe merkezlerine odaklanması, turizm ürününün kendi
değerini düşürebilir.
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Koh ve Gan (2009)’nın çalışmalarında sağlık turizmi için gelen turistlere yapılan uygulama sonucunda, turistler
farklı kümelere ayrılmışlardır. Buna göre, uzmanlık, teknoloji ve kolaylık gibi özellikler arayanlar özel hastaneleri
tercih ederken, yüksek beklentisi olanlar kamu hastaneleri tercih etmektedirler. Özel hastanelerdeki yabancı hastalar,
kamu hastanelerindekilere kıyasla, hastane personelinin tutumu açısından daha büyük bir beklenti deneyimine (ve
dolayısıyla daha düşük memnuniyet) sahiptir.
Mirela vd., (2009) çalışmalarında farklı veri tabanlarından elde edilen karmaşık bilgilerin tek bir çatı altında
toplanarak işlenebildiği veri madenciliği modeli oluşturmayı amaçlamışlardır. Çalışmada, dağınık verilerin veri
madenciliği teknikleriyle analizinin mümkün olduğu ve bu tekniklerin stratejik pazarlama amaçlarını
gerçekleştirebilmek üzere, turizm alanında kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Bach vd., (2013)’nin çalışmasında Scopus ve Web of Science veri tabanlarında yer alan turizmle ile bilgi ve
iletişim teknolojileriyle (BİT) ilgili dergilerdeki makalelerin anahtar kelimeleri analiz edilmiştir. Dergi araması
yapılırken, veri madenciliği, bilgi keşfi, turizm, turist, destinasyon, seyahat ve otel kelimeleri kullanılmıştır. Bu
sınıflandırmaya uyan 1995 ve 2013 yılları arasındaki 88 makale incelenmiştir. Sonuçlara göre, BİT dergilerinde öne
çıkan kelimeler sistem, turizm, veri, tavsiye eden, veriler ve bulanık kelimeleriyken; turizmle ilgili dergilerde önemli
anahtar kelimeler, bölümlendirme, analiz, madencilik, turizm ve veridir. Bu sonuç, BİT dergilerinde yazılımların,
turizm dergilerinde ise verinin kendisinin üzerinde daha fazla durulduğunu göstermektedir.
Gu vd., (2016) çalışmalarında turistlerin giriş, dolaşım ve kalış süreleri gibi verileri analiz ederek, Çin’in
Shenzhen şehrinin bir destinasyon olarak nasıl görüldüğü ve problemleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Tema parkları
yapılarak 1990’lı yıllarda cazibe merkezi olarak pazarlanmaya çalışılan şehirde, turistlerin bazen, trafik yoğunluğu
ve uzun bekleme sıraları nedeniyle çekim merkezine gelmelerine rağmen giriş yapamadıkları tespit edilmiştir. Buna
ilaveten gidilen cazibe merkezlerdeki tercih önceliği, kalış süreleri ve daha çok tercih edilen merkezlerin hangileri
olduğu da çalışmada analiz edilenler arasında yer almaktadır.
Shapoval vd., (2018) bir varış noktası olarak Japonya'ya gelen turistlerin önemli deneyimlerini belirlemek;
turistlerin neleri beğenilerini ve beğenmediklerini; bu deneyimlerin ve tercihlerin tatmini nasıl etkilediğini ve bir
varış noktası olarak Japonya'ya tekrar ziyaret niyetini belirlemek üzere yapılmıştır.
Li vd., (2019) kapsamlı bir literatür taraması gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada turizm alanında yapılarak
yayımlanmış olan makaleler çeşitli veri tabanlarından elde edilerek incelenmiş ve hangi büyük veri analiz yöntemini
kullandıkları, uygulama alanları, verilerin nerelerden elde edildiği ve alana katkısı gibi özelliklere göre
sınıflandırılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre mevcut literatür, daha çok veri ile algoritma üzerine odaklanmakta,
turistlerin davranışları ile sektörün yapısı göz önünde bulundurulmadan veri analizi ve hizmete yönelik
değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu nedenle, turizm alanına özgü değişkenlerin dikkate alındığı çalışmaların
yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılmaktadır.
Halkiopoulos ve Koumparelis (2020)’un Yunanistan’daki otel ve seyahat acentalarının tanıtımlarının temel
amaçlarını, zaman içindeki değişimlerini ve metinsel ve görsel unsurlarını incelemek üzere bir çalışma yapmışlardır.
Çalışma kapsamında, 1883-2019 yılları arasında 117 otel ilanı ve 1907-2019 yılları arasındaki 59 acente reklamı
incelenmiştir. Nesneleri ve yüzleri algılayan, basılı ve el yazısı metinlerini okuyabilen ve değerli meta veriler
oluşturan ilgili makine öğrenimi algoritmaları sağlayıcısı olarak Google Vision API kullanılarak analiz yapılmıştır.
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Sonuç olarak, otel ve acenta reklamları beş farklı aşamada tarihsel bir evrim geçirmiştir. Gelinen son aşamada, dijital
dönüşümle, mobil ve internet üzerinden reklam sayıları artarken dergi ve gazete reklamları yıllar içinde azalmıştır.
Park vd., (2020) Güney Kore’deki üç farklı destinasyonu ziyaret eden yabancı turistlerin bir yıl boyunca GSM
verileri işlenmiştir. Bu analizlerle, her bir destinasyona yönelik olarak; turistlerin hareketli olduğu saat aralıkları,
buralardaki kalış süreleri, gittikleri yerler (semt pazarları, üniversiteler ve kültürel miras unsurları) ve ortalama
günlük yürüme mesafeleri gibi bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler, her bir destinasyondaki turistlerin keşfedilmemiş
eğilimlerini ortaya çıkarmada önemli bir adım oluşturmakta, pazarlamacılar için gerçek zamanlı bilgiler edinilmesini
sağlamaktadır. Sonuç olarak, bir destinasyonun rekabet gücünü artırabilecek sürdürülebilir ve yenilikçi destinasyon
planlaması ve yönetimi tasarlamak için bu gibi bilgilerin önemine bu çalışmada değinilmektedir.
Yan vd., (2020) çalışmalarında Ağustos 2018 depremi sonrası, Endonezya turizmine yönelik Twitter
kullanıcılarının yaptıkları yorumlardaki duyguları, zaman serisi ile birlikte analiz etmeyi amaçlamışlardır. Analiz
sonuçları depremden hemen sonra olumsuz yorumlar artmış olsa da sonraki aylarda bu sayıda azalma olmuştur. Diğer
araştırmalardan farklı olarak, fiziksel iyileştirme çabaları karşısında insanların duygularındaki iyileşmelerin seyri
ortaya çıkarılmaya çalışıldığı savunulmaktadır. Çalışma deprem sonrası Balı ve Lombok adalarının imaj ve itibar
yönetimi ile turizm tanıtımda kullanılabilecek faydalı bilgiler sunduğu ifade edilmektedir.
Zhang ve Dong (2021), çalışmalarında bir navigasyon sistemi ile farklı kaynaklardan alınan verileri işleyerek
kişiye özel tur programları ve anlık öneri sunan bir uygulama yapmaya çalışmışlardır. Çalışma sonucunda, turistlerin
ziyaret ettikleri destinasyon ve tercihleri ile kişisel özellikleri, bir sonraki ziyaret edecekleri destinasyondaki
tercihlerini tahmin etmede kullanılabilmektedir. Yazarlar, farklı kanallardan üretilen büyük verilerin analizi
sayesinde, turist tercihleri tahmin edilebilir ve bir turizm destinasyonu için marka imajı tasarımı, marka imajı
iletişimi, marka imajı koruma, marka imajı değerlendirme gibi uygulamaların başarılı olarak yürütülebilmektedir.
Sonuç
Bir destinasyona geri dönme niyeti, ziyaretçilerin mal ve hizmetlerinden duydukları tatmin düzeyine bağlı olarak
görülmektedir (Shapoval vd., 2018, s. 23). Bu istenen sonuca ulaşmak için merkezi ve yerel yönetimler ve özelde
turistik işletmeler (oteller, restoranlar, havayolları, seyahat acentaları vb.) çeşitli stratejiler geliştirmeye
çalışmaktadırlar. Bunlar arasında veri madenciliği, kullanım alanı artarak gelişme gösteren bir kavram olarak ortaya
çıkmaktadır. Nitekim dijitalleşmenin neden olduğu oldukça büyük miktarlardaki veri doğru analiz edildiğinde,
sürdürülebilir ve yenilikçi turizm planlaması ve pazarlaması açısından çeşitli fırsatlar sunabilecek ve nihayetinde
destinasyon rekabet gücünü artıracak potansiyelleri barındırmaktadır (Park vd., 2020, s. 14-15). Turizm sektörü de
dijitalleşmenin etkisiyle çeşitli platformlarda üretilen farklı türde büyük verileri bünyesinde barındırmaktadır. Öyle
ki sektörde ilki üreticiden tüketiciye, diğeri tüketiciden üreticiye olmak üzere iki farklı veri akış yönü vardır. Veri
madenciliği teknikleri kullanılarak analiz edilebilen bu veriler, turist davranışları (Tichter vd., 1999), müşteri ilişkileri
yönetimi (Olmeda ve Sheldon, 2002), talep tahmini (Law vd., 2007), turist tercihlerinin tahmini (Zhang ve Dong,
2021), destinasyonlara yönelik problemlerin belirlenmesi (Gu vd., 2016), Pazar bölümlerinin belirlenmesi, (Emel ve
Taşkın, 2006), turistlerin tekrar ziyaret niyeti (Shapoval vd., 2018), destinasyon imaj yönetimi (Yan vd., 2020),
cazibe merkezlerinin ve kalış sürelerinin belirlenmesi (Gu vd., 2016) ile turist profilinin analizi ve turist
harcamalarının tahmini gibi konularda, klasik istatistiksel analizlerden daha kapsamlı analiz fırsatı sunabilmektedir
(Bose, 2009, s. 936).
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Bu çalışmada, “Google Akademik” sayfasında 1999 ile 2020 yılları arasında veri madenciliği konusunda yapılan
çalışmaların dağılımları incelenerek, doğrudan turizm alanına yönelik olan bazı çalışmaların hangi turizm
dinamiklerine çözüm getirdiği görülmüştür. Buna ilaveten turizm alanına yönelik yapılan veri madenciliği çalışmaları
genel olarak iki kategoride değerlendirilebilir. Çalışmaların bir kısmını, turizm sektöründe üretilen büyük veri
setlerini (turist veya geceleme sayıları, harcama miktarları, restoran yorumları, otel puanları vb.) temel alarak yapılan
ve asıl amacın geliştirilen algoritmanın (yazılımların) veya analiz tekniğinin test edilmesi ve başarı oranlarının
hesaplanmasıyla ilgili çalışmalar oluşturmaktadır. Diğer kategoride ise asıl amacın turizm sektörüne ve literatürüne
katkı sağlaması olan ve kullanılan veri setinin yanında, yapılan analiz, yorum ve değerlendirmelerin de turizm alanına
yönelik olan çalışmalar yer almaktadır. İkinci kategorideki çalışmaların sayısı kısmen azdır. Bu durum, Bach vd.
(2013) ile Li vd., (2019)’nin çalışma sonuçlarında da gösterilmektedir. Bu kategoride kullanılan veri madenciliği
tekniklerinin, turizm alanının literatürüne olduğu gibi turizm sektörünün gelişimine katkı sağlanması için hangi
alanlarda, nasıl ve ne şekilde kullanılabileceği mevcut çalışmalarla örneklendirilmektedir.
Sonuç olarak, veri madenciliği kavramı ve yakın ilişkide olduğu; bilgi ve iletişim teknolojileri, büyük veri, yapay
zekâ ve derin öğrenme gibi farklı diğer birçok kavramla akademik alanda olduğu gibi günlük hayatta da daha sık
karşılaşılacaktır. Turizmde veri madenciliğine yönelik yapılan çalışmaların, örneklendirilen turizm dinamiklerine
yönelik çeşitli çözümler sunmalarına rağmen, kavramın gelişimi için yeterli olmadığı söylenebilir. Özellikle turizm
bakış açısı ve alan bilgisiyle birlikte analiz ve değerlendirme yapılan, veri madenciliği konusundaki çalışmalara
ihtiyaç duyulmaktadır (Li vd., 2019). Mevcut araştırmada, sınırlı sayıda çalışma genel bir bakış açısıyla sunulmuş
olup, daha kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
The progress of information and communication technology and the spread of the internet have made it possible
to produce large volumes high speed and diversity of digital data on a global scale, as well as to develop big data
applications to store, process, analyze and manage the data. (Akıncı, 2019, p. ii; Ersöz, 2019, p. 13). Modern computer
systems can collect very large and diverse data from many different sources, from ATM’s to satellites in space.
(Bramer, 2007, p. 2). According to the calculation made by the international data center, 1.2 (1.2 trillion gigabytes)
of digital data were produced in 2010, with an increase of 0.8 zettabytes compared to the previous year (Press, 2020).
In addition, due to the increase in the rate of digitalization due to working from home and education after Covid-19
in 2020, the amount of digital data, which was 45 zettabytes in 2019, surpassed the projections by reaching 59
zettabytes. The amount of global data to be generated by 2025 is estimated from various sources to be 175 or 200
zettabytes (Holst, 2020; Morgan, 2020; Press, 2020; Reinsel, Gantz, & Rydning, 2018). Although the production of
large amounts of data dates back to the 1960s, big data started to attract attention with the development of storage
and analysis technologies (Jeffcock, 2018; Mayer-Schönberger & Cukier, 2013, p. 14). As a matter of fact, the first
step in making data production meaningful is storage. According to Xu (2014, p. 33), storage costs decreased by 33
percent annually between 1990 and 2013 with the advancement of technology, and this technology is advancing
rapidly. Unlike hard disk drives, digital storage technologies (for example: NoSQL) enable the development of
scalable, reliable, manageable, efficient and flexible data models as well as storing data. Many storage technologies
have been developed for different design purposes and benefits such as Google File System, (GFS), Hadoop
Distributed File System (HDFS), BigTable, HBase and Scalaris (Siddiqa, Karim, & Gani, 2017). This cloud-based
systems try to attract the attention of businesses by promising their users to store, process and analyze data in a more
scalable way with affordable and flexible business models (GoogleCloud, 2020). Thus, many industries can be
affected by the technological progress and cost-effectiveness in which big data is produced and processed. One of
these industries is tourism. Tourists share their experiences on many different media (social media, blogs, booking
sites or comment sites, etc.) and shape their vacation plans according to these experiences (Buhalis, 2019; Law,
Buhalis, & Cobanoglu, 2014; Mariani, 2019, p. 299; Mistilis & Dwyer, 2000, p. 58-59). Businesses are also integrated
into systems that will lead the production of big data in digital media. With data analysis, on the other hand, data can
only become a tool that plays an active role in decision-making processes. Big data analytics come into play at this
point, triggering the development of digital technologies such as artificial intelligence, data mining and deep learning,
and it can enable to learn past and current behaviors of consumer and determine the needs of tourists (Mariani, 2019,
p. 301). With the increasing importance of data analysis, it has become critical to be able to obtain the information
hidden within the data. For example, it can be used in an organization to continue its operations, to make significant
discoveries in various fields, to define the causes and treatments of different diseases, or to forecast weather and
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natural disasters (Bramer, 2007, p. 2). For this reason, various types of data are stored by different public institutions,
businesses and other organisations, depending on their purposes (Dolgun, Özdemir, & Oğuz, 2009, p. 48). With data
mining techniques, certain conclusions are drawn and summarized by pursuing the traces in the data (MayerSchönberger & Cukier, 2013, p. 16). As a matter of fact, the transformation of big data into an opportunity depends
on its ability to process and discover the information it contains, adapting this information to business processes or
producing a specific solution depending on the industry.
When the large volume of data, produced with the effect of digitalization, is analyzed correctly, it has the potential
to offer various opportunities in terms of sustainable and innovative tourism planning and marketing and eventually
to increase the competitiveness of the destination (Park et al., 2020, p.14-15). So that the intention to return to a
destination depends on the satisfaction level of the visitors with their goods and services (Shapoval et. al., 2018, p.
23), and to achieve this result, central and local governments and touristic enterprises in particular (hotels, restaurants,
airlines, travel agencies, etc.) are trying to develop various strategies. Among these, data mining is emerging as a
concept that has an increasing use area. Data mining techniques enable strategic marketing planning (Mirela, Tiberiu,
& Adina, 2009), help to understand tourist behavior (Tichter, Grossmann, and Werthner, 1999) and manage to
customer relationship (Olmeda & Sheldon, 2002), can drive effective demand forecasting (Law, Mok and Goh, 2007)
and can provide a more comprehensive analysis opportunity than classical statistical analyzes on issues such as
identification of problems regarding destinations (Gu et. al., 2016), repeat visit intention of tourists (Shapoval et. al.,
2018), analysis of tourist profile, estimation of tourist number and tourist expenditure (Bose, 2009, p. 936).
Although the studies in the field of tourism are increasing gradually, since the data mining issue has been described
as new concept, there is still a need for studies to be done as in other fields. The theoretical development of the
concept in the tourism literature is also lacking due to the fact that the studies dealing with the issue of data mining
in terms of its technical aspects are predominant in the literature and the data, belongs to tourism industry, is mostly
treated as a "means (sample data)". Thus, there arises the need to comprehensively address the concept of data mining
in the context of tourism (Bach et al., 2013; Li et al., 2019). Based on this requirement, in the present review, the
applications in the current tourism literature are discussed along with concepts such as big data and artificial
intelligence by describing the principle of data mining. In this way, a general perspective is presented on solutions
for tourism dynamics with data mining techniques. In addition, we examined the distribution of data mining studies
on the “Google Academic” between 1999 and 2020, it was reviewed that some studies directly related to the field of
tourism brought solutions to different tourism dynamics. In addition, studies on data mining in the field of tourism
can be divided into two different categories. Some of the studies are based on large data sets produced in the tourism
industry (number of tourists or overnight stays, spending amounts, restaurant reviews, hotel ratings, etc.) and the
main purpose is to test the developed algorithm (software) or analysis technique and to calculate success rates. In
the other category, the main purpose is to contribute to the tourism industry and the literature, and besides the data
set used, the analyzes, comments and evaluations made also include studies related to the field of tourism. The
number of studies in the second category is relatively small. This situation is also shown in the study results of Bach,
Schatten and Marušić (2013) and Li et al. (2019). Although current studies on data mining related to tourism industry
offer various solutions for tourism dynamics, it could be stated that they are not sufficient for the development of the
concept. There is a need for studies on data mining, which are analyzed and evaluated especially with tourism
perspective and field knowledge (Li et. al., 2019).
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Gastronomi dünyasının trendlerinden olan sokak lezzetleri, elde edebilirlikte kolaylık sağladığı ve
fiyat uygunluğu nedeniyle tüketicilerin satın aldıkları ürünler içerisinde yer almaktadır. Son
zamanlarda sokak lezzetlerine olan ilginin artmasıyla birlikte tüketicilerin bakış açısının araştırılması
gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu lezzetler bazı durumlarda sadece doyurucu özelliğinden
faydalanılarak tüketilmesine karşın bazen de gastronomik hareketlerin artmasıyla farkındalık
oluşturan ürünler olmuştur. Bu araştırma tüketiciler perspektifinden sokak lezzetlerine bakış açısını
gözlemlemeyi ve bilimsel açıdan bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda
Sivas ilinde yaşamakta olan ve sokak lezzetlerini tercih eden 300 tüketiciden anket tekniği kapsamında
veriler toplanmıştır. Anket verilerinin analizi sonucunda sokak lezzetleri için satın alma değeri,
tüketim değeri ve kalite değeri olmak üzere üç boyut tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen
veriler t-testi ve Anova analizleri kullanılarak katılımcıların demografik bilgileri ile arasındaki
farklılıklar test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre sokak lezzetlerine karşı bakış açısında yaş,
eğitim durumu ve gelir durumunda anlamlı farklılık gözlenmiştir. Ayrıca anket sorularına verilen
cevaplar kapsamında tüketiciler sokak yiyecekleri satın alırken lezzetine ve temizliğine önem
vermektedir. Bununla birlikte katılımcılar Sivas ilinde sokak lezzetlerinin yeterli çeşitliliğe sahip
olmadığını düşünmektedir. Bu bağlamda sokak lezzetlerine gereken önem verilerek ve turizm
paydaşları tarafından gerekli girişimler yapılarak özellikle coğrafi işaret alma anlamında geliştirmeler
yapılabilir. Sokak lezzetleri üzerine çalışmaların gerçekleştirilmesi gastronomi turizmine farklı bakış
açılarını sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılmış olan bu çalışmada sokak lezzetlerine yönelik yerel
halkın bakış açısı ortaya koyulmuştur. Bu araştırma yerel halk üzerinde gerçekleştirilmiştir ancak daha
sonraki çalışmalarda turistler üzerine veya sokak lezzetlerinin üretiminde başrolü oynayan seyyar
satıcıların görüşleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir.
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GİRİŞ
Yemek yeme insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Gastronominin gelişmesiyle ve ortaya çıkan yeni trendler
sayesinde restoranlarda, kapalı alanlarda oturup yemek yerine, sokak lezzetleri tercih eden tüketiciler seyyar
satıcılardan yemek yeme ihtiyacını gidermektedirler (Demir vd., 2018). Sokak lezzetleri tüketim kolaylığı sağladığı
için son yıllarda tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla sokak lezzetlerinin şehrin yöresel yemeklerini
yansıtması özelliğiyle gastronomi açısından da önem arz etmektedir (Çavuş vd., 2018; Açık & Çakıroğlu, 2018).
Çoğu toplumda fizyolojik ihtiyaçlardan dolayı satın alındığı düşünülen gıdaların türlerine ve hazırlama
yöntemlerine göre sosyal veya psikolojik olarak satın alındığı tespit edilmiştir. Bu durum özellikle gelişmiş
toplumlarda daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda yiyecek satın alma trendlerinden olan kolay
bulunabilirlik büyük önem arz etmektedir (Kearney J, 2010). Hazır gıdalar zaman tasarrufu ve kolay bulunabilirlik
açısından oldukça tercih edilebilir hale gelmiştir. Özellikle tüketiciler ürünleri kolaylıkla temin ettikleri için pek
zorlanmamaktadır. Bu grupta yer alan ürünlerin fiyatlarının düşük olması, tüketim açısından talebi arttırmaktadır
(Ayaz & Apak, 2015).
Tüketici davranışlarının iç ve dış faktörlere göre değerlendirilmesi zor bir süreç olduğu için pazarlama sistemini
karmaşık hale getirebilmektedir. Tüketiciler satın almak istedikleri ürünleri temin etmek için mağazaya gitme eğilimi
göstermektedirler (Durmaz & Bahar, 2011). Bu kapsamda tüketicilerin belirli ürünlere yönelik tutum ve
davranışlarının önemi vurgulanmaktadır. Bu nedenle yiyecek ve içecek tüketim nedenlerinin ortaya çıkarılmasına
yönelik teorik ve ampirik çalışmalara gerek duyulmaktadır (Devrani, 2010, s. 49).
Bu araştırmada Sivas ilinde yaşayan yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısının ortaya çıkarılması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Sivas’ta yaşayan yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısının
belirlenmesiyle destinasyonun gastronomik özelliklerinin geliştirilmesi ve turizm adına yeni anlayışların ortaya
çıkarılması beklenmektedir. Sivas sokak lezzetleri üzerinde elde edilen veriler neticesinde, Sivas gastronomi
turizmine ve sokak lezzetleri literatürüne zenginlik kazandıracağı düşünülmektedir.
Literatür Taraması
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (The Food and Agriculture Organazition of the United Nations
[FAO])’ne göre sokak yemekleri; sokak, cadde ve benzeri yerlerde seyyar satıcı veya dükkânlar da satışı yapılan
tüketime hazır yiyecekler ve içecekler olarak tanımlanmaktadır. Arjantin ve Kore gibi ülkelerde yiyecek içecek
işletmeleri sınıflandırılırken sokak yemekleri “gezici yemek servisleri” olarak tanımlanmaktadır. Sokak yemekleri
motorlu ve motorsuz taşıtlar aracılığıyla yapılırken artık günümüzde daha ticari ve profesyonel hâl almıştır
(Bayraktar & Zencir 2019).
Bir bölgenin yemek kültürü, yörenin demografik yapısı, yerel kültürü, alışkanlıkları, tarım ürünleri ve iklim
şartlarından etkilenmektedir (Reddy & Anitha, 2015). Yemek kültürünün ayrılmaz bir parçası da sokak yemekleridir.
Sokak yemekleri ülkelerin sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerinin birer aynası durumundadır (Ballı, 2016). Her
ülkedeki sokak lezzetleri ülkelerin kendine has özelliklerini taşımaktadır. Bölgelerin damak tadı ve kültürlerine göre
şekillenen sokak lezzetleri gastronomi bilimi içinde yerini almıştır. Son yıllarda sokak lezzetleri festivalleri ve tadım
şovları yapılarak birçok yörede turizm aracı olarak değerlendirilmektedir (Şeker, 2018).
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Şehir merkezlerinin ve kentsel nüfusun yükselişi, çalışma ortamlarının ve yaşam biçimlerinin değişen doğası,
insanlara evlerinin dışında işe giderken veya okul yolu üzerinde ucuz yemek yeme ihtiyacı oluşturmuş, bunun
sonucunda sokak lezzetlerine ve hazır yiyeceklere olan talep artmıştır (Buted & Ylagan, 2014). Sokakta yemek yeme
anlayışı destinasyonlardaki modernleşme hareketleri sonucunda oluşan gıda endüstrisi içerisinde kendine yer
bulabilmektedir. Böylece tüketiciler taze ürünlerden yapılmış ve lezzetli olan sokak yiyeceklerini tercih etmeye
başlamışlardır (Karsavuran, 2018). Sokak lezzetlerini tüketme durumu gelişmekte olan ülkelerde bir mecburiyet
olarak algılanabilirken, gelişmiş ülkelerde ise kültürel mirasa ulaşmanın bir yolu olarak değerlendirilebilmektedir
(Rane, 2011).
Sokak lezzetleri yer aldıkları ülkelerin mutfak kültürlerinde yer alan mevsimlik, yerli ve taze gıdalardan
oluşmaktadır (Solunoğlu & Nazi, 2018). Satıcılar tarafından kolay taşınabilir bir mutfak veya tepsi üzerinde bulunan
yiyecek ve içecekleri araç ve gereçlerle hazırlayıp satışa sunan bir kompozisyondur. Bu araçların bazıları bir ocak,
basit tavalar iken bazıları özel tasarlanmış araç ve gereçlerin bulunduğu özel mutfaklardan oluşur. Sokak
yiyeceklerinin sunum şekli ise bir kâğıda veya bir tabağa konularak ya da elde tutularak servis edilir (Alimi, 2016)
Bu sebepten genel olarak dürümlenerek, hamur işi veya basit paketlenen, sonrasında işleme veya hazırlama
yapılmayarak tüketilen, herhangi bir kesici aleti kullanmadan çatal veya kaşık kullanılarak tepsiden basit bir şekilde
tüketilebilen, yiyecek veya içeceklerdir. Bunun yanı sıra sokak lezzetleri insanlar tarafından bilinen her şekilde
hazırlanabilir. Pişirme teçhizatı, yiyeceklerin ve malzemelerin pişirilme şekillerine göre değişebilir.
Gastronomi turizmi, yerel gıdalar satın almak ve yerel yemekleri tüketmek gibi gezi sırasında turistlerin gıda ile
ilgili faaliyetlere katılımı şeklinde tanımlanabilir (Sert, 2019). Yiyecek, gidilen destinasyona ilişkin aidiyet
yaratmakta ve turistlerin farklı duyularını harekete geçirerek ortamdaki tadı deneyimlemesi sonucu doğrudan yerel
kültürle temas etmesine izin vermektedir (Richards, 2015). Bu nedenle destinasyon pazarlama karmasının bir parçası
olarak oldukça önemlidir. Turistlerin günde iki veya üç defa yemek yemesi nedeniyle, yemek en çok temasta
bulunulan kültürel öğedir. Bilinmeyen bir yeri ziyaret eden ve farklı bir kültürle karşılaşan turistlerin yemek yeme
alışkanlıkları, yemek saatleri ve yemeği nasıl yediği dikkat edilmesi gereken farklılıkları göstermektedir (Long,
2018).
Gaziantep’te sokak lezzetleri üzerine yapılmış bir çalışmada, demografik özelliklerin sokak lezzetlerine ilişkin
tüketici tercihlerini etkilediği ve toplumun her kesiminden sokak lezzetleri tükettiği belirlenmiştir (Solunoğlu &
Nazik, 2008).
Sokak lezzetleri genel olarak hareketli (seyyar) taşıyıcı araçlar üzerinde üretilebilmektedir. Hareketli sokak
lezzetleri üreticileri, tepsi üstünde veya cam muhafazası olan itmeli el arabalarında gıdalarını sunabilmektedir
(Yıldırım & Albayrak, 2019). Bazı sokak satıcıları hareket halinde olan seyyar bir tezgâh veya dükkân şeklinde
çalışırlar. Bu durum bazı zamanlarda aynı bölgede satış yapan satıcıların bir araya gelerek bir pazar oluşturmasını
sağlayabilir. Kâğıt helva, simit, taze mısır, köfte ekmek, pamuk şeker, kestane vb. yiyecekler örnek olarak verilebilir.
İzmir’de sokak satıcılarının gözüyle sokak lezzetleri üzerine yapılmış bir çalışmada, satıcıların yaşadığı
zorlukların başında ekonomik kaygılar taşımaları ve bunun yanı sıra sattıkları ürünleri sağlıklı ve hijyenik olarak
değerlendirdiği belirlenmiştir (Bayraktar & Zencir, 2019).
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Sivas’ta, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (The Food and Agriculture Organazition of the United Nations
[FAO])’nin sokak lezzeti tanımına uyan yiyeceklerin başında Sivas kazan simidi, Sivas döneri, tescilli Sivas köftesi,
Sivas çöreği, Sivas katmeri, Sivas etli ekmeği, Sivas pidesi, fırın kellesi, kokoreç, tulumba tatlısı, bardak mısır, Sivas
tostu, pamuk şeker, kestane ve kağıt helva gelmektedir. Sivas köftesi 2011 yılından beri coğrafi işaret ile tescillenmiş
olup Sivas’ta en sık tüketilen hazır yiyeceklerdendir (Özkan Önem, 2020). Sivas döneri de çoğu Sivas’ta yetiştirilen
danalardan elde edilen ve Sivas yerel halkının yanı sıra Sivas’a gelen misafirlere de yedirilen yemeklerin başında yer
almaktadır. Sivas kazan simidi pekmez kazanında bekletilip bol susamla pişirilen ve diğer simitlerden daha gevrek
olan bir simit çeşididir. Sivas’ta çok sık rast gelinebilecek fırıncılar ve her fırınının yanındaki kasap sayesinde çok
sık tüketilen Sivas etli ekmeğinin yanı sıra yine tırnaklı Sivas pidesi, Sivas katmeri ve Sivas çöreği günün farklı
saatlerinde tüketilen ve ikram edilen sokak lezzetlerindendir (Özkan Önem, 2020).
Sokak lezzetlerini konu alan diğer çalışmalar incelendiğinde ise turizm ve yerel yiyecekleri konu alan çalışmalar
olmasına rağmen sokak lezzetlerini tüketme niyetinin ölçüldüğü çalışmalara yeterince rastlanmamıştır. Bu çalışmada
Sivas’ta yaşayan yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısının ve beklentilerinin belirlenmesi ve sokak lezzetleri
konusunda gastronomi turizmi literatürüne katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Yöntem
Bu araştırma, Sivas yerel halkının sokak lezzetlerini satın alma davranışlarını ölçmeyi konu edinmekte olan
betimsel bir araştırmadır. Dolayısıyla araştırma problemi; Sivas ilinde yaşayan yerli halkın sokak lezzetlerini satın
alma davranışlarını nerelerin etkilenmekte ve ne sıklıkla sokak lezzeti tüketmektedir? Bu bağlamda yerli halkın sokak
lezzetleri hakkındaki düşünceleri araştırma sorular kapsamında incelenmektedir:
-Yerli halkın sokak lezzetlerine bakış açısı ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?
-Yerli halkın sokak lezzetlerine yönelik satın alma değeri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık
var mıdır?
-Yerli halkın sokak lezzetlerine yönelik tüketim değeri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
-Yerli halkın sokak lezzetlerine yönelik kalite değeri ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık var
mıdır?
Çalışmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma anketi iki bölümden oluşmaktadır.
Anket formları literatür taraması sonucu elde edilen katılımcıların demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, gelir
durumu, eğitim durumu, medeni durumu vb.) belirlemeye ilişkin sorular ile Solunoğlu’nun (2018) doktora tez
çalışmasında ve Bayram (2020) çalışmasında kullandıkları ve Chavarria ve Phakdee-auksorn’un (2017)
çalışmasından Türkçe’ye uyarlanan ve tüketicilerin sokak lezzetlerine yönelik tutumlarını ölçmek için kullanılan ve
geçerlilik-güvenilirlik analizleri yapılmış ölçek kullanılmıştır.
Araştırmada, Sivas ilinde yaşamakta olan ve herhangi bir Sivas sokak lezzetini tüketen tüm bireyler araştırmanın
evrenini oluşturmaktadır. Bu kapsamda yer alan kişilerin tamamına ulaşabilmek üzere kolayda örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. İnternet ortamında gerçekleştirilen ve giderek yaygınlaşan anketlerde çok sık kullanılan bu yöntemde
amaç, isteyen herkesin örneklem içerisine ve örnekleme dahil edilebilmesidir (Taşpınar, 2018). Yazıcıoğlu ve
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Erdoğan’a (2004, s.50) göre, evren sınırsız olduğunda 384 katılımcı yeterli olmasına rağmen, Sivas İli nüfusu baz
alındığında ve araştırmanın sınırları olan araştırmaya katılma gönüllülüğü, internete erişebilme ve sokak lezzetleri
tüketen bireylerden oluşan 300 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Araştırmanın uygulama bölümü kapsamında, anket tekniği kullanılarak toplanan veriler, bilgisayar ortamına
aktarılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısına yönelik algıları kapsamında
hazırlanan 5’li Likert ölçeğinde sorulan 21 ifadeye katılıp katılmadıkları konusunda değerlendirme yapmaları
istenmiştir. SPSS 23 (IBM) kullanılarak istatistiksel analizleri gerçekleştirilen veriler üzerinde güvenirlik ve faktör
analizi yapılmıştır. 3 boyutta izlenen faktör analizinde satın alma değeri ile ilgili 12, tüketim değeri ile ilgili 5, kalite
değeri ile ilgili 4 yargıya yer verilmiştir. Toplanan verilerin analizinde ise yüzde ve frekans analizi, standart sapma,
aritmetik ortalama, faktör, t-testi, ANOVA analizleri kullanılmıştır.
Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Yayın ve Etiği Sosyal ve Beşeri Bilimler Kurulu 22/10/2020 tarihi ve 5nolu karar
numarası ile alınmıştır.
Bulgular
Sivas sokak lezzetlerine tüketiciler perspektifinden bakış açısına ilişkin katılımcıların demografik bilgilerine
(cinsiyet, yaş, gelir durumu, eğitim durumu ve sokak lezzeti tüketme öğünü) yönelik yüzde ve frekans dağılımları
Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1’e göre katılımcıların %49,3’ü kadın, %50,7’si ise erkeklerden oluştuğu tespit edilmiştir. Katılımcıların
yaş dağılımlarına bakıldığında %47,3 ile 18-25 yaş aralığı öne çıkmıştır. Gelir durumuna bakıldığında %34,7 ile
1001-3000 ₺ aralığında olduğu gözlenmiştir. Eğitim durumu dağılımları incelendiğinde %43,3 ile lisans düzeyinde
eğitim durumunun ön plana çıktığı gözlenmiştir. Katılımcıların sokak lezzeti tüketme öğünü ise %42,7 ile öğle olarak
öne çıkmaktadır.
Tablo 1. Sokak Lezzetlerini Tüketen Yerel Halkın Demografik Bilgileri (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Gelir Durumu

Eğitim Durumu

Sokak Lezzeti Tüketme Öğünü

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25 yaş
26-33 yaş
34-41 yaş
42 yaş ve üzeri
0-1000 ₺
1001-3000 ₺
3001-5000 ₺
5001-7000 ₺
7001 ₺ ve üzeri
Ortaöğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü
Sabah
Öğle
Akşam
Gece

303

f
148
152
142
83
46
29
88
104
71
25
12
43
99
130
28
6
128
92
74

%
49,3
50,7
47,3
27,7
15,3
9,7
29,3
34,7
23,7
8,3
4,0
14,3
33,0
43,3
9,3
2,0
42,7
30,7
24,7
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Ortalamalardan en yüksek olan önerme 4,31 ortalama ile “Sokak lezzetleri satın alırken lezzetlerine göre tercih
ederim.” olmuştur. Ardından ikinci sıradaki ifade ise 4,30 ortalama ile “Sokak lezzetleri satın alırken temizliğine
önem veririm.” olarak betimlenmiştir. Ortalaması en düşük olan ifade 3,25 ortalama ile “Sokak lezzetlerini sokak
seyyar satıcılarından tercih ederim.” olarak ön plana çıkmıştır. Ayrıca bunun yanı sıra 3,35 ortalama ile “Sivas’ın
sokak lezzetleri yeterli çeşitliliğe sahiptir” ve 3,36 ortalama ile “Sokak lezzetlerini ulusal markalardan tercih ederim.”
ifadeleri düşük ortalamaya sahip olarak gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar kapsamında yerli halkın sokak lezzetlerini
tüketirken ürünün lezzetine ve temiz olarak üretilmesine önem vermektedir. Fakat katılımcılar Sivas ilinde sokak
lezzetlerinin yeterli çeşitlilikte olmadığını düşünmektedir.
Yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısına yönelik algıları kapsamında hazırlanan 5’li likert ölçeğinde sorulan
21 ifadeye katılıp katılmadıkları konusunda değerlendirme yapmaları istenmiştir. Tablo 2’de, katılımcılara yöneltilen
ifadelere katılım dereceleri ve ortalamaları dikkate alınarak hazırlanmıştır.
Tablo 2. Katılımcıların Sokak Lezzetlerine Bakış Açısına Yönelik Verdikleri Cevapların Değerlendirmesi
Yargılar
Sokak lezzetleri satın alırken lezzetlerine göre tercih ederim.
Sokak lezzetleri satın alırken temizliğine önem veririm.
Sokak lezzetlerinin uygun sıcaklıkta verilmesi beni mutlu eder.
Sokak satıcılarının samimiyeti bende olumlu etki bırakır.
Beğendiğim sokak lezzetlerini arkadaşlarımla paylaşırım.
Sokak lezzetlerinde sipariş vermek ve yemek yemek kolaydır.
Sokak lezzetlerinde çeşitliliğe önem veririm.
Sokak lezzetlerini tatma amaçlı farklı yerler keşfetmeyi severim.
Sokak lezzetlerinin görseli her zaman önemlidir.
Sokak lezzetleri satın alırken öneri ve şikayetler doğrultusunda seçim yaparım.
Sokak lezzetlerini yemek için bilgi ve birikimim yeterli düzeydedir.
Sokak lezzetlerini satın alırken doyurucu olmasına dikkat ederim.
Sokak lezzetlerindeki yiyeceklerde kullanılan ürünlerin markaları benim için önemlidir.
Sokak lezzetlerini satın alırken fiyat uygunluğunu göz önünde bulundururum.
Sokak lezzetlerindeki yiyeceklerin besin değerinin fazla olması o ürünü seçmeme teşvik eder.
Sokak lezzetleri genelde tercihim olur.
Sokak lezzetlerini fast-food yiyeceklerinden farklı tutarım.
Sokak lezzetlerini tercih ederken yöresel olup olmadığı ilgimi çeker.
Sokak lezzetlerini ulusal markalardan tercih ederim.
Sivas’ın sokak lezzetleri yeterli çeşitliliğe sahiptir.
Sokak lezzetlerini sokak seyyar satıcılarından tercih ederim.

M
4,31
4,30
4,29
4,25
4,22
4,08
4,03
4,03
4,01
4,01
3,97
3,95
3,84
3,79
3,74
3,67
3,61
3,55
3,36
3,35
3,25

SD
1,204
1,174
1,182
1,177
1,191
1,217
1,199
1,198
1,285
1,206
1,179
1,247
1,341
1,341
1,329
1,316
1,332
1,389
1,317
1,376
1,377

Verilerin uygulanabilirliği kapsamında araştırma sorularını test etmek için güvenilirlik ve açıklayıcı faktör analizi
yapılmıştır. Tablo 3’te, faktör analizi sonuçlarını ve her faktörün güvenilirlik katsayısını (Cronbach Alpha)
listelemektedir. Sokak lezzetleri faktör analizinde 21 yargının 3 faktörünün KMO katsayısı 0.95, Bartlett Sphericity
testinin anlamlılık düzeyi; p = 0.000, varyans açıklama oranı; 72.10 ve güvenilirlik katsayısı; 0,96 olarak tespit
edilmiştir.
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Tablo 3: Sokak Lezzetlerine Karşı Bakış Açısına İlişkin Faktör Analizi
Faktör
Yükü

Faktör
Satın Alma Değeri
4,11
Sokak lezzetlerinin uygun sıcaklıkta verilmesi beni mutlu eder.
Sokak satıcılarının samimiyeti bende olumlu etki bırakır.
Sokak lezzetleri satın alırken lezzetlerine göre tercih ederim.
Sokak lezzetleri satın alırken temizliğine önem veririm.
Beğendiğim sokak lezzetlerini arkadaşlarımla paylaşırım.
Sokak lezzetlerinde çeşitliliğe önem veririm.
Sokak lezzetlerini yemek için bilgi ve birikimim yeterli düzeydedir.
Sokak lezzetlerinin görseli her zaman önemlidir.
Sokak lezzetleri satın alırken öneri ve şikâyetler doğrultusunda seçim
yaparım.
Sokak lezzetlerinde sipariş vermek ve yemek yemek kolaydır.
Sokak lezzetlerini tatma amaçlı farklı yerler keşfetmeyi severim.
Sokak lezzetlerini satın alırken fiyat uygunluğunu göz önünde
bulundururum.
Tüketim Değeri
3,65
Sokak lezzetlerindeki yiyeceklerin besin değerinin fazla olması o ürünü
seçmeme teşvik eder.
Sokak lezzetlerini ulusal markalardan tercih ederim.
Sivas’ın sokak lezzetleri yeterli çeşitliliğe sahiptir.
Sokak lezzetlerini satın alırken doyurucu olmasına dikkat ederim.
Sokak lezzetlerindeki yiyeceklerde kullanılan ürünlerin markaları benim için
önemlidir.
Kalite Değeri
3,52
Sokak lezzetlerini sokak seyyar satıcılarından tercih ederim.
Sokak lezzetleri genelde tercihim olur.
Sokak lezzetlerini fast-food yiyeceklerinden farklı tutarım.
Sokak lezzetlerini tercih ederken yöresel olup olmadığı ilgimi çeker.
Toplam Cronbach Alpha / Varyans Açıklama (%)
K-M-O Measure of Sampling Adequacy: 0,956
Bartlett's Test of Sphericity (Chi-Square / df / Sig: 5317,492/ 210 / 0,000

1,02

0,853
0,825
0,811
0,783
0,770
0,728
0,679
0,639

Cronba Varyans
ch
Açıklam
Alpha a (%)
0,963 35,000

0,634
0,633
0,603
0,563
1,05

0,857

19,344

0,824

17,759

0,967

72,104

0,742
0,718
0,652
0,625
0,580
1,09

0,810
0,647
0,645
0,548

Tablo 4’te sokak lezzetlerine yönelik satın alma değerinin demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında; iki
değişkenli grup (cinsiyet) için yapılan “Bağımsız Örneklem t-Testi”; ikiden fazla olan değişkenli gruplar (yaş, aylık
geliri, eğitim durumu, sokak lezzetleri tüketme öğünü) için yapılan “Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi
(One Way ANOVA)” sonuçları yer almaktadır.
Tablo 4’teki sonuçlar incelendiğinde, sokak lezzeti satın alma değerinde; cinsiyet (p=0,247, p>0,05), gelir durumu
(p=0,091, p>0,05), eğitim durumu (p=0,175, p>0,05) ve sokak lezzetleri tüketme öğününe (p=0,414, p>0,05) göre
0,05 anlamlılık düzeyinde, herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Yaş grubunda (p=0,001, p<0,05) anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Bu sonuç kapsamında 34-41 yaş aralığında olan katılımcıların 18-25 yaş aralığındaki katılımcılara
göre sokak lezzetlerini satın almaya daha çok eğilimli olduğu söylenebilir.
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Tablo 4: Satın Alma Değerinin Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet

Yaş

Gelir Durumu

Eğitim Durumu

Sokak Lezzeti Tüketme
Öğünü
*(p<0,05)

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25 yaş(a)
26-33 yaş(b)
34-41 yaş(c)
42 yaş ve üzeri(d)
0-1000 ₺
1001-3000 ₺
3001-5000 ₺
5001-7000 ₺
7001 ₺ ve üzeri
Ortaöğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü
Sabah
Öğle
Akşam
Gece

n
148
152
142
83
46
29
88
104
71
25
12
43
99
130
28
6
128
92
74

4,18
4,04
3,87
4,20
4,49
4,38
3,88
4,14
4,28
4,34
3,99
4,39
4,01
4,06
4,24
4,31
4,03
4,07
4,27

0,94
1,09
1,12
0,99
0,65
0,76
1,13
1,03
0,94
0,65
0,92
0,77
1,23
0,95
0,79
0,52
0,98
1,10
1,01

t/F

P

1,989

0,247

5,815

0,001*

2,022

0,091

1,663

0,175

0,956

0,414

Tukey

a-c

Tablo 5’te sokak lezzetlerine yönelik tüketim değerinin demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında; iki
değişkenli grup (cinsiyet) için yapılan “Bağımsız Örneklem t-Testi”; ikiden fazla olan değişkenli gruplar (yaş, aylık
geliri, eğitim durumu, sokak lezzetleri tüketme öğünü) için yapılan “Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi
(One Way ANOVA)” sonuçları yer almaktadır.
Tablo 5’teki sonuçlar incelendiğinde, sokak lezzeti tüketim değerinde; cinsiyet (p=0,066, p>0,05) göre 0,05
anlamlılık düzeyinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Yaş grubunda (p=0,000, p<0,05), gelir durumu (p=0,025,
p<0,05), eğitim durumu (p=0,007, p<0,05) ve sokak lezzetleri tüketme öğününe (p=0,020, p<0,05) anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Bu sonuç kapsamında 26-33 yaş, 34-41 yaş, 42 yaş ve üzeri olan katılımcıların 18-25 yaş
katılımcılarına göre sokak lezzetlerini tüketmede daha bilinçli davranışlar sergilediği düşünülebilir. 0-1000 ₺ ile
3001-5000 ₺ gelir durumu arasında çıkan farklılığa göre gelir düzeyi arttıkça tüketim değeri bilinci de artması
şeklinde yorumlanabilir. Ortaöğretim eğitim durumu aralığında olan katılımcıların lisans eğitim durumu aralığındaki
katılımcılara göre daha çok tüketim değerinin farkında olduğu düşünülebilir. Sokak lezzetlerini tüketmeye öğünler
açısından bakıldığında ise öğleye göre gece tüketim değeri dikkat çeker durumdadır.
Tablo 5: Tüketim Değerinin Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Gelir Durumu

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25 yaş(a)
26-33 yaş(b)
34-41 yaş(c)
42 yaş ve üzeri(d)
0-1000 ₺ (a)
1001-3000 ₺ (b)
3001-5000 ₺ (c)
5001-7000 ₺ (d)
7001 ₺ ve üzeri(e)

n
148
152
142
83
46
29
88
104
71
25
12
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3,76
3,54
3,36
3,80
4,05
4,01
3,38
3,69
3,93
3,69
3,60

0,99
1,09
1,10
1,00
0,81
0,86
1,12
1,06
0,93
0,93
0,88

t/F

P

Tukey

4,737

0,066

8,303

0,000*

a-b,c,d

2,818

0,025*

a-c
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Tablo 5: Tüketim Değerinin Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması (n=300) (Devamı)

Eğitim Durumu

Sokak Lezzeti Tüketme
Öğünü
*(p<0,05)

Ortaöğretim(a)
Lise(b)
Lisans(c)
Lisansüstü(d)
Sabah(a)
Öğle(b)
Akşam(c)
Gece(d)

4,10
3,62
3,49
3,84
3,86
3,50
3,60
3,97

43
99
130
28
6
128
92
74

0,73
1,11
1,04
1,07
0,82
1,01
1,10
1,00

4,146

0,007*

a-c

3,332

0,020*

b-d

Tablo 6’da sokak lezzetlerine yönelik kalite değerinin demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında; iki
değişkenli grup (cinsiyet) için yapılan “Bağımsız Örneklem t-Testi”; ikiden fazla olan değişkenli gruplar (yaş, aylık
geliri, eğitim durumu, sokak lezzetleri tüketme öğünü) için yapılan “Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi
(One Way ANOVA)” sonuçları yer almaktadır.
Tablo 6’daki sonuçlar kapsamında, sokak lezzeti kalite değerinde; cinsiyet (p=0,367, p>0,05) göre 0,05 anlamlılık
düzeyinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Yaş grubunda (p=0,001, p<0,05), gelir durumu (p=0,012, p<0,05),
eğitim durumu (p=0,019, p<0,05) ve sokak lezzetleri tüketme öğününe (p=0,018, p<0,05) anlamlı farklılık tespit
edilmiştir. Bu sonuç kapsamında 18-25 yaşa göre 34-41 yaştaki katılımcıların sokak lezzetlerini daha kaliteli gördüğü
tespit edilmiştir. 0-1000 ₺ ile 3001-5000 ₺ gelir durumu arasında çıkan farklılığa göre gelir düzeyi arttıkça sokak
lezzetlerine karşı kalite değeri düşüncesinin de artabileceği gözlemlenebilmektedir. Gelir durumundaki gözlenen
değerlere rağmen ortaöğretim seviyesindeki kişilerin lise öğrenimine göre sokak lezzetlerini daha kaliteli bulduğu
görülmektedir. Öğünler açısından bakıldığında ise gece vaktinde sokak lezzetlerinin kalite değerinin daha yüksek
algılandığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte gece saatlerinde sokak lezzetlerinin satışında artış olduğu varsayılarak
daha taze ürünlerin tüketicilere sunulması yani ürünlerin bayatlamamış olması daha kaliteli olma algısına
yönlendirmiş olabilmektedir.
Tablo 6: Kalite Değerinin Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Gelir Durumu

Eğitim Durumu

Sokak Lezzeti Tüketme
Öğünü
*(p<0,05)

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25 yaş(a)
26-33 yaş(b)
34-41 yaş(c)
42 yaş ve üzeri(d)
0-1000 ₺ (a)
1001-3000 ₺ (b)
3001-5000 ₺ (c)
5001-7000 ₺ (d)
7001 ₺ ve üzeri(e)
Ortaöğretim(a)
Lise(b)
Lisans(c)
Lisansüstü(d)
Sabah(a)
Öğle(b)
Akşam(c)
Gece(d)

n
148
152
142
83
46
29
88
104
71
25
12
43
99
130
28
6
128
92
74

307

3,46
3,58
3,28
3,66
3,98
3,59
3,28
3,51
3,86
3,64
3,14
3,90
3,31
3,51
3,73
3,54
3,32
3,56
3,82

1,03
1,14
1,15
0,97
0,93
1,04
1,19
1,09
0,98
0,92
0,81
1,02
1,15
1,03
1,10
0,76
1,04
1,13
1,07

t/F

P

Tukey

1,682

0,357

5,808

0,001*

a-c

3,294

0,012*

a-c

3,382

0,019*

a-b

3,421

0,018*

b-d
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Tablo 7’de sokak lezzetlerine bakış açısının demografik özelliklerine göre karşılaştırılmasında; iki değişkenli grup
(cinsiyet) için yapılan “Bağımsız Örneklem t-Testi”; ikiden fazla olan değişkenli gruplar (yaş, aylık geliri, eğitim
durumu, sokak lezzetleri tüketme öğünü) için yapılan “Bağımsız Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way
ANOVA)” sonuçları yer almaktadır.
Tablo 7: Toplam Sokak Lezzetleri Bakış Açısının Demografik Özelliklerle Karşılaştırılması (n=300)
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Gelir Durumu

Eğitim Durumu

Sokak Lezzeti Tüketme
Öğünü
*(p<0,05)

Gruplar
Kadın
Erkek
18-25 yaş(a)
26-33 yaş(b)
34-41 yaş(c)
42 yaş ve üzeri(d)
0-1000 ₺ (a)
1001-3000 ₺ (b)
3001-5000 ₺ (c)
5001-7000 ₺ (d)
7001 ₺ ve üzeri(e)
Ortaöğretim
Lise
Lisans
Lisansüstü
Sabah
Öğle
Akşam
Gece

n
148
152
142
83
46
29
88
104
71
25
12
43
99
130
28
6
128
92
74

3,94
3,83
3,63
4,00
4,29
4,14
3,64
3,91
4,12
4,05
3,73
4,23
3,78
3,82
4,05
4,06
3,77
3,86
4,11

0,90
1,03
1,04
0,92
0,68
0,77
1,06
0,98
0,89
0,69
0,80
0,75
1,12
0,90
0,86
0,53
0,93
1,03
0,96

t/F

P

Tukey

3,001

0,331

7,383

0,000*

a-b,c,d

2,685

0,032*

a-c

2,687

0,047*

2,035

0,109

Tablo 7’deki sonuçlar kapsamında, sokak lezzetleri bakış açısına göre; cinsiyet (p=0,331, p>0,05) ve sokak lezzeti
tüketme öğününe (p=0,109, p>0,05) göre 0,05 anlamlılık düzeyinde herhangi bir farklılık bulunamamıştır. Yaş
grubunda (p=0,000, p<0,05), gelir durumu (p=0,032, p<0,05) ve eğitim durumu (p=0,047, p<0,05) anlamlı farklılık
tespit edilmiştir. Bu sonuç kapsamında 26-33 yaş, 34-41 yaş ve 42 yaş ve üzeri olan katılımcıların 18-25 yaş
katılımcılara göre sokak lezzetlerine daha hâkim oldukları görülmektedir. 0-1000 ₺ ile 3001-5000 ₺ gelir durumu
arasında çıkan farklılığa göre gelir düzeyi arttıkça sokak lezzetlerini tüketme konusunda da artış gözlenebilmektedir.
Sonuç ve Öneriler
Destinasyonların yemek kültürünü yansıtan önemli bir bileşen olan sokak lezzetleri, elde edilebilirlikte kolaylık
sağlaması, fiyat uygunluğu ve hızlı hazırlanması gibi nedenlerle tercih edilebilen yeni ve farklı ürünler olarak
gastronomik nitelik taşımaktadır. Bu lezzetler bazı durumlarda sadece doyurucu özelliğinden faydalanılarak
tüketilmesine karşın bazen de gastronomik hareketlerin artmasıyla farkındalık oluşturan ürünler olmuştur. Bu
farkındalık ile birlikte sokak lezzetleri Dünya’nın hemen her yerinde tercih edilebilir duruma gelmiştir. UNESCO
Yaratıcı Şehirler Ağı’na gastronomi alanında üç şehrin (Gaziantep, Hatay ve Afyon) bulunmasıyla Türkiye
gastronomi alanında her geçen gün kendini geliştirmektedir. Türkiye her şehrinde farklı damak tadına hitap eden
yiyeceklerinin yanı sıra küçük restoranlar ve seyyar satıcılar ile sokak lezzetleri de yiyecekler arasında yerini
almaktadır. Bu kapsamda Sivas ili sokak lezzetleri açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen
şehirlerden bir tanesidir.

308

Hastaoğlu, E. & Sünbül, B. & Demircioğlu, S.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Sivas’ın köklü tarihi geçmişiyle birlikte mutfak kültürünün de eski medeniyetlere dayandığı bilinmektedir. Bu
mutfak kültürünün çeşitliliği gastronomi destinasyonu olmasına kaynaklık edebilecek düzeydedir. Ayrıca
unutulmakta olan sokak lezzetleri, yöresel yiyecek kapsamında geliştirilerek ziyaretçilerin ilgi odağı olması
beklenmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada Sivas’ın sokak lezzetlerini ve bu sokak lezzetlerini tüketen yerel halkın
bakış açısının araştırılması ve sokak lezzetlerine yönelik bilimsel bir anlayışın geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan
araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
- Sivas ilinde sokak lezzetlerini tüketen yerel halkın demografik özelliklerine bakıldığında katılımcıların cinsiyet
durumunun %49,3’ü kadın, %50,7’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Yaş dağılımlarına bakıldığında %47,3 ile 18-25
yaş aralığı öne çıkmıştır. Gelir durumuna bakıldığında %34,7 ile 1001-3000 ₺ aralığında olduğu gözlenmiştir. Eğitim
durumu dağılımları incelendiğinde %43,3 ile lisans düzeyinde eğitim durumunun ön plana çıktığı gözlenmiştir.
Katılımcıların sokak lezzeti tüketme öğünü ise %42,7 ile öğle olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte sokak
lezzetlerini tüketme sıklığı haftada iki üç kez olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca sokak lezzetlerine aylık harcanan tutar
ise 200-400 ₺ arasında olduğu görülmüştür.
- Yerel halkın sokak lezzetlerine bakış açısının demografik özellikleriyle karşılaştırılmasında yaş değişkeninde
(p=0,000; p<0,05) farklılık bulunmuştur. Bu farklılık 18-25 yaş ile 26-33 yaş, 34-41 yaş ve 42 yaş ve üzeri arasında
olduğu görülmüştür. Bu anlamda18-25 yaş grubuna 26-33 yaş, 34-41 yaş ve 42 yaş ve üzeri katılımcıların sokak
lezzetleri bilincinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Gelir durumunda (p=0,032; p<0,05) düzeyinde farklılığa
ulaşılmıştır. Farklılığın 0-1000 ₺ ile 3001-5000 ₺ olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda gelir düzeyinin artmasıyla
sokak lezzetlerini tüketme oranında yükselmenin olması söz konusu olabilmektedir. Eğitim durumu değişkeninde ise
(p=0,047; p<0,05) farklılık saptanmıştır. Eğitim durumunun sokak lezzetlerini tüketme önem arz etmediği düşünülse
de saptanan farklılıkla birlikte ortaöğretim ve lisansüstü eğitimli kişilerin sokak lezzetlerini daha çok tercih ettikleri
gözlemlenmiştir.
Gerçekleştirilen araştırmada ulaşılan sonuçlar kapsamında sonraki yapılabilecek çalışmalar için düşünülen
öneriler şu şekildedir:
- Araştırma sonuçlarında görüldüğü üzere Sivas ilinin sokak lezzetleri yeterli düzeyde ve çeşitlilikte
görülmemektedir. Bu bağlamda sokak lezzetlerine gereken önem verilerek ve turizm paydaşları tarafından gerekli
girişimler yapılarak özellikle coğrafi işaret alma anlamında geliştirmeler yapılabilir. Sivas sokak lezzetlerinin coğrafi
işaretlerinin alınmasıyla, Sivas gastronomisinin olumlu olarak etkilenebileceği, sadece Sivas yerel halkının değil,
gastronomi turizmi kapsamında turist sayısında artış olacağı ve bu durumun turizm gelirine dönüşeceği
düşünülmektedir.
- Yöresel olarak üretilen yiyeceklerin sokak lezzetleri kapsamında tüketicilere sunulması önem arz eden bir
durumdur. Bölge halkı tarafından üretilen yöresel ürünlerin tüketicilere ulaştırılmasında işletmelere büyük görevler
düşmektedir. Özellikle seyyar satıcıların yöresel ürünlerin farkında olmasıyla ve tüketicilere ulaştırmada perakendeci
görevi üstlenmesiyle önemli adımlar atılabilir. Yerel halkın yanı sıra, 2021 yılında tamamlanması planlanan AnkaraSivas Yüksek Hızlı Tren hattının kullanıma açılmasıyla Sivas gastronomisinin olumlu yönde etkilenebileceği buna
bağlı olarak da Sivas’ta turistik bölgelerde sokak lezzetlerinin daha ulaşılabilir olması sağlanmalıdır.
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- Sivas ilinin sokak lezzetleri hakkında herhangi bir reklam, broşür veya tanıtım gibi bir ögeye rastlanmamaktadır.
Ürünlerin pazarlama karmasında yer alabilmesi için mutlaka bölgesel veya küresel çapta tanıtımının yapılması önem
arz eden bir konu olmaktadır.
- Sivas ilinin sokak lezzetlerine yönelik literatürde bir araştırmaya rastlanmamaktadır. Dolayısıyla sokak lezzetleri
üzerine çalışmaların gerçekleştirilmesi gastronomi turizmine farklı bakış açılarını sağlayacağı düşünülmektedir.
- Sivas’taki seyyar satıcıların ürettiği sokak lezzetlerinde standardizasyon sağlanarak hem yerel halkın hem de
turistlerin bu lezzetleri her tüketmesinde aynı beğeniye ulaşmasında ve sokak lezzeti kültürünü yaşatılabilmesinde
önemlidir.
- Yapılmış olan bu çalışmada sokak lezzetlerine yönelik yerel halkın bakış açısı ortaya koyulmuştur. Bu araştırma
yerel halk üzerinde gerçekleştirilmiştir ancak daha sonraki çalışmalarda turistler üzerine veya sokak lezzetlerinin
üretiminde başrolü oynayan seyyar satıcıların görüşleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilebilir.
Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken herhangi bir
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Extensive Summary
Consumers who prefer street foods instead of sitting in closed areas in restaurants meet the need to eat from
peddlers by the development of gastronomy and the emerging new trends, It is also important in terms of gastronomy
that street foods reflect the local dishes of the city. The aim of this research is to develop the local people's perspective
on street food. This research will be focused on as food and beverage element of Sivas is an important element and
at the same time this element is seen as an element of social cohesion of society. To reflect Sivas food culture not
only in industrial kitchens but also to street taste and to ensure its sustainability in this regard.
This research is a descriptive study that is about measuring the buying behavior of the local public of Sivas. It is
to reveal the perspective of the locals living in Sivas province on street foods. In the research, data were collected
from 300 consumers who live in Sivas and prefer street flavors. Within the scope of the application part of the
research, the data collected by using the questionnaire technique was transferred to the computer environment and a
database was created. They were asked to evaluate whether they agree with the 21 expressions asked in the 5-Likert
scale prepared within the scope of the local public's perception of street tastes. Reliability and factor analysis were
performed on the data obtained. In the factor analysis followed in 3 dimensions, 12 judgments about purchasing
value, 5 about consumption value, and 4 about quality value were included. Percentage and frequency analysis,
standard deviation, arithmetic mean, factor, t-test, Anova analysis were used in the analysis of the collected data.
Street flavors, which are an important component reflecting the food culture of the destinations, have a
gastronomic quality as new and different products that can be preferred for reasons such as convenience in
availability, affordable price and fast preparation. Although these tastes were consumed by taking advantage of their
satisfying properties in some cases, sometimes they became products that created awareness with the increase of
gastronomic movements. With this awareness, street foods have become preferable almost anywhere in the world.
UNESCO Creative Cities Network gastronomy in three cities (Gaziantep, Hatay and Afyonkarahisar) which is
developing the field of gastronomy in Turkey itself every day. Turkey, as well as addressing the food tastes different
in every city with small restaurants and street peddlers also takes its place among the flavors of foods. In this context,
Sivas is one of the cities that is thought to have an important potential in terms of street foods.
It is known that the culinary culture of Sivas is based on ancient civilizations along with its deep-rooted history.
The diversity of this cuisine culture is at a level that can be a source of being a gastronomy destination. In addition,
the forgotten street flavors are expected to be the center of attention of the visitors by being developed within the
scope of local food. Therefore, in this study, it is aimed to research the street foods of Sivas and the perspective of
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the local people consuming these street flavors and to develop a scientific understanding of street foods. As a result
of the research, the following results have been reached:
- Considering the demographic characteristics of the local people consuming street foods in Sivas province, 49.3%
of the participants are women and 50.7% are men. Looking at the age distribution, the age range of 18-25 came to
the fore with 47.3%. When the income is considered, it is observed that it is between 34.7% and 1001-3000 TL.
When the distribution of educational status is examined, it was observed that the education level at the undergraduate
level stands out with 43.3%. Participants' street food consumption stands out as lunch with 42.7%. However, the
frequency of consuming street delicacies stands out as two to three times a week. In addition, it has been observed
that the monthly amount spent on street delicacies is between 200-400 TL.
- A difference was found in the age variable (p = 0.000; p <0.05) in the comparison of the local public's perception
of street foods with their demographic characteristics. This difference was found to be between 18-25 years old, 2633 years old, 34-41 years old and 42 years and over. In this sense, it can be said that the participants aged 26-33, 3441 and 42 and over in the 18-25 age group have higher awareness of street foods. A difference at the level of income
(p=0.032; p <0.05) was reached. It has been determined that the difference is between 0-1000 TL and 3001-5000 TL.
In this context, there may be an increase in the rate of consuming street foods as the income level increases.
- A difference was found in the education level variable (p = 0.047; p <0.05). Although it is thought that
educational status is not important to consume street foods, it has been observed that secondary education and
postgraduate educated people prefer street foods more.
Within the scope of the results achieved in the conducted research, the suggestions for future studies are as
follows:
- As seen in the results of the research, street foods of Sivas province are not seen in sufficient level and variety.
In this context, improvements can be made especially in terms of obtaining geographical indications by attaching the
necessary importance to street foods and taking necessary initiatives by tourism stakeholders.
- It is important to present locally produced food to consumers within the scope of street foods. Businesses have
great responsibilities in delivering local products produced by the people of the region to consumers. In particular,
important steps can be taken if peddlers are aware of local products and take on the role of retailer in transportation
to consumers.
- There are no advertisements, brochures or promotions about the street foods of Sivas province. In order for the
products to be included in the marketing mix, it is an important issue to be introduced on a regional or global scale.
- There is no research in the literature regarding the street flavors of Sivas province. Therefore, it is thought that
carrying out studies on street flavors will provide different perspectives on gastronomy tourism.
- In this study, the point of view of the local people on street flavors has been revealed. This research has been
conducted on local residents, but later studies can be conducted on tourists or on the views of peddlers who play a
leading role in the production of street foods.
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Fine dining restoranlar, dünya mutfaklarından etkilenen, yaratıcılığa önem veren, küçük porsiyonların
bulunduğu, genellikle sezonluk ve yerli ürünlerin kullanıldığı ve atmosferin ön planda olduğu bir restoran
çeşididir. Bu araştırmanın amacı, İstanbul’da faaliyet gösteren fine dining restoranlarda Türk mutfağının
yerini belirlemektir. Ülkelerin ve farklı mutfak kültürüne sahip uzmanların fine dining algıları, sosyal yapı
ve kültürel faktörlerin etkisiyle değişiklik göstermektedir. Bu bağlamda, mevcut çalışma Türkiye’de fine
dining restoranlar ile ilgili durumu ortaya koyması açısından önem taşımaktadır. Araştırma verileri 27 Mayıs
2020 – 8 Ağustos 2020 tarihleri arasında 17 yetkili katılımcı ile yapılan görüşme tekniği ile elde edilmiştir.
Söz konusu araştırmaya katılanlar, mesleki yaşamında yeterli deneyime sahip, İstanbul’da faaliyet gösteren
fine dining restoranlarda hizmet veren kişilerden(işletme müdürü, mutfak şefi vb.) oluşmaktadır.
Katılımcılar ile yapılan görüşme sonucunda elde edilen bulgulara 12 yarı yapılandırılmış soru ile görüşme
tekniği kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi
İşletmeleri Derneği'ne üye olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren 17 adet fine dining restoran işletmesi
oluşturmaktadır. Evren ile ilgili bilgiler Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri
Derneği'nden elde edilmiştir. İstanbul'da faaliyet gösteren 17 adet fine dining restoran işletmesi ile iletişime
geçilerek araştırmayı kabul eden 14 adet fine dining restoran ile görüşmeler pandemi nedeniyle yüz yüze ve
dijital ortam üzerinde kayıt altına alınarak sağlanmıştır. Ancak araştırmaya katılmak istemeyen ya da
yoğunluk nedeniyle olumlu dönüş yapamayan işletmeler / kişiler araştırmadan çıkarılmıştır. Elde edilen
veriler sonucunda fine dining restoran konseptinin Türkiye’de kabul görülmesinin sıkıntılı bir süreç olduğu,
fine dining konseptine bakış açısının ön yargılı olduğu tespit edilmiştir. Konsepte uygun çalışan
restoranların menü fiyatlarının yüksek olması, standart ve özel ürünlerin tedarik sürecinde karşılaşılan
zorluklar gibi nedenlerle faaliyetlerine uzun süre devam edemeyecekleri saptanmıştır.
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Fine dining restaurants are a type of restaurant where the menus are influenced by the world cuisines,
importance is attached to creativity, small portions are served, seasonal and local products are used in
general, and ambiance is prioritized. The purpose of this study was to identify the place of Turkish cuisine
in the fine dining restaurants operating in Istanbul. In different countries and different culinary cultures, the
perceptions about fine dining vary depending on the influence of the social structure and cultural factors.
In this context, this study is important in terms of revealing the current situation regarding the fine dining
restaurants in Turkey. We received 17 authorized persons’ opinions regarding the subject between 27 May
and 8 August 2020. The participants, whose opinions were received, consisted of those (business manager,
cuisine chef, etc.) who had sufficient professional experience and worked in the fine dining restaurants
operating in Istanbul. Their opinions were taken by asking 12 questions using the semi-structured interview
technique.The universe of the research consists of 17 restaurant businesses operating in Istanbul, which are
considered to be fine dining, which are members of the Association of Tourism Restaurant Investors and
Gastronomy Enterprises. The information on the Universe was obtained from the Tourism Restaurant
Investors and Gastronomy Businesses Association.The interviews were implemented with the officials
from 17 restaurants by communicating with them via the e-mail on the website of the Tourism Restaurant
Investors and Gastronomy Enterprises Association (TURYID). However, the businesses/individuals
that/who did not want to participate in the study or could not participate due to the workload were excluded
from the study. In the light of the data obtained, it was found that the acceptance of the concept of fine
dining restaurant in Turkey had been a troubled process and there were some prejudices against the fine
dining concept. It was determined that the restaurants adopting this concept would not be able to continue
their activities for a long time due to the high menu prices and the difficulties encountered in the
procurement process of standard and special products.
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GİRİŞ
Günümüzde yaşanan gelişmelerden hizmet sektörünün içerisinde yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri hızla
etkilenmektedir. Yiyecek ve içecek işletmeleri bireylerin sadece biyolojik ihtiyaçlarını giderdikleri yer olmanın yanı
sıra sosyalleşme ihtiyacını da karşılamaktadır (Tuncer, 2017, s. 321-329). Yiyecek ve içecek işletmeleri ürettiği ve
işlediği yiyecek ve içeceklerin satışını yaparak bunları sunan, bireylerin yeme ve içme ihtiyaçlarını gidermeyi meslek
haline getiren ve bireylerin sosyalleşmesine katkı sağlayacakfaaliyetler de sunabilen işletmelerdir (Akoğlu & Öztürk
2018, s. 430-443). Yiyecek ve içecek sektörünün gelişmesine paralel olarak yiyecek ve içecek işletmelerinin sayısı
artmaktadır. Bu durum işletmelerin sınıflandırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Buna göre yiyecek ve içecek
işletmeleri ticari (lüks, etknik vb. restoranlar) ve ticari olmayan (kurumsal ve endüstriyel) işletmeler şeklinde
gruplandırılmaktadır (Sökmen, 2011, s. 147-163). Bu bağlamda yiyecek ve içecek endüstrisinin içerisinde yer alan
restoranlar arasında çeşitli farklılıklar bulunmaktadır. Restoranlar sahip oldukları menü içeriği, menü fiyatı, hizmet
kalitesi ve atmosferi gibi etkenler gözetilerek de sınıflandırılabilmektedir (Lunberg, 1989, s.5-364). Bu noktada
sınıflandırılan restoranlar içerisinde yeni bir restoran konsepti olan fine dining restoran karşımıza çıkmaktadır.
Günümüzde tüketici durumunda olan bireyler sosyolojik ve psikolojik nedenler ile yeme ve içme ihtiyaçlarını
dışarıda gidermektedirler. Dışarıda yeme faaliyeti gün geçtikçe artış göstererek insanların farklı deneyimler yaşamak
için restoranları tercih etmesine kadar ulaşmıştır. Bu faaliyetler insanların biyolojik ihtiyaçlarını karşılamanın ötesine
geçerek insanların kendilerini gerçekleştirme gereksinimlerine hizmet eder hale gelmiştir. Bu gereksinimler sonucu
günümüzde daha çok tanınır hale gelen konseptlerden bir tanesi de fine dining konseptidir.
Fine dining restoranlar diğer ülke mutfaklarından etkilenen, yaratıcılığa önem veren, besin değeri fazla fakat daha
küçük porsiyonların bulunduğu, atmosferin ve servisin önem verilerek sunulduğu bir restoran türüdür (Hwang & Ok,
2013, s. 121-131). Geçmişte Fransız mutfağı ile ilişkilendirilen fine dining, günümüzde diğer mutfaklardan da
etkilenerek uluslararası alanda daha bilinir hale gelmiştir. Fine dining restoranlarda yemek ve yemeğin servisi etkili
bir şekilde bütünleşerek önemli bir hal almıştır. Fine dining konseptli restoranlarda hizmet veren aşçılar bu konsepti
kendilerine bir rota olarak belirlemektedir. Konseptin sunduğu farklılaşma, ve yenileşme çerçevesi içerisinde hem
kendilerini hem de hizmet verdikleri restoranları daha bilinir hale getirmektedirler. Türkiye’de fine dining konseptine
ait yemek kültürü ile ilgili anlam karmaşası mevcuttur. Türk vatandaşları diğer ülke vatandaşlarına göre fine dining
kavramına daha uzak konumdadırlar. Bunu etkileyen temel unsurlar arasında restoranlarda verilen yemek
porsiyonunun küçük olması ve fiyatların yüksek bulunması yer almaktadır. Bu doğrultuda fine dining restoranlarda
Türk mutfağının yerini belirlemek araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Kavramsal Çerçeve
Bireylerin yaşamlarını sürdürdükleri yerler dışında yiyecek ve içecek ihtiyacını giderdikleri yerlerden birisi de
restoranlar olmuştur (Teyin, Aslan, Sormaz, Pekerşen & Nizamlıoğlu, 2017, s. 77-87). Restoranlar insanların
beslenme gereksinimlerini gidermek amacıyla yiyecek ve içecekler sunmanın yanı sıra bireylerin kaliteli zaman
geçirmelerini amaçlayan ticari kuruluşlar şeklinde tanımlanabilir (Şengül & Türkay, 2015, s. 1-6). Restoran kelimesi
Fransız yazar olan Antoine Furetiere tarafından hasta veya yorgun durumda olan bir insanı iyi hale getirme özelliğine
sahip yemek ya da ilaç olarak tanımlanmıştır (Karamustafa, Birdir & Kılıçhan, 2016, s. 29-69). İlk modern restoran
Paris’te Boulanger tarafından müşterilere farklı seçenekler sunan bir bakış açısıyla açılmıştır (Teyin vd., 2017, s. 7787). Restoran işletmelerinin sınıflandırılmasını Amerikan Restoran Birliği, geleneksel restoranlar ve özellikli
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restoranlar şeklinde ele almaktadır. Bunun dışında ticari ve kurumsal yiyecek ve içecek hizmetleri şeklinde de
değerlendirilmektedir (Cevizkaya, 2015, s. 195). Zaman geçtikçe ticari faaliyetleri yükselen yiyecek ve içecek
işletmeleri arasında yer alan restoranlar insanların biyolojik, psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçlarının giderilmesine
yardımcı olan yerler olarak çeşitlenmeye başlamıştır (Karamustafa vd., 2016, s. 29-69). Bireylerin ihtiyaçları
doğrultusunda farklı bir konsept olarak fine dining restoran karşımıza çıkmaktadır. Fine fining restoranlar dünya
mutfaklarından etkilenen, yaratıcılığa önem verilen, küçük porsiyonların yer aldığı, atmosferin ön plana çıktığı
restoranlardır (Akoğlu & Öztürk, 2018, s. 430-443). Müşterilerin restoran seçimleri üzerine etki eden faktörler
arasında restorana hangi amaçla gidildiği, restorana beraber gidilen kişiler ve restoranın türü etki etmektedir
(Albayrak, 2014). ABD’de 1827 yılında yüksek kalitede ve fiyatta menüler ortaya çıkaran Dolmonicos isimli ilk
zincir restoran işletmesi fine dining restoran olarak kurulmuştur (Akoğlu & Öztürk, 2018, s. 430-443). Fine dining
konsepti anlayışının bilinirliğini yemeklerin sunumunda farklı tekonolojinin kullanılması ile üstün, güçlü ve sanatsal
becerilere sahip usta şeflere ihtiyaç duyulması gibi nedenler olumsuz etkilemiştir (Beauge, 2012, s. 5-14). Önceden
sadece Fransız mutfağı içerisinde bulunan fine dining restoranlar günümüzde diğer mutfaklardan etkilenerek
uluslararası bir hale gelmiştir. Yenilikçi bir biçim kazanarak müşteri memnuniyetini etkileyen atmosfer, servis,
restoran imajı gibi etkenler ile bütünleşerek daha ön planda yer almaya başlamıştır (Harrington, Ottenbacher &
Kendall, 2011, s. 272-289). Fine dining restoranlarda verilen hizmet yemek kadar önemli bir yere sahiptir. Buna göre
fine dining restoranlar kendilerine sosyal değer sağlaması ve iyi kalitede hizmet vemesi sebebiyle yüksek gelirli
müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir (Eliwa, 2006, s. 1-117).
Fine dining restoranların gelişimi büyük mutfak, rafine mutfak ve yenilikçi mutfak şeklinde üç kısımda
incelenmektedir. Bu başlıklar içerisinde en önemlisi “Nouvelle Cuisine” şeklinde adlandırılan yenilikçi mutfak
akımıdır (Akoğlu & Öztürk, 2018, s. 430-443). Nouvelle yani yenilikçi mutfağın etkisi 1970’lerde gelişerek
Fransa’da yayılmaya başlamıştır. Bu kavram mutfakta bulunan teknolojik aletlerin, malzemelerin, pişirme ve sunum
şekillerinin köklü bir şekilde değişime uğradığını ortaya koymaktadır (Cracknell & Nobis, 1989, s. 738-744). Yemek
ile ilgili konularda yazarlık yapan Menon, Nouvean Traite De La Cuisine adlı kitabının 1742 yılındaki baskısında
yeni mutfak şeklinde isimlendirilen nouvelle cuisine kavramını kullanan ilk yazar olmuştur. (Aksoy & Üner, 2016,
s. 1-17). Nouvelle mutfak, son derece yüksek kaliteli ve maliyetli yemeklerin hazırlanmasına yoğunlaşmaktadır.
Geleneği tamamen terk etmeden yeni ve heyecan verici yemek kombinasyonlarını denemesini sağlamaktadır. Ortaya
çıkan yemekler şaşırtıcı ve alışılmışın dışındadır (Cracknell & Nobis, 1989, s. 738-744). Fransız İhtilali öncesinde
gösterişli ziyafetler, abartılı tabaklar yer almaktaydı. Aristokrat zümrenin ortadan kaldırılması bu zümreye hizmet
sunan rafine mutfağın, halkın bulunduğu restoranlara geçmesini sağlamıştır. Siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeler
sonucunda ticarileşen rafine mutfakta köklü yenilikler ortaya çıkmıştır (Clark, 1975, s. 32-41; Ferguson, 1998, s.
597-641). Köklü yeniliklerin sonucunda birbirini taklit eden yemeklerin yerini özgün ve yaratıcı tabaklar almıştır.
Ayrıca büyük ve abartılı porsiyonlar yerini daha sade ve küçük porsiyonlara bırakmıştır. Bunların yanı sıra bir öğünde
verilen yemek sayısı da azaltılmıştır (Abrams, 2013, s. 7-14). Yaşam koşullarının değişmesi, sosyal ve ekonomik
statülerin farklılaşması gibi nedenlerle insanların tüketim şekli de değişime uğramıştır. Bu bağlamda insanlar yemek
yemeyi sadece biyolojik ihtiyaç olarak görmenin dışına çıkmışlardır. Haz aldıkları, kendilerini iyi hissettikleri
mekanları daha fazla tercih etmeye başlamışlardır. Farklı restoran konseptleri içerisinde yer alan fine dining
restoranlar da bu tercihler arasında yer almayı başarmıştır.
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Yeme ve içme ile ilgili alışkanlıklar, insanlığın varoluşundan beri temel ihtiyaçlar arasında olmuştur. Farklı
kaynaklardan insanların yeme ve içme biçimleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşılmış olsa da bu konu üzerine son yıllarda
bilimsel araştırmalara sıklıkla yer verilmiştir (Cömert & Sökmen, 2017, s. 6-26). Yeme ve içme kavramı insanların
temel gereksinimlerini gidermenin yanı sıra birçok sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da gidermede de önemli bir yere
sahiptir. İnsanlar yiyecek ve içecekleri yaşamlarını devam ettirebilmenin yanında güzel vakit geçirmek, eğlenmek
için de tüketmektedirler (Erdem & Akyürek, 2017, s. 103-126). Küreselleşmenin etkisine bağlı olarak insanların
yaşam şekli, sosyal ve ekonomik durumları değimiş, çalışma yaşamının yoğunlaşması ile birlikte kadınlar iş
hayatında daha çok yer almaya başlamıştır. Bu durumda aileler evde daha az zaman geçirdikleri için ev dışındaki
kafetaryaları ve restoranları tercih ederek yeme ve içme ihtiyaçlarını gidermeye başlamışlardır (Bengül & Güven,
2019, s. 375-405). Ticari anlamda ev dışında yemek tüketme, insanların kendi evi dışında farklı bir yerde bir işletme
tarafından üretilen ve sunulan yiyecek ve içecekleri belirli bir ücret karşılığında tüketmeleri şeklinde ifade edilebilir
(Aydoğdu, Yaşarsoy & Dilsiz, 2019, s. 155-170). Yiyecek ve içecek ihtiyacının giderilme şekli, üretim ve tüketim
durumu mutfak kültürünü ortaya çıkarmaktadır. Tarihsel süreç içerisinde toplumların sosyal ve kültürel değişimleri,
gelenek ve göreneklerine bağlı olarak mutfaklar da değişimlere uğramıştır (Erdoğan Aracı, 2016, s. 121-135). Bu
değişimler yiyecek ve içecek endüstrisinde çeşitli mutfakların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu noktada
karşımıza çıkan mutfaklar otel mutfağı, restoran mutfağı, fast food hizmet veren mutfaklar, catering işletme
mutfakları, endüstriyel mutfaklar, havayolu ikram hizmetleri mutfağı ve gemi mutfakları şeklinde sıralanabilir
(Erdem & Akyürek, 2017, s. 103-126).
Yiyecek ve içecek endüstrisi, insanların yaşadıkları yerler dışında farklı nedenlerle yaptıkları seyahatlerde ya da
konaklamalarda yeme ve içme gereksinimlerini karşılayabilmek amacıyla mal ve hizmete sahip ticari ve kurumsal
işletmelerden meydana gelmektedir (Sökmen, 2014, s. 2-304). Yiyecek ve içecek sektörünün zamanla kendini
geliştirmesi, bu sektör üzerinde yatırımların da çoğalmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak günümüzde yiyecek
ve içecek işletmelerinin sayısı da artmaktadır. Yiyecek ve içecek endüstrisi içerisinde yer alan restoranlar sahip
olduğu menü, atmoster ve kalitesine göre sınıflandırılabilmektedir (Akoğlu & Öztürk, 2018). Sürekli olarak değişim
gösteren restoran işletmeleri var olan rekabet içerisinde tutunabilmek ve müşterilerine farklı ve yeni deneyimler
yaşatabilmek için yenilikçi yapıda olmalıdır (Albayrak, 2017, s. 53-73).
Yiyecek ve içecek sektörü teknolojide yaşanan gelişmeler, yaşam standartlarının değişmesi, uluslararası
seyahatlerin artması gibi etkenler ile birlikte büyümeye devam etmektedir. Bu büyümenin neden olduğu durumlardan
birisi ise dışarıda yemek yeme alışkanlığıdır (Bekar & Gümüş Dönmez, 2016, s. 1-15). Sanayileşme ve kentleşme
ile birlikte insanların farklı yerleri görme isteği, yaşadıkları yerler dışında başka bölgelerde beslenme ihtiyaçlarını
gidermeleri, dışarıda yemek yemenin ticari bir boyut kazanmasına neden olmuştur (Akarçay & Suğur, 2015, s. 1-29).
Yiyecek ve içecek işletmeleri değişen topsumsal durumlara paralel olarak daha çok gelişmekte ve değişmektedir.
Bu bağlamda Türk mutfağında farklı restoran konseptlerinin uygulanabilirliği de mümkün durumdadır. Türkiye’de
1980 yılının sonuna kadar restoran sayısı belli bir sayının üzerine çıkamıyordu. Dışarıda yemek tüketimi 1980 öncesi
daha az tecrübe edilen bir davranış olarak görülmekteydi. Restoran sayısının giderek artması ile her kesimden insan
dışarıda yemek ihtiyacını gidermeye başladı (Safi vd., 2020, s. 124-153).Özellikle lüks restoranlardaki yenilikler,
estetik ve fiziksel unsurlar, atmosferden kaynaklı sıcaklık ve rahatlık bu restoranları müşteriler için çekici hale
getirmiştir (Sahilli Birdir & Yıldız Kale, 2014, s. 57-72). Fine dining yemek kültürü ülkemizde uygulanmaya
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başlayan ve lüks restoranlar kategorisinde yer alan restoran çeşitlerinden bir tanesi olmuştur. Fakat bu konsepte
uygun olmayan pek çok restoran fine dining adı altında kendilerini tanıtmaktadır. Bu durum fine dining konseptinin
ülkemizdeki bilinirliğini olumsuz yönde etkilemektedir (Akoğlu & Öztürk, 2018, s. 430-443). Fine dining ile ilgili
olarak müşterilerin beklentileri, tercih etme nedenleri, aşçıların bakış açısı hakkında yurt dışındaçalışmalar (Eliwa,
2006, s. 1-117; Harrington vd., 2011, s. 272-289) mevcuttur. Türkiye’de de bu konsepte yönelik çalışmalar daha fazla
yapılarak dikkat çekilmesi amaçlanmalıdır. Türk mutfak kültüründebu konsepte daha çok yer verilmesinin
sağlanması Türk mutfak kültürünün bilinirliğine katkı sağlayacaktır. Geçmişi eskiye dayanan Türk mutfağı Batının
etkisi, kitle iletişim araçları, gıda endüstrisinin değişimi gibi pek çok nedenle değişime uğramıştır. Türk mutfağının
dünyada bulunan diğer mutfaklar arasında varlığını koruyabilmesi sağlanabilmelidir (Güler, 2007, s. 19-28). Bu
aşamada Türk mutfağı ile ilgili literatürde yer alan çalışmaların incelenmesi bu konuda neler yapılabileceği ve fine
dining konseptinin Türk mutfağına uyarlanabilirliği hakkındaki fikirlere ulaşmamıza katkı sağlayacaktır. Arlı (1982,
s. 19-33) tüm bölgelerde ve şehirlerde beslenme kültürünün, yemek çeşitlerinin incelenmesinin pek çok yemek
çeşidinin unutulmasına engel olacağını vurgulamaktadır. “Beslenme Kültürümüz” adlı kitapta Türk beslenme
kültürünün çok zengin olduğu konusuna dikkat çekilmektedir (Baysal, 1993, s. 1-138). Türk mutfağının tarihsel
gelişimi ve bugünkü değişim nedenleri ile ilgili yapılan çalışmada Türk mutfağının değişmesine sebep olan unsurlar
üzerinde durulmuştur (Sürücüoğlu & Akman, 1998, S. 5-89). Yiyecek içecek hizmetlerindeTürk mutfağının yerini
inceleyen çalışma sonucunda Türk mutfağının yaşadığı olumsuzluklar ve değişimlere rağmen yiyecek ve içecek
işletmelerinde özellikle açık büfelerdebaşarılı bir şekilde yer aldığı tespit edilmiştir (Ciğerim, 2001, s. 9-341).Türk,
Fransız ve İtalyan mutfaklarının karşılaştırıldığı çalışmanın anket sonucuna göre Türk ve Fransız mutfaklarının
İtalyan mutfağına göre müşteriler tarafından daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir (Özdemir, 2003, s. 3758).Antalya’yı ziyaret eden Alman ve Rus turistler üzerine yapılan bir çalışmada Alman turistlerin Rus turistlere
oranla Türk mutfağına daha olumlu bakış açısına sahip oldukları tespit edilmiştir (Özdemir & Kınay, 2004, s. 5-28).
Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağına yönelik görüşleri üzerine yapılan bir çalışmadaise yerli turistlerin Türk
yemeklerini iştah açıcı, hoş kokulu ve lezzetli bulduğu yabancı turistlerin ise lezzetli ve dikkat çekici buldukları
saptanmıştır (Şanlıer, 2005, s. 213- 227). Güler (2007, s. 19-28), Türk mutfağının tanıtımı ve tarihsel gelişim
sürecinin günümüze nasıl geldiği ile ilgili yaptığı çalışmada kökleri eskiye dayanan Türk mutfağının değişmesine
neden olan etkenler üzerinde durmuştur. Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler üzerine yapılan
araştırmada,Türk mutfağına ait lezzetlerin unutulmasını önleyici çalışmaların yapılması gerektiği saptanmıştır
(Önçel, 2015, s. 33-44).Dünyadaki en iyi mutfakların tanıtıldığı ve listelendiği web siteleri incelendiğinde,Türk
mutfağının beklenen konumda olmadığı tespit edilmiştir (Girgin, Demir & Çetinkaya, 2017a, s. 219-228).Türk
mutfağına ait yemeklerin değerlendirilmesi üzerine Ankara İli'nin incelendiği çalışma sonucunda Ankara’da yaşayan
insanların Türk mutfağına ait yemekleri lezzet açısından %51,7 oranında beğendikleri saptanmıştır (Cömert &
Alabacak, 2019, s. 2123-2143). Fine dining restoranlarda Türk mutfağının yerini belirlemeye yönelik yapılan bu
araştırmanın yöntemi aşağıda verilmiştir.
Yöntem
Bu araştırmanın amacı; İstanbul’da faaliyet gösteren fine dining restoran işletmelerinde Türk mutfağının yerini
belirlemektir. Ülkelerin ve farklı mutfak kültürlerinden uzmanların fine dining algıları sosyal yapı ve kültürel
faktörlerin etkisiyle değişiklik göstermektedir (Akoğlu & Öztürk, 2018). Bu çalışmanın fine dining restoranların Türk
mutfak kültüründe uygulanabilirliği ile ilgili çalışmalara öncü olması öngörülmektedir. Araştırmanın sonuçları, Türk
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mutfak kültürü konusunda eğitim almakta olan gastronomi ve aşçılık öğrencilerine, eğitim vermekte olan
akademisyenlere de öngörüler sunarak yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra sektörde hizmet veren şeflere ve hizmet
verecek şef adaylarına fine dining restoranlarda Türk mutfağının yeri konusunda bilgilendirme sağlayacaktır.
Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi İstanbul Gedik
Üniversitesi Etik Kurulu 03.06.2020 tarihi ve 2020/03 karar/sayı numarası ile alınmıştır. Bu araştırmada veri toplama
aşamasında bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, şikayetlerine, duygularına ve düşüncelerine ilişkin
bilgileri toplamada oldukça etkin bir yöntem olan, ilgili kişi veya gruplarla önceden belirlenmiş konular etrafında
karşılıklı olarak konuşmak, soru sormak ve alınan bilgileri kaydetme şeklinde gerçekleştirilen kalitatif araştırma
yöntemlerinden biri olan (görüşme tekniği yöntemi) kullanılmıştır (Baltacı, 2019). Araştırmada konu ile ilgili olarak
27 Mayıs 2020 – 8 Ağustos 2020 tarihleri arasında, İstanbul'da faaliyet gösteren 14 fine dining restoran işletmesinden
görüşme tekniğinden yararlanılarak 17 katılımcının görüşleri ile bulgular elde edilmiştir. Görüşleri alınan katılımcılar
mesleki yaşamında deneyime sahip olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren fine dining restoranlarda hizmet veren
katılımcılardan (işletme müdürü, mutfak şefi vb.) oluşmaktadır. Katılımcıların görüşleri, görüşme tekniğinden
yararlanılarak yarı yapılandırılmış 12 soru yöneltilerek alınmıştır. Görüşme soruları literatür ve fine dining ile ilgili
çalışmalardan yararlanılarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Nitel araştırmada onaylanabilirliğin
sağlanabilmesi için araştırmanın ham verilerine (ses kayıt cihazı, görüşme notları gibi) ve elde edilen bulgularda
temalar, kodlar ve kategorilere yer verilerek anlamlı bir şekilde analiz yapılması sağlanmalıdır (Başkale, 2016). Bu
doğrultuda nitel uygulamalı yapılan bu araştırmada betimsel analiz yapılmıştır. Araştırmanın geçerliliğini artırmak
için bulgular kısmında katılımcıların verdikleri cevaplar doğrudan alıntı şeklinde yer verilmiştir.
Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyet gösteren 17 adet finedining restoran işletmesi oluşturmaktadır.
Araştırmanın evrenini fine dinig restoran işletmelerinde yönetici statüsündeki çalışanların oluşturmasının temel
nedeni sahip oldukları bilgi ve deneyimleri ile kıyaslama becerilerinin fazla olmasıdır. Ayrıca evrenin İstanbul’da
faaliyet göstren fine dining restoran işletmeleri olarak belirlenmesindeki temel neden İstanbul'un diğer illere göre
sahip olduğu niteliklerdir. Bu nitelikler arasında gelir seviyesinin yüksek olması ve şehrin markalaşması yer
almaktadır. Ayrıca turizm destinasyonun gelişmiş olması da ön plana çıkmaktadır. Buna göre Kültür ve Turizm
Bakanlığı (2019) web sayfasında bulunan İstanbul turizm istatistikleri raporu incelendiğinde, farklı ülkelerden
14.906.663 yabancı turistin İstanbul'u ziyaret ettiği bilgisine ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra İstanbul’da faaliyet
gösteren fine dining restoran işletmeleri olarak belirlenmesinde araştırmacının zaman, maliyet ve ulaşım gibi
kısıtlılıkları da dikkate alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sayfasından 2019 yılında İstanbul’da faaliyet
gösteren 154 adet 1. sınıf restoran ve 45 adet 2.sınıf restoran kategorisinde toplam 199 adet yiyecek içecek
işletmesinin hizmet vermekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın (2019) istatistikler
içerisinde fine dining kategorisinde veri olmadığı ve fine dining restoranlar ile ilgili istatistiksel bilgilere lüks
restoranlar içerisinde yer verildiği tespit edilmiştir. Her lüks restoran fine dining kategorisinde yer almamaktadır.
Fine dining kategorisinde yer alan restoranlarda daha küçük porsiyonlar, sezonluk ve yerli ürünler kullanılmaktadır.
Bu kategorideki restoranlarda atmosfer daha ön planda tutulmaktadır. Bu doğrultuda araştırma evreni ile ilgili bilgiler
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (2020) elde edilmiştir. Yapılan bilimsel
çalışmalarda evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün tespit edilmesi çalışma verilerinin evrene
genellenebilmesini sağlamaktadır (Ural & Kılıç, 2013). Örneklem seçimi yapılmayıp tüm evrenin örneklem içerisine
alınması örneklemin küçük olması durumunda nitel araştırmalar için uygun bir yöntemdir (Başkale,
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2016).Araştırmanın evrenini Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'ne üye olan ve
İstanbul’da faaliyet gösteren 17 adet fine dining restoran işletmesi oluşturmaktadır. Evren ile ilgili bilgilerTurizm
Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği'nden elde edilen bilgilerin yanı sıra Bekar ve Bekar (2020,
s. 1396-1412) fine dining restoranları belirlemede işletmelerin beyanları esas alınarak belirlenmiştir. Araştırma
sırasında 2 işletmenin fine dining olmadıklarını belirtmeleri üzerine evrenden işletmeler çıkartılmıştır. 15 fine dining
restoran işletmesinden 14'ü araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Bu doğrultuda araştırma evreni İstanbul'da faaliyet
gösteren 14 fine dining restoran işletmesi olarak güncellenmiştir. Araştırmacı tarafından evreni oluşturan işletmelerle
doğrudan iletişime geçilmiştir. Araştırmayı kabul eden 14 adet fine dining restoran işletmesinden 17 katılımcı ile
görüşmeler pandemi nedeniyle yüz yüze ve dijital ortam üzerinde kayıt altına alınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşme
formunun birinci bölümünde katılımcının demografik bilgilerini içeren sorulara yer verilirken, ikinci kısımda ise 12
adet konuyla ilgili sorular yöneltilmiştir. Katılımcılara birinci bölümde eğitim düzey ve alanı, mutfak eğitimleri ve
sektördeki deneyim süreleri sorulmuştur. İkinci bölümde fine dining ve Türk mutfağı ile ilgili sorular sorulmuştur.
Araştırma sorularına aşağıda yer verilmiştir.
-

Müşteri tipolojiniz hakkında bilgi verir misiniz?

-

Menüde müşterilerinizin en çok tercih ettiği yemek hangisidir?

-

Menü fiyatlandırmasına etki eden faktörler nelerdir? Pahalı bulunuyor mu?

-

Menüde hangi mutfakları ağırlıklı olarak tercih ediyorsunuz?

-

Menüde Türk Mutfağına yer veriyor musunuz? Menüde Türkiye’de hangi yöre mutfağının etkisi daha
fazladır?

-

Türk Mutfağının tanıtımı ile ilgili neler yapılmalıdır?

-

Fine dining nedir?

-

Fine dining şefin yaratıcılığına katkı sağlayan bir konsept midir?

-

Türkiye’deki fine dining restoranlar konsepte uygun olarak hizmet vermekte midir?

-

Türk Mutfak kültürünün tanıtımında fine dining restoranların katkısı nedir?

-

Türk ve diğer ülke vatandaşlarının fine dining konseptine bakış açısı nasıldır?

-

Türkiye’de ve Dünya da yer alan fine dining restoranların arasındaki fark nedir?

Bulgular
Araştırmanın evrenini İstanbul'da faaliyet gösteren 17 fine dining restoran işletmesi oluşturmaktadır. Araştırma
yapılan işletmenin seçiminde işletmenin kendisini fine-dining olarak tanımlaması esas alınmıştır. Araştırma sırasında
2 işletmenin beyanı üzerine evrenden işletmeler çıkartılmıştır. Belirlenen 15 fine dining restoran işletmesinden 14'ü
araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Buna göre araştırmanın evreni 14 fine dining restoran işlemesi olarak
güncellenmiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 14 fine dining restoran işletmesinden 17 kişi ile iletişim kurularak
görüşme formundaki sorular iletilmiştir. Restoranların üç tanesi ile katılımcıların uygunluğu belirlenerek çevrimiçi
görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşme formu elektronik ortamda sunularak ve kişilerin izni alınarak görüşme kayıt
altında tutulmuştur. Bunun dışında kalan diğer restoranlardan bir tanesinin katılımcısı ile yüz yüze görüşme
gerçekleştirilmiştir. Katılımcının onay vermesi doğrultusunda cevaplar ses kayıt cihazı aracılığı ile kayıt altında
tutularak görüşme sağlanmıştır. Geriye kalan restoranların ilgili kişilerine mail aracılığı ile sorular ulaştırılmıştır.
Katılımcıların geri dönüş yapması sonucunda iletilen soruların cevaplarına ulaşım sağlanmıştır. Araştırmada yer alan
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17 katılımcıdan 4’ü lise mezunu, 4’ü ön lisans mezunu iken 9’u lisans mezunudur. Katılımcıların eğitimleri
değerlendirildiğinde ilkokul eğitim düzeyinde kişinin bulunmağı saptanmıştır. Lise ve ön lisans eğitimi alanların
sayısının eşit olduğu, lisans eğitimi alan kişilerin sayısının ise lise ve ön lisans eğitimi alan kişilerden daha fazla
olduğu tespit edilmiştir. Buna göre katılımcılarının büyük kısmının eğitim düzeylerinin yüksek olduğu saptanmıştır.
Bu durum fine dining restoranların hizmet kalitesine de etki edecek bir faktördür. Alanında yeterli bilgi ve beceriye
sahip eğitimli kişiler tarafından daha kaliteli hizmetin sunulması sağlanacaktır.
Katılımcıların mesleki deneyim durumları incelendiğinde; 2 yıla kadar deneyime sahip 2 kişi, 2 ile 5 yıl arasında
3 kişi, 6 ile 9 yıl arasında deneyim süresine sahip 2 kişi, 10 ile 13 yıl arasında deneyim süresine sahip 3 kişi ve14 yıl
ve üzeri deneyim sahibi olan katılımcıların sayısı ise 7'dir. Bu bulgular, alanında yetkin kişilerin belirlenen fine dining
restoranlarda hizmet verdiklerini göstermektedir. Mesleki alanında yeterli deneyime sahip olan kişiler edindikleri
deneyimleri hizmet verdikleri restorana aktaracaklardır. Bu deneyimler doğrultusunda farklı bakış açıları ile
yenilikler ortaya konulacaktır. Bu durum sektör içerisinde hizmet veren restoranın varlığını sürdürmesi açısından
önemli bir yere sahiptir. Katılımcıların restorandaki görev durumlarına göre 2 işletme müdürü, 2 operasyon direktörü/
koornidatör şef,3 aşçıbaşı, 1 aşçıbaşı yardımcısı, 6 bölüm şefi ve 1 bölüm aşçısı şeklinde dağılmaktadır. Aşçıbaşı,
aşçıbaşı yardımcısı, bölüm şefleri ve bölüm aşçıları mutfak kısmından sorumlu kişilerdir. İşletme müdürü ve
operasyon direktörü ise restoranın ve mutfağın işleyişini de kontrol altında tutmaktadır. Restoranda birbiri ile
bağlantılı bölümlerden her kişi ile görüşme sağlandığı görülmektedir. Farklı statüdeki katılımcıgörüşlerinin alınması
çeşitli bakış açılarının ortaya konulmasına katkı sağlayacaktır. Bunun yanı sıra restoranın işletilmesinden mutfaktaki
yemeğin hazırlanmasına kadar olan bütün süreçte ortaya çıkabilecek sorunlar da saptanabilecektir.
Katılımcılara fine dining restoranların Türk mutfağındaki yerini belirlemeye yönelik 12 soru sorulmuştur. İletişim
sağlanan restoranlardaki ilgili kişilerin her birine katılımcı kodu verilmiştir. Katılımcı kodu bulunan her bir ilgili
kişiye 12 soru yönlendirilerek cevapları kayıt altında tutulmuştur. Tablo 1 ile Tablo 12 arasında katılımcıların
araştırma sorularına ilişkin verdikleri cevaplar sunulmaktadır. Tablo 1'e göre fine dining restoranları en fazla yabancı
uyruklu müşteriler (%47,1) tercih etmektedir. Katılımcıların %35,3'ü Türk müşterilerin fine dining restoranları tercih
ettilerini belitmiştir. Fine dining restoranları gelir seviyesi yüksek (%29,5), beyaz yakalı, ünlü ve şirket yöneticileri
(%11,8) ile üst düzey kitle (%5,9) müşterilerin tercih ettiği belirlenmiştir. Araştırmada yer alan katılımcıların
%35,3'ünün görüşüne göre yemek deneyimi yaşamak isteyen insanların fine dining restoranları tercih ettiklerini
belirtmişlerdir. Görüşme yapılan diğer katılımcıların %29,5'i iş yemekleri ve %11,8'i özel günlerin fine dining
restoranların tercih edilmesine etki ettiğini vurgulamıştır. Katılımcıların %11,8'i lezzet ve geçmişinin, yemeğin
kalitesinin %5,9'u yeme ve içme kültürünün fine dining restoranların tercihine etki eden diğer faktörler olarak ifade
etmiştir. Katılımcıların Müşteri tipolojiniz hakkında bilgi verir misiniz? sorusuna verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde genellikle yeme ve içme kültürünesahipveyeni lezzetler denemeye açık bireylerden oluşan
müşteri tipinin bulunduğu belirtilmiştir. Görüşme yapılan katılımcıların çoğu restoranlarını yerli ve yabancı turistler,
beyaz yakalılar, iş yeri sahipleri ve sosyo ekonomik açıdan geliri yüksek kişilerin tercih ettiklerini vurgulamışlardır.
Her restoranın kendine özgü menüsü ve buna bağlı yemeklerinmenüdebulunduğu tespit edilmiştir. İletişime geçilen
restoranların menülerinde yer alan yemeklerde mevsimsel ürünlerin tercih edildiği belirtilmektedir.
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Lezzet ve
Geçmişi

Şirket
Yöneticileri

Yabancı
Uyruklu
Müşteri
İş Yemekleri

Yemek
Deneyimi

Özel Günler

Kaliteli Yemek

Beyaz Yakalılar

Yüksek Gelir
Seviyesi

Ünlüler

f
%

Yeme ve İçme
Kültürü

Frekans
Yüzde

Üst Düzey Kitle

Kod

Türk Müşteri

Tablo 1. Fine Dining Restoranların Müşteri Tipolojisine İlişkin Bulgular

6
35,3

1
5,9

1
5,9

2
11,8

2
11,8

8
47,1

6
35,3

2
11,8

2
11,8

2
11,8

5
29,5

2
11,8

5
29,5

Restoranların mutfaklarında özellikle yerli ürün kullanımına dikkat edildiği vurgulanmıştır. K.9 kodlu
katılımcının verdiği cevap fine dining restoranların müşteri tipolojisini yansıtan yerinde bir tanımla olup, şu
şekildedir;“Restoranımıza gelen misafirlerimiz bizi genellikle yeni bir heyecan yaşamak için tercih etmektedirler.
Profilimizi dünyanın çeşitli yerlerinde yemek yeme fırsatı bulan maddi geliri yüksek aileler oluşturmaktadır. Sektörde
yeni bir oluşum gösterdiğimiz için, sektör ile ilgili birçok meslektaşımız ve restoran işletmecilerini ağırlamaktayız.
İş yemeği ve özel günlerde daha çok tercih edilmekteyiz”. Buna göre bireylerin sosyal ve ekonomik durumları restoran
tercihleri üzerinde de etki etmektedir. Ekonomik geliri yüksek bireylerin restoranlardan beklentileri farklı deneyimler
yaşamak ve haz almak şeklinde ön plana çıkmaktadır. Tablo 2’de araştırma sorusu olan “Menüde müşterilerinizin en
çok tercih ettiği yemek hangisidir” yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir. Katılımcıların
%58,9'u et yemeklerinin, %29,5'i deniz ürünü ile hazırlanan yemeklerin fine dining restranlarda müşteriler tarafıdan
tercih edildiğini vurgulamıştır. Katılımcıların %23,6'sı menüdeki yerini koruyan yemeklerin bulunduğunu ve
menünün mevsime göre hazırlandığını ifade etmiştir.

Mevsime
Göre Deişen
Menü

Et Yemekleri

Akdeniz
Mutfağı
Yemeği

Al Dante

Geleneksel
Yöntemle
Hazırlanan
Yemek

Deniz Ürünü
Yemekleri

f
%

Menüde
Yerini
Koruyan
Yemek

Frekans
Yüzde

Tadım
Menüsü

Kod

Tablo 2. Fine Dining Restoran Müşterilerinin En Çok Tercih Ettikleri Yemeklere İlişkin Bulgular

2
11,8

4
23,6

4
23,6

10
58,9

1
5,9

1
5,9

1
5,9

5
29,5

Araştırmada yer alan katılımcıların %11,8'inin görüşleri doğrultusunda fine dining restoranlarda
müşterilerin tadım menüsünü tercih ettikleri saptanmıştır. Katılımcıların %5,9'unun görüşü doğrultusunda
fine dining restoranlarda müşterilerin Akdeniz mutfağı yemekleri, geleneksel yöntemlerle hazırlanan
yemekleri ve Al dante pişirilen yemekleri tükettikleri tespit edilmiştir.Katılımcıların Menüde
müşterilerinizin

en

çok

tercih

ettiği

yemek

hangisidir?sorusuna

verdikleri

cevaplar

değerlendirildiğindekatılımcıların çoğunun soruyu yanıtlarken ilk başta menülerini mevsimsel olarak
değiştirdiklerini, kullandıkları ürünleri bu doğrultuda belirlediklerini ifade ettikleri belirlenmiştir. Bazı
restoranların açıldığı günden itibaren menüde ki yerini koruyan yemeklerin mevcutolduğu da belirtilmiştir.
K.2 kodlu katılımcının verdiği cevap “Menü mevsimsel olarak güncellenmektedir. Her ürünü kendi
mevsiminde kullanılma çabası içerisindedir. Bunun dışında haftalık olarak tabaklarımız da var. Yani
sürekli değişen ve gelişen dinamik bir menü anlayışımız mevcuttur. Ama vazgeçilmez bir yemeğimiz
bulunmaktadır. Bu yemek ağır ateşte pişmiş "Dana Kaburga"dır. Restoranımızın açıldığı günden itibaren
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menüdeki yerini korumaktadır. Mevsimsel olarak kaburgaya ek olarak garnitürlerde değişim yapılsa da
kaburga aslını korumaya devam etmektedir.” şeklinde durumu açıklamaktadır. Bunların yanı sıra
katılımcıların hizmet verdiği restoranlardaki menülerde genellikle balık ürünleri ve et ürünleri tabakların
da bulunduğu saptanmıştır. Buna göre araştırmada yer alan restoranların menüsünü sabit değildir. Ürünlerin
kullanımı mevsimine göre değişiklik göstermektedir. Bu durum ürün tedarik aşamasında sıkıntılar
yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu sıkıntıların yaşanmaması için gerekli planlamaların yapılması
gerekmektedir. Tablo 3’te araştırma sorusu olan "Menü fiyatlandırmasına etki eden faktörler nelerdir?
Pahalı bulunuyor mu?"yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir. Katılımcıların
%76,5'inin görüşü sonucunda fine dining restoranlarda menü fiyatlandırmasına en fazla ürün maliyetinin
etki ettiği belirlenmiştir. Katılımcıların %53'ü menü fiyatlandırmasına ürün kalitesinin etki ettiğini
vurgulamıştır. Katılımcıların %41,2'si müşteri tipinin menü fiyatlandırmasına etki ettiğini belirtmiştir.

Frekans
Yüzde

f
%

Personel
Gideri

Üreticiler

Müşteri
Tipi

Mevsimsel
Ürün

Servis
Kalitesi

Yerel
Ürünler

Piyasa
Rekabeti

Ürüm
Kalitesi

Ambiyans

Ürün
Tederiği

Kod

Ürün
Malyeti

Tablo 3. Fine Dining Restoranlarda Menü Fiyatlandırmasına Etki Eden Faktörler ve Menünün Pahalılık
Durumuna İlişkin Bulgular

13

4

1

9

2

2

1

4

7

3

3

76,5

23,6

5,9

53

11,8

11,8

5,9

23,6

41,2

17,7

17,7

Katılımcıların Menü fiyatlandırmasına etki eden faktörler nelerdir? Pahalı bulunuyor mu? sorusuna verdikleri
cevaplar değerlendirildiğindemenülerde yer alan yemeklerin fiyatlandırılması yapılırken dikkat edilen unsurların
ürün maliyeti ve ürün kalitesi olduğu belirlenmiştir. K.5 kodlu katılımcının verdiği cevap bu durumu açıklar nitelikte
olup şu şekildedir;“Türkiye'de daha çok kullanılacak malzeme fiyatlarındaki ani değişiklikler olmasından dolayı
malzeme fiyat odaklı menü fiyatlandırması yapılmaktadır. Biz restoranımızda menü fiyatlandırması yaparken
%28'ini maliyet onanına göre fiyatlandırma yapıyoruz. Bu fiyatlandırmanın son halini alması için rakip restoranlar
ve yemeklerin fiyat algısını da göz önünde bulunduruyoruz. Menü fiyatlarının pahalılık oranı ülkede kişi başı gelir
oranındaki aşırı farklar yüzünden %50 oranında pahalı bulunuyor”. Menüde yer alan yemeklerin pahalılığı
konusundaki soruya ise katılımcıların çoğu, müşterilerinin çoğunun fiyatları pahalı bulmadıklarını belirtmişlerdir.
Bunu müşteri tipinin ve verilen hizmetin kalitesinin etkilediğini ifade etmişlerdir. K.11 kodlu katılımcı menü fiyatının
pahalılık durumunun neye göre olduğunun önemi üzerinde durmuştur. Soruya şu şekilde cevap vermiştir;“Pahalılık
durumunun neye göre olduğu önemlidir. Bu noktada neyin tercih edildiği önemli bir durumdur. Şef mi, yemekler mi,
restoran mı tercih ediliyor? Kendimi iyi hissettiğim bir restoran mı tercih ediyorum? Yoksa normal bir restoranda,
ucuz bir yemeğe mi gidiyorum? Pahalı bulunmuyor, sezon yemekleri yapan bir şefim. Bir şef kendi kafasına göre
fiyatlandırma yapamaz. Öncelikle ürünlerin fiyat aralığına bakılmalıdır. Örneğin menüde yaptığım bir salatanın
öncelikle sağlıklı olmasına dikkat ediyorum, temiz olmasına, malzemelerin nasıl kullanıldığına dikkat ediyorum.
Bunların hepsi bütünleştikten sonra bir fiyat aralığı çıkarıyorum. Pazarları gezip, hangi ürünler var inceliyorum.
Sezonluk ürünleri tercih edip kontrollü şekilde kullanıyorum. Çünkü restorana gelecek kişi mutlu olmalı, keyifle
yemek yemelidir. Menüde yok denilmiyor, müşterinin tercihine göre hareket ediliyor, en iyi şekilde hizmet
sunulmaktadır”.Buna göre menüde yer alan yemeklerin fiyatları yapım aşamasında kullanılan ürünlerin fiyatlarına
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paralel olarak değişmektedir. Menüde yerli ürünlerin kullanımına daha sık yer verilerek ürün maliyetinin düşürülmesi
sağlanabilir.
Menüde bulunan yemeklerin fiyatlarının pahalı bulunmaması bireylerin ekonomik düzeyleri ile ilişkilidir.
Ekonomik şartları iyi olan tüketiciler daha çok yemeğin kalitesine ve bundan duyduğu hazza önem vermektedir. Bu
nedenle menüde yer alan yemekleri pahalı bulmamaktadırlar. Tablo 4’te araştırma sorusu olan "Menüde hangi
mutfakları ağırlıklı olarak tercih ediyorsunuz?" yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.

5
29,5

3
17,7

1
5,9

3
17,7

Geçmişte Yapılan
Yemekler

Modern Mutfak

3
17,7

Uluslararası
Mutfak
Teknikleri

Uzakdoğu
Mutfağı

3
17,7

Yerli Ürün
Kullanımı

Fransız Mutfağı

11
64,8

Avrupa Mutfağı

İtalyan Mutfağı

f
%

Akdeniz Mutfağı

Frekans
Yüzde

Türk /Anadolu
Mutfağı

Kod

Tablo 4. Katılımcıların Menüde Ağırlıklı Olarak Tercih Ettikleri Mutfaklara İlişkin Bulgular

4
23,6

3
17,7

1
5,9

Tablo 4'e göre göre fine dining restoranlarda en fazla Türk/ Anadolu mutfağına (%64,8) yer verilmektedir. Ayrıca
Fransız mutfağı (%29,5), İtalyan mutfağı (%17,7), Uzakdoğu mutfağı (%17,7) ve Akdeniz mutfağı (%17,7) da tercih
edilmektedir. Katılımcıların Menüde hangi mutfakları ağırlıklı olarak tercih ediyorsunuz? Sorusunaverdikleri
cevaplar değerlendirildiğinde, restoranların mutfaklarında Fransa, İtalya başta olmak üzere diğer dünya mutfaklarının
pişirme yöntemleri, sunum şekilleri ve gıda ürünlerinden de yararlanıldığı saptanmıştır. K.3 kodlu katılımcı sadece
İtalyan mutfağı şeklinde çalıştıklarını belirtmiştir. Diğer katılımcıların çoğu Türk mutfak kültürüne ağırlık
verdiklerine dikkat çekmişlerdir. Menülerde Anadolu ve Türk mutfağı konseptini yansıttıklarını vurgulamışlardır.
K.8 kodlu katılımcı ise yıllardır Türk mutfağına ağırlık vererek, menülerinde modern dünya mutfağı konseptinden
uzak durduklarını ifade etmiştir. Bu katılımcılar dışındaki diğer katılımcılar menülerinde Avrupa mutfağındaki
tekniklerden yararlandıklarını ifade etmişlerdir. Buna göre araştırmada yer alan restoranların biri dışında diğer
restoranlar Türk mutfak kültürüne yer vermektedirler. Böylelikle restorana gelen yerli ve yabancı müşteriler Türk
mutfak kültürünü yansıtan yemekleri tatmış olurlar. Bu durum Türk mutfak kültürünün bilinirliğinin artmasına katkı
sağlayacaktır. Tablo 5’te araştırma sorusu olan "Menüde Türk mutfağına yer veriyor musunuz? Menüde Türkiye'de
hangi yöre mutfağının etkisi daha fazladır?" yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Fine Dining Restoranlarda Türk Mutfağına ve Yöre Mutfalarına Yer Vermelerine İlişkin

Ege

Doğu
Anadolu

Akdeniz

İç Anadolu

Trakya

Marmara

Farklı
Coğrafi
Bölgeler

Anadolu
Mutfağı

f
%

Karadeniz

Frekans
Yüzde

Güneydoğu
Anadolu

Kod

Bulgular

4
23,6

4
23,6

8
47,1

4
23,6

3
17,7

2
11,8

3
17,7

2
11,8

4
23,6

4
23,6

Tablo 5'e göre fine dining restoranlarda en fazla Ege mutfak kültürüne yer verilmektedir. Ayrıca Karadeniz
(%23,6), Doğu Anadolu (%23,6), Güneydoğu Anadolu (%23,6), Trakya (%17,7), Akdeniz (%17,7), Marmara
(%11,8) ve İç Anadolu (%11,8) mutfaklarına da yer verilmektedir. Katılımcıların Menüde Türk mutfağına yer veriyor
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musunuz? Menüde Türkiye'de hangi yöre mutfağının etkisi daha fazladır? sorusuna verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde fine dining konseptine sahip restoranlar Türk mutfağında yerelliğin daha ön plana çıkmasına
faydasağladığı tespit edilmiştir. Fine dining konseptinin Türk mutfağının tanıtımında yararlı olduğu yönünde ifadeler
yer almaktadır. Katılımcıların çoğu tarafından Türkiye’de yer alan fine dining konseptli restoranlarda Türk ve
Anadolu mutfağına özellikle yer verildiği vurgulanmıştır. Ayrıca katılımcılar yurt dışından gelen müşterilerin bu
restoranlarda Türk mutfak kültürünü yansıtan yemekleri özel sunumlarla tatmaları sonucunda Türk mutfak
kültürünün sadece kebap ve dönerden ibaret olmadığını gözlemleyebileceklerini belirtmişlerdir. K.1 ve K.4 kodlu
katılımcılar Türk mutfağı olarak değil Anadolu mutfağı tabiriyle menülerinde yer verdiklerini belirtmişlerdir. K.3
kodlu katılımcı yerli ürün alıp işlediklerini fakat Türk mutfağına ait yemeklerinin menülerinde yer almadığını ifade
etmiştir. Diğer katılımcılar ise genellikle menülerinde Türk mutfağına yer verdiklerini vurgulamışlardır. K.10, K.11
ve K.12 kodlu katılımcılar özellikle Türk mutfağını modernize ederek restoranlarında yer verdiklerini belirtmişlerdir.
Araştırma sonucuna göre fine dining restoranların çoğu Türk mutfağına yer vererek, Türk mutfağının bilinirliği
üzerine etki etmektedir. Restoranlarda daha fazla yerli ürün kullanımının teşvik edilmesi bu duruma katkı
sağlayacaktır. Tablo 6’da araştırma sorusu olan "Türk mutfağının tanıtımı ile ilgili neler yapılmalıdır? "yönelik
verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.

Bloggerlar

Yemeklerin
Hikayesi

Mutfağın
Tarihçesi

Yerellik

Reklam ve
Tanıtım

Yurt dışı nda
Türk
Mutfağının
Temsili

Yerli Üreticinin
Desteklenmesi

Şefin Tecrübesi

Yabancı Dil

Yeniliklere
Açık Olmak

f
%

Sosyal Medya

Frekans
Yüzde

Ünlü Şefler

Kod

Tablo 6. Katılımcıların Türk Mutfağının Tanıtımı İçin Yapılması Gerekenlere İlişkin Bulgular

6
35,3

1
5,9

1
5,9

2
11,8

1
5,9

2
11,8

8
47,1

5
29,5

6
35,3

2
11,8

2
11,8

2
11,8

Tablo 6'ya göre, Türk mutfağının tanıtılması için en fazla reklam ve tanıtımın (%47,1) yapılması gerektiği
vurgulanmıştır. Yerli üreticinin desteklenmesi (%35,3) de Türk mutfak kültürünün tanıtılmasına etki eden diğer
önemli bir faktördür. Katılımcıların %29,5'i yurt dışında Türk mutfağının temsil edilmesi gerektiğini belirtmiştir.
Katılımcıların Türk mutfağının tanıtımı ile ilgili neler yapılmalıdır? sorusuna verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde
katılımcıların Türk mutfağını gelişmiş ve köklü bir mutfak olarak gördükleri, Türk mutfak kültürünün sadece kebap
ve dönerden ibaret olmadığı vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra katılımcılar Türk mutfağının olması gereken yerde
olmadığını belirterek bunun için gerekli çalışmaların ve düzenlemelerin yapılması konusu üzerinde durmuşlardır.
Türk mutfağındaki yerellik ön planda tutularak yazılı, görsel basın ve sosyal medya aracılığı ile Türk mutfak
kültürünün tanıtılabileceğini vurgulamışlardır. Ayrıca Türk mutfağının gastronomi dünyasında başarı ve ün kazanmış
şeflerin de desteği ile birlikte yurt dışında da tanıtılması gerektiğini ifade etmişlerdir. K.17 kodlu katılımcı konuya
farklı açıdan da yaklaşarak “Bu noktada üniversite okuyanlara daha çok görev düşmektedir. Geçmişten günümüze
teknik terimlerimizi kaybetmiş durumdayız. Bunları gün yüzüne çıkartarak, Türk Dil Kurumu’ndan destek alınıp her
tekniğin evrenselleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” şeklinde ifadede bulunmuştur. Buna göre Türk mutfak
kültürünün tanıtılmasında restoran işletmecilerinin ve şeflerinin duyarlılığı önemli yere sahiptir. Bunun için
restoranlarında Türk mutfak kültürünü yansıtan ürünlere daha sık yer vermeleri gerekmektedir. Ayrıca Türk mutfak
kültürü ile ilgili yapılan çalışmalara daha fazla destek vermeleri gerekmektedir. Tablo 7’de araştırma sorusu
olan"Fine dining nedir?"yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir
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Dekorasyon

Ambiyans

Lezzet

Şıklık

Modern

Konfor

Zevk Almak

Kaliteli
Personel

Kaliteli
Ekipman

Kaliteli Servis

Özel
Hissetmek

f
%

Sunum
Kalitesi

Frekans
Yüzde

Kaliteli Yemek

Kod

Tablo 7.Fine Dining Kavramının Tanımlanmasına İlşkin Bulgular

9
53

4
23,6

6
35,3

5
29,5

4
23,6

2
11,8

2
11,8

2
11,8

4
23,6

1
5,9

2
11,8

8
47,1

5
29,5

Tablo 7'ye göre, katılımcılar fine dining kavramını genellikle kaliteli servis (%47,1) şeklinde tanımlamıştır. Fine
dining kavramının tanımlanması sırasında dekorasyon (%35,3), ambiyans (%29,5), lezzet (23,6) ve sunum
kalitesinden (%23,6) bahsedilmiştir. Katılımcıların

Fine dining nedir? sorusuna verdikleri cevaplar

değerlendirildiğinde katılımcılar genellikle fine dining kavramını kaliteli yemek, kaliteli servis şeklinde en kısa ifade
ile tanımlamışlardır. Bulgular sonucunda fine dining kavramının ilişkili olduğu unsurların bulunduğu saptanmıştır.
Buna göre restorandan içeri giriş yapıldığı andan itibaren müşterinin karşısına çıkanın mekanın ambiyansı, restoranın
müziği, restoranın dekorasyonu, servisin kalitesi gibi unsurlar fine dining kavramı ile ilişkili bulunmuştur.
Katılımcılar fine dining restoranlarda sadece yemeğin ön planda olmadığını, müşterilerin öncelikle doymak için değil
zevk almak ve güzel vakit geçirmek için bu restoranları tercih ettiklerini vurgulamışlardır. Buna göre fine dining
kavramının en kısa tanımı kaliteli yemek ve kaliteli zaman şeklindedir. Fine dining konseptindeki restoranlar her
müşteri tipine uygun şekilde hizmet vermelidirler. Fine dining kavramının daha bilinir hale gelmesi için daha fazla
memnuniyetin sağlanması gereklidir. Tablo 8’de araştırma sorusu olan "Fine dining şefin yaratıcılığına katkı
sağlayan bir konsept midir?"yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.

Özgürlük

Farklı Lezzet
Üretimi

Yenilikçilik

Araştırmaya
Açık Olma

Kendini
Geliştirmek

f
%

Farklı Menü
Tasarımı

Frekans
Yüzde

Farklı Fikir
Üretimi

Kod

Tablo 8. Fine Dining Konseptinin Şeflerin Yaratıcılığına Etkisine İlişkin Bulgular

9
53

4
23,6

3
17,7

7
41,2

4
23,6

2
11,8

7
41,2

Tablo 8'e göre, fine dining konsepti şefin farklı fikirler üretmesine (%53) katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra
şefin farklı lezzetler üretimesine (%41,2) de etki etmektedir. Katılımcılar fine dining konseptinin şeflerin kendini
geliştirmesine (%41,2) ve yenilikçi (%23,6) olamsına fayda sağlayacağını vurgulamıştır. Katılımcıların Fine dining
şefin yaratıcılığına katkı sağlayan bir konsept midir? sorusuna verdikleri cevaplarlar doğrultusunda katılımcılar fine
dining konseptinin şefin yaratıcılığına katkı sağladığı konusunda ortak görüştedirler. K.1 kodlu katılımcı konseptin
şef için bir harita olduğunu bu doğrultuda plan ve projesini yaptığını ve konsepte göre yaratıcı fikirlerle müşterilerin
karşısına çıktığını ifade etmiştir. K.7 kodlu katılımcı fine dining konseptinin şefleri hem zorladığı hem de şeflere
imkansızı başarmalarını sağladığını vurgulamıştır. K.14 kodlu katılımcı ise araştırmayı seven, etrafını ve dünyayı
takip eden şefin yaratıcılığını beslemesi konusunda fine dining konseptinin uygulama açısından fayda
sağlayabileceğini belirtmiştir. K.9 kodlu katılımcı da fine dining konseptinin şefler için özgür bir konsept olduğunu
ifade etmiştir. K.13 kodlu katılımcı soruyu farklı bir bakış açısı ile değerlendirmiştir. Daha çok şeflerin fine dining
konseptine katkıda bulunmaları gerektiğini belirterek fine dining konseptinin gelişmesini şefin yaratıcılığına bağlı
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olduğunu vurgulamıştır. Buna göre fine dining şeflerin daha özgür hissettiği bir konsept olarak karşımıza
çıkmaktadır. Fine dining konseptinde çalışan bir şef bilgi ve becerisini daha fazla geliştirerek kaliteli yemekler ortaya
çıkarabilir. Bu durum fine dining konseptinin bilinirliğini de olumlu yönde etkileyecektir. Tablo 9’da araştırma
sorusu olan "Türkiye'deki fine dinig restoranlar konsepte uygun olarak hizmet vermekte midir?"yönelik verilen
cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.

Özgünlük

Maliyet
Sorunu

Ürün
Tedarik
Sorunu

Sosyal
Yaşam
Tarzı

Müşteri
Talebi

Frekans
Yüzde

Restoran
Sayısının Az
Olması

Kod

Tablo 9. Türkiye'de Hizmet Veren Fine Dining Restoranların Konsepte Uyguluğuna İlişkin Bulgular

11
64,8

3
17,7

2
11,8

1
5,9

2
11,8

2
11,8

f
%

Tablo 9'a göre katılımcıların çoğu Türkiye'de fine dining restoranların sayısının az olduğunu (%64,8) belirtmiştir.
Türkiye'de faaliyet gösteren fine dining restoranların genellikle maliyet sorunu (%11,8) ve ürün tedarik sorunu
(%5,9) nedeniyle devamlılık gösteremedikleri katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. Türkiye'deki fine dining
restoranların müşterilerin talepleri (%11,8) doğrultusunda hizmet verdikleri belirtilmiştir. Katılımcıların Türkiye'deki
fine dinig restoranlar konsepte uygun olarak hizmet vermekte midir? sorusuna verdikleri cevaplar
değerlendirildiğinde katılımcılar arasında yer alan K.2 ve K.8 kodlu katılımcılar fine dining konseptinin Türkiye’de
çok fazla tutunamadığını ifade etmişlerdir. Diğer katılımcılar ise Türkiye’de bulunan fine dining restoranların
konsepte uygun hizmet vermek için gayret ettiklerini belirterek, bu konsepte uygun hizmet veren restoran sayısının
oldukça az sayıda olduğunu vurgulamışlardır. K.5 ve K.15 kodlu katılımcılar standart ürün tedarik sıkıntısı, yemek
maliyeti, kalifiye eleman, müşteri kütlesinin hızlı tüketimi gibi ortak nedenlerden dolayı konseptin
uygulanabilirliğinin zorlaştığını belirtmişlerdir. Katılımcıların verdiği cevaplar doğrultusunda Türkiye’de fine dining
konseptinin benimsenmesi oldukça zor görünmektedir. Fakat ortaya çıkan ürün tedarik sıkıntısının giderilmesi,
yemek maliyetinde iyileştirilmelerin yapılması bu durumu olumlu yönde etkileyecektir. Müşterilerin istekleri
yönünde hareket edilmesi memnuniyeti sağlayacaktır. Bu durum da restoranın bilinirliğine katkı sağlayacaktır. Tablo
10’da araştırma sorusu olan "Türk mutfak kültürünün tanıtımında fine dining restoranların katkısı nedir?" yönelik
verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir.

Yabancı
Uyruklu
Müşterinin
İlgisi

Resklam

Pazarlama

Gastronomik
Deneyim

Görsellik

Eski Yemek
Reçeteleri

Dikkat
Çekmek

Lezzet
Farkındalığı

Kebap ve
Baklava

f
%

Modern
Sunum

Frekans
Yüzde

Yerelliğin Ön
Plana Çıkması

Kod

Tablo 10. Katılımcıların Türk Mutfak Kültürünün Tanıtımında Fine Dining Restoranların Katkısına İlişkin Bulgular

3
17,7

1
5,9

6
35,3

1
5,9

3
17,7

6
35,3

4
23,6

3
17,7

7
41,2

12
70,6

2
11,8

Tablo 10'a göre göre katılımcılar %35,3'ü Türkiye'deki fine dining restoranları tercih eden yabancı uyruklu
müşterilerin genellikle gastronomik deneyim (%35,3) yaşamayı amaçladıklarını belirtmiştir. Bu durumun Türk
mutfak kültüründe yer alan lezzetlerin farkındalığının (%70,6) artmasıına neden olacağı vurgulanmıştır. Bunun yanı
sıra Türk mutfak kültürünün reklam (%5,9) ve pazarlamasına (%17,7) etki edeceği belirtilmiştir. Türkiye'deki fine
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dining restoranlarda eski yemek reçetelerinin kullanılmasının (%17,7) Türk mutfak kültürüne ait yemekler hakkında
merak uyandıcağını vurgulanmıştır. Bu noktada katılımcılar Türk mutfak kültürün kebap ve baklavadan (%11,8)
ibaret olmadığını belitmiştir. Katılımcıların Türk mutfak kültürünün tanıtımında fine dining restoranların katkısı
nedir? sorusuna verdikleri cevaplar değerlendirildiğinde katılımcılar arasında yer alan K.6 kodlu katılımcı
Türkiye’de fine dining restoranlar dikkate alındığında Türk mutfak kültürünün tanıtımına katkı sağlamayacağını
belirtmiştir. K.9 kodlu katılımcı da Türk mutfak kültürünün tam olarak yansıtılmadığını, temel dayanaklarımız
olamadan bu tür restoranların Türk mutfak kültürüne zarar bile verebileceğini ifade etmiştir. Bu görüşlerin aksine
diğer katılımcılar ise Türk mutfak kültürünün tanıtılmasında fine dining restoranların katkısının olabileceğini
vurgulamışlardır. Ayrıca fine dining konsepti sayesinde yurt dışından gelen müşterilere Türk mutfak kültürünün
sadece döner ve kebaptan oluşmadığını gösterilebileceğini belirtmişlerdir. Bu katkının sağlanabilmesi için Türk
mutfağının doğru bir biçimde yansıtılması, yerli ürünlerin yerinde ve doğru şekilde kullanılması gerekmektedir.
Tablo 11’de araştırma sorusu olan "Türk ve diğer ülke vatandaşlarının fine dining konseptine bakış açısı nasıldır?"
yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir. Katılımcıların %41,2'si fine dining konseptinin
bilinirliğinde kültürün etkisininin olduğunu belirmiştir. Katılımcıların %23,6'sı zengin ve gelişmiş ülkelerde fine
dining konseptinin daha tanınır olduğunu vurgulamıştır. Bu noktada katılımcılar tarafından maddi gelir durumunun
(%47,1) etkisinin fazla olduğu belirtilmiştir. Katılımcılar yabancı ülkelerdeki müşterilerin merak duygusu (%11,8)
ve alışılmışın dışına çıkma isteğiyle (%5,9) fine dining restoranları tercih ettiklerini vurgulamışlardır.
KatılımcılarınTürk ve diğer ülke vatandaşlarının fine dining konseptine bakış açısı nasıldır? sorusuna ilişkin
verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen bulgulara göre, fine dining konseptinin diğer ülkelere göre Türkiye’de
bilinirliği az durumdadır. Katılımcılar diğer ülkelerde ortak bakışın lezzet, sunum ve şıklık olduğunu Türkiye’de ise
fine dining konseptine az porsiyon, az tabak ve çok fiyat şeklinde bakış açısının bulunduğunu ifade etmişlerdir.
Katılımcılar fine dining konsepetinin yurt dışında farklı bir deneyim olarak görüldüğünü belirterek Türkiye’de karın
doyurmanın daha öncelikli amaç olarak görülmesi nedeniyle bu konsepte uzak kaldıklarını vurgulamışlardır.

Gelişmiş ve
Zengin Ülkeler

Pahalı
Bulunması

Porsiyon

Yabancı Terim

Kültür Etkisi

8
47,1

2
11,8

1
5,9

4
23,6

8
47,1

5
29,5

1
5,9

7
41,2

Bilinirlik

Alışılmışın
Dışına
Çıkmama

f
%

Merak
Duygusu

Frekans
Yüzde

Maddi Gelir
Durumu

Kod

Tablo 11. Türk ve Diğer Ülke Vatandaşlarının Fine Dining Konseptine Bakış Açısına İlişkin Bulgular

7
41,2

K.14 kodlu katılımcı Türk insanı için bir kavramı yabancı kelime ile anlamasının zor olduğunu, fine dining
kavramının sokaktaki insanların anlayacağı şekilde anlatılması gerektiğini belirtmiştir. Katılımcılara sorulan soru
fine dining konseptinin Türkiye’de uygulanabilirliğini tespit etmek amaçlıdır. Verilen cevaplar doğrultusunda diğer
ülkelerde bu konseptin daha kabul görüldüğü saptanmıştır. Bu noktada Türkiye’de uygulanabilir hale gelmesi için
neler yapılması gerektiği üzerinde durulmalıdır. Bunun için restoran işletmecilerine ve şeflerine büyük rol
düşmektedir. Ayrıca kaliteli hizmet ve her müşterinin tüketimine uygun menü de bu duruma etki eden faktörler
arasındadır. Tablo 12’de araştırma sorusu olan "Türkiye'de ve Dünya'da yer alan fine dining restoranların arasındaki
fark nedir?"yönelik verilen cevaplarla ilgili bulgulara yer verilmektedir. Tablo 12'ye göre, katılımcılar Türkiye'deki
fine dining restoranların hizmetine ürün tedarik sıkıntısının (%11,8), toplumsal ve kültürel durumun (%17,7), eğitim
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düzeyinin (%5,9) ve ülke vatandaşlarının bakış açısının (%11,8) etki ettiğini vurgulamıştır. Araştırmada yer alan
katılımcıların %35,3'ü çeşitli ülkelerdeki fine dining restoranların farklı sunum tekniklerine sahip olduklarını
belitmiştir.

Farklı Sunum
Teknikleri

Ülke
Vatandaşlarının
Bakış Açısı

Türk Mutfak
Kültürüne Sahip
Çıkma

Ürün Tedarik
Sıkıntısı

Toplumsal ve
Kltürel Durum

Eğitim Düzeyi

Türk Mutfak
Kültürünün
Bilinirliği

f
%

Ülke Konumu

Frekans
Yüzde

Globalleşme

Kod

Tablo 12. Türkiye'de ve Dünyada Yer Alan Fine Dining Restoranların Arasındaki Farklara İlişkin Bulgular

2
11,8

3
17,7

6
35,3

2
11,8

2
11,8

2
11,8

3
17,7

1
5,9

1
5,9

Katılımcıların Türkiye'de ve Dünya'da yer alan fine dining restoranların arasındaki fark nedir? sorusunailişkin
verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen bulgulara göre katılımcılar arasında yer alan K.1 kodlu katılımcı fark
olarak ülkenin konumunu ve coğrafyasını ön planda göstermiştir. K.2 kodlu katılımcı Türkiye’de bulunan fine dining
restoranlarda daha sade sunum ile lezzetin ön plana çıkarıldığı yurt dışındaki restoranlarda ise farklı sunum ve
tekniklerin daha çok dikkat çektiğini ifade etmiştir. K.7 kodlu katılımcı Türkiye’de ürünü tedarik aşamasındaki
sıkıntıların yaşanması ve standartların olmaması gibi nedenlerin dünyada bulunan fine dining restoranlar ile
Türkiye’de bulunan fine dining restoranlar arasında büyük farkların oluşmasına yol açtığını vurgulamıştır. K.9 kodlu
katılımcı dünyadaki pek çok mutfağın temel olarak oturduğunu bir sonraki evre için temelin üzerine katılarak değer
kazandığını Türkiye’de ise temeli çok iyi yapanların gizli tutulduğu ve bilginin fazla genişletilemediği belirtilmiştir.
K.10 kodlu katılımcı ise Amerika ve Avrupa’ da yer alan fine dining restoranlar ile Türkiye’de yer alan fine dining
restoranları kıyaslayarak, bu bölgelerde sınırların daha geniş olduğunu, bu sınırların damak tadı, kültür, ülkelerin dini
gibi birçok farktör ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir. K.13 kodlu katılımcı ise yurt dışındaki fine dining restoranların
Türkiye’deki fine dining restoranlara göre daha kapsamlı, operasyon içerikli ve özenli olduklarını vurgulamıştır.
Katılımcılara sorulan soru Türkiye’de fine dining restoranların bilinirliğinin az olmasının nedenlerini ortaya
çıkarmak amaçlıdır. Buna göre ülkelerin coğrafi konumu, restoranlarda yer alan farklı sunum ve teknikler ürünlerin
daha kolay tedarik edilmesi gibi nedenler fine dining konseptinin diğer ülkelerde bilinirliğini etkilemiştir.
Katılımcıların verdiği cevaplar dikkate alınarak olumsuz etkenler analiz edilebilir. Bu etkenlerin ortadan kaldırılması
için çalışmalar düzenlenerek Türkiye’de fine dining konsepti daha tanınır hale getirilebilir.
Sonuç ve Öneriler
İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenmek zorundadırlar. Fakat beslenmek biyolojik bir ihtiyaç olmanın
yanı sıra sosyal ve kültürel bir yapıya da sahiptir (Sormaz, 2015). İletişim ve ulaşım kaynaklarının gelişmesi,
küreselleşmenin etkisi ile birlikte yeme ve içme eğilimi de bu doğrultuda değişmeye başlamıştır (Erdem & Akyürek,
2017, s. 103-126). Teknolojinin gelişmesi ve buna bağlı diğer değişimlerin etkisi tüketicileri farklı deneyimlere açık
hale getirmiştir. Artık günümüz tüketicileri estetiğin ve görselliğin daha ön planda olduğu yeni olgulara ilgi
duymaktadırlar (Albayrak, 2017, s. 53-73). Yiyecek ve içecek endüstrisinde de gelişmelere bağlı olarak dışarıda
yemek yeme eğiliminde değişikliklerin ortaya çıktığı görülmektedir. Dışarıda yemek yeme davranışı restoranlardan
beklentilerin yükselmesine neden olmanın yanı sıra restoran konseptlerinde de çeşitliliğin artmasına neden
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olmaktadır (Akoğlu & Öztürk, 2018, s. 43-443). Fine dining restoranlar da diğer dünya mutfaklarından etkilenen,
görselliğin ve yaratıcılığın ön planda olduğu atmosferin dikkat çektiği bir restoran çeşidi olarak yiyecek ve içecek
sektöründe yerini almayı başarmıştır. Daha önce sadece Fransız mutfağı içerisinde yer alan fine dining restoranlar
günümüzde diğer mutfaklardan etkilenerek daha bilinir hale gelmiştir. Yenilikçi bir hale bürünerek müşteri
memnuniyetini etkileyen atmosfer, servis, restoran kalitesi gibi faktörler ile birlikte daha dikkat çekici olmayı
başarmıştır. Eliwa (2006, s.1-117)’ ya göre fine dining restoranlarda hizmet yemek kadar önemli bir yer tutmaktadır.
Buna göre fine dining restoranlar kendilerine sosyal değer sağlaması ve iyi kalitede hizmet vemesi sebebiyle yüksek
gelirli müşteriler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Her ülkenin kendine ait mutfak kültürü bulunmaktadır. Buna
bağlı olarak fine dining konseptine olan bakış açıları da farklılık göstermektedir. Bu çalışma fine dining konseptinin
Türkiye’deki bilinme düzeyi ve Türk mutfağına uygulanabilirliği gibi unsurlar altında İstanbul’da faaliyet gösteren
belirlenmiş fine dining konseptli restoranların yetkili kişilerine görüşme formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Restoranda hizmet veren katılımcıların yiyecek ve içecek işletmelerinde ürünün elde edilmesinden müşteriye
sunumuna kadar olan sürecin tamamına hakim olmaları, bu konudaki görüşlerinin incelenmesinde belirleyici faktör
olmuştur. Bu sayede fine dining konseptinin Türk mutfağındaki yeri konusunda gözlem ve değerlendirmede
bulunabilecekleri düşünülmüştür.
Türkiye’de hizmet veren fine dining restoranlara mutfak yöneticilerinin bakış açısı ile ilgili Akoğlu ve Öztürk
(2018, s.430-443) bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Yapılan çalışmada mutfak yöneticilerine sorular yöneltilmiştir.
Bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda birtakım sonuçlar elde edilmiştir. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada elde
edilen sonuçlar dikkate alındığında Akoğlu ve Öztürk (2018, s. 430-443)’in çalışmasındaki benzer bulgulara
rastlanılmaktadır. Mutfak yöneticileri Türkiye’de fine dining konseptinin Türk vatandaşları için henüz kabul edilir
olmadığını ortaya koymuşlardır. Bu aşamada fine dining restoranların bilinirliğinin artması için gerekli çalışmalar
yapılması gerekmektedir. Restoranlarda hizmet veren şefler konsept ile ilgili yemeklerin tanıtımını yapabilirler.
Yemeklerin görselleri menüde daha dikkat çekici şekilde yer alabilir. Bunun yanı sıra araştırma sonucunda fine dining
konseptinin bu alanda hizmet veren restoranların tamamında uygun şekilde uygulanmadığı sonucu elde edilmiştir.
Konseptin doğru uygulanabilmesi için gerekli donanıma sahip şefler ile çalışılması gerekmektedir. Böylece konseptle
ilgili daha önce deneyim sahibi olan şefler konseptin işleyişine daha fazla katkı sağlayacaktır.
Yiyecek ve içecek sektörü yaşanan toplumsal olaylara göre şekillenebilmektedir. Buna göre Türk mutfağında
farklı restoran konseptleri uygulanabilirliği de mümkün durmaktadır. Elde edilen bulgular doğrultusunda yerel
ürünlere menülerde daha çok yer verilerek Türk vatandaşının fine dining restorana olan talebini artırmanın mümkün
olabileceği saptanmıştır. Katılımcılara yönlendirilen Türk mutfak kültürünün tanıtılmasında fine dining restoranların
katkısı ile ilgili soruya ilişkin bulgularda ise fine dining restoranların Türk mutfak kültürünün tanıtılmasında katkı
sağlayabileceği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra katılımcılar tarafından fine dining konsepti sayesinde yurt dışından
gelen müşterilere Türk mutfak kültürünün sadece döner ve kebaptan oluşmadığının da gösterilebileceği
vurgulanmıştır.
Araştırmada katılımcıların tamamının mesleki alanlarında yeterli deneyime sahip oldukları saptanmıştır.
Araştırmada katılımcıların görüşme formunun ilk bölümünde yer alan demografik ve kişisel bilgileri incelendiğinde
çoğunluğunun yiyecek ve içecek sektörü alanında uzun yıllar hizmet verdikleri saptanmıştır. Araştırmada
katılımcılara görüşme formunun ikinci bölümünde ise hizmet verdikleri restoranların menü içeriği, müşteri profili,
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fine dining konsepti, fine dining konseptinin Türk mutfağı ile ilişkisine yönelik sorular iletilmiştir. Katılımcıların
sorulara verdikleri cevaplar incelendiğinde fine dining restoranları tercih eden müşterilerin önceliklerinin kaliteli
zaman geçirmek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar genellikle fine dining kavramını
kaliteli yemek, kaliteli servis şeklinde tanımlamışlardır. Katılımcılar fine dining restoranlarda sadece yemeğin ön
planda olmadığını, müşterilerin önceliklerinin zevk almak ve güzel vakit geçirmek olduğu için bu restoranları tercih
ettiklerini vurgulamışlardır. Katılımcıların Türkiye’de ve diğer ülkelerde fine dining konseptinin durumlarına yönelik
yöneltilen soruya ilişkin elde edilen bulgularda, Türkiye’de ürününtedarik aşamasındaki sıkıntıların olması gibi
nedenlerin dünyada ve Türkiye’de bulunan fine dining restoranlar arasında büyük farkların oluşmasına yol açtığı
vurgulanmıştır. Katılımcılar tarafından yurt dışındaki fine dining restoranların Türkiye’deki fine dining restoranlara
göre daha kapsamlı, operasyon içerikli ve özenli oldukları belirtilmiştir. Katılımcılar Türkiye’de fine dining
restoranlara yönelimin diğer ülkelerdeki yönelimle aynı olmadıklarını, az porsiyonlu yemeklere yüksek fiyatta
ödemeler yapılmasının Türk vatandaşını tatmin etmediğini vurgulamışlardır. Müşterilerin restoran seçimlerinin menü
çeşitliliği, fiyat, mal ve hizmet kalitesi ve ödenen ücretin karşılığının alınması (Albayrak, 2014, s. 190-201) gibi
faktörlere göre değişebileceği bilinmektedir. Bu bulguya benzer çalışmalarda da rastlanılmıştır. Chen ve diğer
arkadaşları (2015), fine dining restoranlarda yemek yeme nedeninin sadece temel ihtiyaçlardan ibaret olmadığını
belirtmiştir. Yemek yiyenlerin duyguları ve bağlılıkları da fine dining restoranların seçimine etki etmektedir.Njite ve
diğ., (2008), fine dining restoranların seçiminde yemek dışında etki eden faktörleri araştırmıştır. Bu faktörler arasında
müşteri ilişkilerinin önemli yer tuttuğu tespit edilmiştir. Tsaur ve Lo (2020) fine dining restoranlarda yemek
deneyiminin üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Bun göre yemek deneyimini kaliteli hizmet, lezzetli yemekler,
fiziksel ortamın şıklığı ve ambiyans etkilemektedir. Bu araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren fine dining restoran
işletmelerinde Türk mutfağının yerini belirlemeye yöneliktir. Araştırma Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlamak
için yapılacaklar konusuna kaynak oluşturmaktadır. Her ülkenin mutfak kültürünün farklı yapıya sahip olması
nedeniyle uzmanların fine dining algıları da değişiklik göstermektedir. Bu mevcut çalışma Türkiye’de fine dining
restoran işletmeleri ile ilgili durumu ortaya koymak adına da önem taşımaktadır. Bu çalışmanın fine dining
restoranların Türk mutfak kültüründe uygulanabilirliği ve Türk mutfak kültürünün tanıtımıile ilgili yapılacak
çalışmalara öncü olması öngörülmektedir. Bulgular doğrultusunda Türk mutfak kültürü konusunda çalışma yapacak
olan araştırmacılara öngörüler sunması, yiyecek ve içecek işletmelerinde hizmet veren şeflere, şef adaylarına ve
işletme yöneticilerine fine dining restoranlarda Türk mutfağının yeri konusunda bilgilendirme sağlaması ve
literatürekatkı sağlaması amacıyla aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir.
•

Hizmet sektörünün içerisinde bulunan yiyecek ve içecek endüstrisinde çeşitli gelişmeler yaşanmaktadır. Bu
gelişmeler doğrultusunda ortaya farklı konseptte restoranlar çıkmaktadır. Bunlardan biri de fine dining
restoranlardır. Fine dining restoranların oluşan rekabet içerisinde yerlerini korumaları için yenilikleri takip
etmeleri gerekmektedir. Hizmet veren şeflerin mutfakta ürün hazırlamada yer alan yeni elektronik aletlerin
kullanımı ve yemek yapımında kullanılan yeni malzemeler gibi konular hakkında bilgi sahibi olmaları
gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında restoran mutfağını geliştirecek değişiklikler yapılabilir.

•

Günümüzde daha hızlı ve kolay tüketim şekli tercih edilmeye başlamıştır. Bu tüketim şekline bağlı olarak
fast food restoranlar yaygınlaşmıştır. Bu tip restoranlar dışında farklı konseptte restoranlar da bulunmaktadır.
Bu restoranlar müşterilerin tercihlerini daha fazla ön planda tutarak devamlılıklarını sağlamalıdırlar.
Restoran işletmeleri kendi konseptlerinin bilinirliğini artırmayı ve bu durumu korumayı amaç edinmelidirler.
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Bunun için menülerde bulunan yemeklerin tanıtımı daha fazla yapılabilir. Müşterilerin istek ve
şikayetleridikkate alınarak restoran hizmetinde yenilikler yapılabilir.
•

Yiyecek ve içecek endüstrisinde yer alan restoran işletmelerinin müşteri memnuniyetini sağlamaları önem
taşımaktadır. Bu sebeple müşterinin memnuniyet düzeyini daima yüksek seviyede tutmanın amaçlanması
gerekmektedir. Hizmet verilen restoranın ambiyansına, sunulan yemeklerin ve servisin kalitesine dikkat
edilmesi gerekmektedir. Menülerin içeriği müşterilerin isteği doğrultusunda değişikliğe uğrayabilir özellikte
olmalıdır.

•

Dışarıda yemek yeme ihtiyacı duyan bireyler restoranları sıklıkla tercih etmektedirler. Restoranları tercih
eden insanların sadece doyma güdüsü ile değil, kendini iyi hissetme, güzel vakit geçirme istekleri artık daha
ön plana çıkmaktadır. Buna göre restoranların atmosfer, mimari düzenlemeler, şıklık konusunda daha yaratıcı
ve etkileyici olmaları gerekmektedir. Bu durum müşterinin devamlılığını da etkileyecektir.

•

Türkiye’de hizmet veren restoranlar Türk mutfak kültürünün gelişmesinde ve tanınmasında önemli yere
sahiptirler. Bu restoranlar arasında yer alan fine dining restoranlar menü içeriklerini daha özenli
düzenlemeleri gerekmektedir. Bunun için restoranların menülerinde yerel ürünlerin ağırlık kazanması
sağlanmalıdır. Bu bağlamda restoranlar farklı coğrafya ve bölgelere ait ürünlere mutfaklarında yer
vermelidirler. Menü planlaması yapılırken yerel ürünlere yer verilmesi Türk mutfağının bilinirliğinin
artmasını da katkı sağlayacaktır.

•

Tüketici davranışları koşullara göre değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikleri daha çok dikkate alarak
yiyecek ve içecek işletmesi sahipleri ve yöneticileri, işletmelerinin işleyiş planlarını düzenlemelidirler.
Böylelikle işletmenin konumu daha kaliteli düzeyde tutulacaktır. Bunun için restoranı tercih eden
müşterilerin sıklıkla tükettikleri ürünler analiz edilebilir. Daha az tüketilen ürünler yerine daha fazla tüketilen
ürünler yerleştirilebilir. Bunun yanı sıra servis personellerinin görevlerinde bilgi ve becerilerine göre
değişiklikler yapılabilir.

•

İnsanların tüketim şekli sosyal ve ekonomik şartlara göre değişime uğramaktadır. Günümüzde sadece
doymak için tercih edilen restoranların dışında farklı konseptte restoranlar da bulunmaktadır. Bu
restoranlarda yemek yemenin yanı sıra farklı deneyimlerin yaşanması da mümkündür. Tüketicilerin istekleri
dikkate alınarak bu restoranların sayısı çoğaltılabilir. Yiyecek ve içecek işletmesi açmayı planlayan bireylere
farklı konseptler hakkında bilgi sahibi olması konusunda mevcut çalışma ışık tutacak niteliktedir.

•

Türkiye’de hizmet veren yiyecek ve içecek işletmesi sahipleri ve yöneticileri Türk mutfak kültürünün
devamlılığının korunmasında önemli konuma sahiptirler. Hizmet verdikleri işletmelerin mutfaklarında Türk
mutfak kültürüne hakim şefleri tercih etmeleri bu konuya katkı sağlayacaktır. Türk mutfağına hakim şefler
ile çalışılması yemeklerin doğru şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu durumda restoranı tercih eden
müşteriler yemeklerin içeriği hakkında daha güvenilir bilgilere ulaşacaklardır.

•

Türkiye’de fine dining konseptinde hizmet veren restoran işletmesi sahipleri ve yöneticilerinin, Türk mutfak
kültürüne ait öğelerden oluşan yemeklere yer vermeleri restoranlarda hizmet gören diğer ülke vatandaşlarının
ilgilerini çekecektir. Bu durum Türk mutfak kültürünün merak edilmesini ve daha çok tercih edilmesine etki
edecektir. Bu nedenle yemeklerin hazırlanmasına, lezzet ve görünümüne daha çok dikkat edilmesi
gerekmektedir.
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Fine dining Türk vatandaşları tarafından bilinirliği az bir konseptir. Yiyecek ve içecek işletmesi sahibi ve
yöneticileri fine dining restoranlarda yerel ürünlerin tedariğini sağlayarak, menü maliyetini daha aza
indirebilirler. Böylece ulaşılabilir ve yerel ürünlerin daha çok yer aldığı fine dining konseptli restoranlar Türk
vatandaşları tarafından daha çok tercih edilecektir.

•

Araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren 17 fine dining restoran işletmesi ile sınırlıdır. İstanbul dışında hizmet
veren fine dining restoranlar da dahil edilerek daha geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilebilir.

•

Mevcut çalışmada fine dining restoranlarda Türk mutfağının yerinin saptanması amaçlanmıştır. Bundan
sonraki yapılacak olan çalışmalarda farklı konseptlerdekiyiyecek ve içecek işletmelerinde Türk mutfak
kültürünün bulunduğu konuma yönelik araştırmalar gerçekleştirilebilir.

•

Yapılan çalışmada görüşme formu kullanılarak fine dining restoranlarda hizmet veren ilgili kişilere sorular
yönlendirilmiştir. Fine dining konseptli restoranlarda Türk mutfağının yerini belirlemeye yönelik yapılacak
olan diğer çalışmalarda görüşme formu gelen müşterilere de yönlendirilebilir. Müşterilerin verdiği cevaplar
doğrultusunda restorana gelen yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfak kültürüne bakış açıları saptanabilir.

•

Yapılan çalışmanın bulgularına göre Türk vatandaşının fine dining konseptine bakış açışı çeşitli nedenlerden
dolayı ön yargılıdır. Bu konuda oluşan ön yargıların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması amacı ile
daha fazla araştırma yapılarak konuya dikkat çekilebilir.

Genel olarak bu araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, fine dining konsepti Türk mutfak kültüründe daha
az yer etmiş bir konsept olarak karşımıza çıkmaktadır. Fine dining konseptine Türk vatandaşlarının bakış açısı az
porsiyonlu ve yüksek fiyatlı yemekler şeklinde oluşmuştur. Oluşan bu ön yargının önüne geçilmesi amacı ile bu
konuya dikkat çekilmesi gerekmektedir. Bu çalışma konseptin kendine özgü niteliklerinin, gösterdiği gelişme ile
birlikte literatürde yer alabilmesi ve Türk mutfak kültürüne uyarlanabilirliğinin saptanabilmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Fine dining konseptinin Türkiye’deki bilinirlik seviyesi mesleki yaşamında tecrübeli kişilerle
yapılan görüşmeler ile saptanmaya çalışılmıştır. Gerçekleştirilen çalışmanın konu ile ilgili diğer yapılacak olan
araştırmalara kaynak olması hedeflenmiştir.
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Extensive Summary
Introduction
Food and beverage businesses in the service sector have been affected by the developments in the world nowadays.
The number of food and beverage businesses has increased in parallel with the development of the sector, and this
requires a classification. Therefore, the food and beverage businesses are classified into two categories: commercial
(luxury, ethnic restaurants, etc.) and non-commercial (corporate and industrial) businesses (Sökmen, 2011).
Moreover, restaurants can be classified by menu, price, food and service quality, and ambiance (Lunberg, 1989).
These classifications introduce a new restaurant concept, that is, fine dining restaurant. Fine dining restaurants are a
type of restaurant that is influenced by the world cuisines, attaches importance to creativity, serves small portions
with high nutritional value, and attaches importance to ambiance, service, and presentation (Hwang and Ok, 2013).
In fine dining restaurants, food and service are effectively integrated and become important part of the concept. Cooks
adopt this concept as a route for themselves. The differentiation and innovation offered by this concept make both
cooks and restaurants more known. In Turkey, there is an ambiguity regarding the culinary culture of the fine dining
concept. Turkish citizens are less familiar with the concept of fine dining compared to the citizens of other countries.
This is mainly caused by the fact that these restaurants serve small portions of food for the high prices.
The Place of the Turkish Cuisine in Fine Dining Restaurants
Food and beverage businesses develop and change more in line with the changing social situations. In this regard,
it is possible to offer different restaurant concepts in Turkish cuisine. The number of restaurants in Turkey was limited
until the end of 1980. Eating out was a less frequent habit before 1980. With the increasing number of restaurants,
more people from all walks of life started eating out (Safi et al., 2020). The innovations, aesthetic and physical
elements, warmth and comfort due to the atmosphere especially in luxury restaurants made these restaurants attractive
for customers (Sahilli Birdir & Yıldız Kale, 2014). As a result of these characteristics, fine dining has become one
of the luxury restaurant types in Turkey. However, several restaurants that do not have these characteristics promote
themselves as a fine dining restaurant. This negatively affects the awareness about fine dining concept in Turkey
(Akoğlu & Öztürk, 2018). There are some studies (Eliwa, 2006; Harrington et al., 2011) on the expectations of
customers, their reasons for choice, and the perspectives of cooks regarding fine dining. More studies can be carried
out on this concept in Turkey and attention can be drawn to the subject. Turkish culinary culture can be recognized
more by means of incorporating this concept into the Turkish culinary culture more. Turkish cuisine, which has a
long history, has changed for many reasons such as the influence of the West, mass media, changes in food industry.
It should be ensured that Turkish cuisine can preserve its existence among other cuisines in the world (Güler, 2007).
In this context, examining the studies in the literature on Turkish cuisine will contribute to the ideas about what to
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do in this regard and how to adapt fine dining concept to the Turkish cuisine. In her study providing information
about Turkish cuisine, Güler (2007) focused on how it developed throughout the history and examined the factors
that caused a change in Turkish cuisine, which has its roots in the past. In the research conducted on evaluations
regarding Turkish cuisine and its future, It has been determined that efforts should be made to prevent the flavors of
Turkish cuisine from being forgotten (Önçel, 2015). When the websites where the best cuisines in the world are
promoted and listed are examined, It was determined that the Turkish cuisine was not in the expected position (Girgin,
Demir & Çetinkaya 2017a).
Method
The purpose of this study was to identify the place of Turkish cuisine in the fine dining restaurants operating in
Istanbul. In different countries and different culinary cultures, the perceptions about fine dining vary depending on
the influence of the social structure and cultural factors (Akoğlu & Öztürk, 2018). This study is important in terms
of revealing the current situation regarding the fine dining restaurants in Turkey. In this study, the interview technique
method, which is a very effective in collecting information about individuals' experiences, attitudes, opinions,
complaints, feelings, and thoughts, was used to collect data (Baltacı, 2019). We received 17 authorized persons’
opinions regarding the subject between 27 May and 8 August 2020. The participants, whose opinions were received,
consisted of those (business manager, cuisine chef, etc.) who had sufficient professional experience and worked in
the fine dining restaurants operating in Istanbul. Their opinions were taken using the semi-structured interview
technique. The first part of the interview form included the questions about the participants’ demographic information
and the second part included 12 questions about the subject. The population of the study consisted of the fine dining
restaurants operating in Istanbul. Since the population was limited in number, the study was carried out by reaching
all the restaurants in the population. The interviews were implemented with the officials from 17 restaurants by
communicating with them via the e-mail on the website of the Tourism Restaurant Investors and Gastronomy
Enterprises Association (TURYID). However, the businesses/individuals that/who did not want to participate in the
study or could not participate due to the workload were excluded from the study.
Findings
When the participants’ education levels were examined, it was found that most of them had a high level of
education. This can positively affect the service quality of the fine dining restaurants. It can be ensured that a higher
quality service is provided by educated people with sufficient knowledge and skills in their fields. When the
participants were evaluated in terms of professional experience, it was determined that they had sufficient experience.
Experience contributes to creating innovations using different perspectives. This is important for the restaurants to
continue their existence in the sector. The participants were asked some questions about the menus of their
restaurants, customer type, fine dining concept, and the relationship of the concept with Turkish cuisine. When the
participants’ responses were evaluated, it was determined that the customers who preferred fine dining restaurants
prioritized spending quality time. They emphasized that the customers did not only focus on foods; rather, they
preferred these restaurants because their priority was to enjoy and have a good time. It was also found that the factors
such as the high prices in fine dining restaurants and the difficulties encountered in supply of products negatively
affected the standpoints toward such restaurants.
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Conclusions and Recommendations
It is envisaged that this study will serve as a pioneer for the future works on the applicability of the concept of
fine dining in Turkish culinary culture and the promotion of Turkish culinary culture. Based on the findings reached
in this study, the following recommendations were made in order to give insights for the researchers who will study
Turkish culinary culture, to provide information to chefs, chef candidates, and business managers working in the
food and beverage businesses about the place of Turkish cuisine in fine dining restaurants, and to contribute to the
literature.
•

Today, people prefer faster and easier consumption. Fast food restaurants have become widespread due to
this consumption habit. However, in addition to this type of restaurants, there are also some other restaurants
with different concepts. These restaurants should ensure their continuity by prioritizing their customers'
preferences more. Restaurant businesses should operate in line with the objective of increasing the awareness
about their concepts and preserving it. To this end, they can promote the dishes in their menus more. The
restaurant services can be innovated by taking into account the customers’ requests and complaints.

•

Restaurants providing service in Turkey have an important role in the development and recognition of
Turkish culinary culture. Fine dining restaurants, which are among these restaurants, should prepare their
menu contents more carefully. To this end, they should focus on incorporating local products into their
menus. In this regard, the restaurants should include products from different geographies and regions in their
cuisine. Incorporating local products into the menus will contribute to increasing awareness about Turkish
cuisine.

•

Consumer behaviors vary depending on conditions. Business owners and managers should organize their
operating plans by taking these changes into consideration. Thus, they will be able to maintain the quality of
their businesses at a higher level. To this end, they can analyze the products frequently consumed by the
customers. They can offer the products that are consumed more, rather than those being consumed less.
Moreover, some changes can be made in the service personnel’s duties and responsibilities according to their
knowledge and skills.

•

Business owners and managers have an important role in protecting the continuity of the Turkish culinary
culture. They can make contribution in this regard by preferring the chefs who mastered the Turkish culinary
culture. Working with the chefs who have mastered Turkish cuisine will ensure that dishes are prepared in a
correct way. Thus, customers who prefer these restaurants will be able to receive more reliable information
about the content of the dishes.

•

In case the owners and managers of the fine dining restaurants in Turkey include to their menus the dishes
with the elements from the Turkish culinary culture, their restaurants can attract the attention of citizens of
other countries. This will arouse curiosity about Turkish culinary culture and make people prefer Turkish
dishes. Therefore, more attention should be paid to the preparation, taste, and appearance of dishes.

•

This study was limited to 14 fine dining restaurants operating in Istanbul. A more comprehensive study can
be carried out by including the fine dining restaurants from other cities in addition to those in Istanbul.

•

In this study, some questions were asked to the relevant people working in fine dining restaurants using the
interview form. In future studies, this interview form can be administered to the customers. Based on the
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customers’ responses, the perspectives of the local and foreign tourists coming to the restaurants can be
determined.
When the results of this study are evaluated in general, it can be asserted that fine dining concept has been adopted
less in the Turkish culinary culture. Turkish citizens perceive the fine dining concept as the foods served in small
portions for high prices. It is necessary to draw attention to this issue in order to prevent prejudices against this
concept. This study was carried out in order to identify the unique characteristics of the concept in the literature and
determine its adaptability to the Turkish culinary culture. It was attempted to determine the awareness about fine
dining concept in Turkey by the interviews with the experienced professionals. Moreover, it was aimed to provide a
source for future researches on the subject.
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Bu çalışmanın amacı, gastronomi g�
d�s� ile seyahat eden turistlerin profillerini
irdelemektir. Buna paralel alt amaç ise belirlenen profiller ile gastro-turistlerin demografik
niteliklerini ve seyahat tutumlarını de�erlendirmektir. Bu do�rultuda �ncelikle, UNESCO
gastronomi şehirlerinden, Gaziantep ve Hatay’daki yiyecek ve içecek işletmeleri, yerel �r�n
satışı yapan işletmeler, y�resel yiyecek ve içecek �
r�nleri hazırlayan sokak satıcıları ve
UNESCO Gastronomi Evi’ni ziyaret eden yerli turistlere anket uygulanmıştır.
Katılımcılardan elde edilen verilere, frekans ve y�zde da�ılım analizleri yapılmıştır. Yapılan
analizler paralelinde katılımcıların, gastro-turist profillerinin belirlenmesine y�
nelik fakt�r
gruplandırmaları oluşturulmuştur. Oluşturulan fakt�
r gruplarına istinaden, beş gastro-turist
profili belirlenmiştir. Bunlar; ��renme g�d�s� ile seyahat edenler, yerel �
r�nleri
deneyimlemeyi sevenler, organik mahsul sevenler, sosyal medya kullanmayı sevenler ve
yenilikçiler olarak adlandırılmıştır. Di�er taraftan mevcut grupların �zelliklerine g�
re,
demografik nitelikleri ve seyahat tutumlarını de�erlendirmeye y�
nelik karşılaştırmalı testler
yapılmıştır. Bulgular ve analizler do�
rultusunda sekt�r çalışanları ve işletmecilerine,
kamuya ve araştırmacılara y�
nelik �neriler geliştirilmiştir.
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GİRİŞ
Birleşmiş Milletler E�itim, Bilim ve K�
lt�
r �rg�
t�(UNESCO), kentlerin yaratıcı �
�
elerinin k�
lt�
rel mirasını
oluşturması y�n�ile korunması esasına istinaden, “UNESCO K�
lt�
rel �eşitlilik K�resel �
ttifakı” d�
hilinde, 2004
yılında “Yaratıcı �ehirler A�ı (Creative Cities Network)” programını oluşturmuştur. Bu noktada, A�kapsamında
“gastronomi” ilk kez tema olarak yer almıştır (UNESCO, 2019). A�d�
hilinde gastronomi, miras teması olarak, yerel
mutfakların ulusal ve uluslararası d�zeyde korunmasına y�
nelik farkındalı�
ı artırmakta ve buna ilişkin olarak
ekonomik ve k�lt�rel gelişmelerle gastronomi kentlerinin �nemi g�
n geçtikçe artmaktadır (Musterd & Kov�
cs, 2013,
s.100). D�nya genelinde, 2005 yılından bu yana toplamda 36 “Yaratıcı Gastronomi �ehri” tescillenmiştir. Bu noktada
�lkemizde, A�
’ın gastronomi şehirlerine sırasıyla Gaziantep, Hatay ve bu çalışma s�
reci içerisince, son olarak
Afyonkarahisar d�
hil olmuştur. Bu şehirlerden Gaziantep ve Hatay illerinin gastro-turist profillerini tespit etme amacı
ile bu çalışma hazırlanmıştır.
Bu araştırmanın temel olarak gastronomi turizmi d�
hilinde, UNESCO Gastronomi �ehri unvanına sahip olan
Hatay ve Gaziantep'e seyahat eden turistlerin şehrin gastronomisine dair seçimlerini, farkındalıklarını ve
y�
nelimlerini tespit ederek, s�z konusu turistlerin profillerini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaca y�
nelik,
mevcut gastro-turist profilleri, ortak y�
nleri ile isimlendirilerek demografik �
zellikleri, seyahat g�
d�
leri ve seyahat
tutumlarının tespit edilmesi ve bu do�
rultuda, Gastronomi �ehri unvanına sahip Gaziantep ve Hatay illerinin
turizmine fayda sa�
laması amaçlanmaktadır.
Araştırmanın, bilimsel bir nitelik kazanmasına paralel hedeflenen amaçlara y�nelik �ncelikle, konu ile ilgili
kapsamlı bir literat�
r taraması yapılmıştır. Calışma amacına ilişkin olarak, gastro-turistlerin yiyeceklerle, sosyal
medya ilişkileriyle, restoranlarla, yiyecek içecek festival ve faaliyetleriyle ve tarımsal etkinliklerle ilgili katılım s�reç
ve farkındalıkları �
zerine, veri toplama aracı olarak anketten faydalanılmış ve araştırmanın evreni d�
hilindeki
şehirlere seyahat eden gastro-turistlere uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programına aktarılarak
analize hazır hale getirilmiş ve yapılan analizlere istinaden bulgular yorumlanmıştır. Bu ��
rultuda elde edilen veriler
ile Gaziantep ve Hatay’a seyahat eden gastronomi g�
d�
l�turistlerinin beklenti ve farkındalıkları belirlenerek, ��
konusu turist pazarına y�nelik pazarlama çalışmalarına katkı sa�
lanması hedeflenmektedir.
Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Gastro-Turist Kavramları
Gastronomi kelimesi, Akdeniz B�lgesinde yemek ve içmek k�
lt�
r�ne dair gezi bulgularını kapsayan
“Gastronomia” kitabını derleyen Yunanlı Archestratus tarafından M.�. 4. y�
zyılda kullanılmıştır (Dalby, 2013).
Gastronomi kavramına �nelik ilgili yazında bir di �
er çalışma ise Fransız Jean A. Brillat-Savarin’ in (1755-1826)
tarafından kaleme alındı�
ı g�
r�
lmektedir. Savarin’in “La Physiologie Dugout” isimli yayını “Tat Fizyolojisi” olarak
�
ngilizce olarak da 1825 yılında yayınlanmıştır.
Gastronomi kavramının ortaya çıkış tarihine dair ilgili literat�
rde farklı g�r�
şler dikkat çekmektedir. Larousse
Gastronomique kavramı, ilk olarak 1801’de Joseph Berchoux tarafından yazılan “Tarladan Sofraya �
nsan” adlı eseri
ele alarak, Fransızca’da g�
nl�k kullanımda oldukça yer alan bir ifade oldu�
unu vurgulamaktadır. Charles Monselet,
gastronomi kavramını, “her koşulda tadılabilen zevk” olarak tanımlamıştır ve kavramı Fransız Akademisi 1835
yılında s�
zl�
�
e d�
hil ederek resmiyet kazandırmıştır (Larousse Gastronomique, 1988; Scarpato, 2002; Mil, 2009).
�
ngilizcede “mutfak k�
lt�
r�(culinary)” ço�unluk ile gastronomi ile eş anlamda kullanılan bir terim olsa da
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gastronomi bir �lkenin ya da destinasyonun kendine has mutfak k�lt�
r�n�n oluşmasının temelinde yer alan yiyecek
ve ieçecek �
r�
nlerini, yemeklerini ve hazırlama y�
ntemlerini tanımlamaktadır (Horng & Tsai, 2011).
Scarpa (2002), bu kavramı, yeme-içme eylemlerinin bir k�
lt�
r�
n do�
al ihtiyaçlarından fazlası olarak, bu
eylemlerin verdi�i haz ile ba�lı ele almaktadır. T�
rk Dil Kurumu (TDK) ise gastronomi kelimesine ilişkin kavramı,
“yeme�iiyi yeme merakı” ve “sa�
lı�a uygun”, “hoş ve lezzetli mutfak” olarak tanımlamaktadır (TDK, 2019). Di�er
taraftan; Hegarty ve O'Mahony (2001) ise gastronomi kavramını, “yeme içme k�
lt�r�kapsamında yiyeceğin
hazırlanması aşamalarındaki araç gereç ve �r�
n ölçeklerini, yiyeceklerin pişirilme için hazır hale getirilme
yöntemlerini, yiyeceğin miktarını, yiyeceğin sunumuna dair gelenek ve inanışları içeren bir olgu” olarak
tanımlamaktadır.
T�m tanımlara istinaden; gastronomi kavramı “temelinde k�lt�rel yansımalar içeren yiyecek içecek �retimindeki,
hazırlık, sunum ve yeme-içme haz tecr�
belerine dair bilim dalı ve sanat” olarak tanımlanmaktadır. Bilim olması y�n�
ile belirli kuralları kapsarken, sanat tarafı ile estetik ve zevk etkisi oluşturmaktadır (Sarıışık & �zbay, 2015).
Gastronomi turizminde yer alan bireylere “gastronom, gastro-turist veya gastronomi turisti” denilmektedir. Ayrıca
gastro-turist, y�
resel �
r�nlerle yetiştirilen ve hazırlanan yiyecek ve içeceklerin t�
ketiminde duyarlılık g�
stermektedir.
Guzman ve Canizares’in (2011), �
spanya Cordoba’da, y�
resel mutfak ve turist memnuniyeti ba�
lantısına y�nelik
çalışmasında, gastro-turistleri, �
niversite mezunu, ortalama konaklama s�resinin �zerinde konaklayan ve y�resel
yiyecek ve içecek �
r�
nlerini t�
ketmeye yatkın bireyler olarak tanımlamaktadır.
Bu noktada, gastro-turist olarak adlandırılan bireyler, sadece yeme-içme için bulundukları destinasyondan farklı
bir destinasyona gidebilecek yeterli vakte, maddi imk�
na, iste�e ve g�
d�
lenmeye sahip bireylerdir. Gastro-turist,
yalnız fiziksel açlık için de�il, farklı tatlar keşfetmek için de yemek k�
lt�
r�
nde farklılık oluşturabilecek g�
d�lere
sahip olan turist olarak tanımlanmaktadır (Akg�
l, 2012). Gastro-turistler, seyahatlerinde daha fazla keşif g�d�lerini
ortaya çıkarmaktadırlar ve bu do�
rultuda araştırmacı turist grubuna girmektedirler. Y�ksek harcama k�
mesinde yer
alan gastronomi turistleri, sosyal ortam ve k�
lt�rel etkinliklerden hoşlanmaktadırlar (�ney, 2013).
Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı
Birleşmiş Milletler E�
itim, Bilim ve K�
lt�
r �rg�
t�(UNESCO), 2001 yılında k�
lt�r�
n belirlenen 17 standardını
oluşturan K�
lt�rel �eşitlilik Bildirgesi’ni yayımlamıştır. 2004 yılında ise, UNESCO Yaratıcı �ehirler A�
ı'nı (UCCN)
çalışmalarına eklemiştir. Yaratıcı şehirler, end�
stri ve istihdam piyasasında yeni fırsatlar sunmak için, yeni ekonomi
alanları oluşturarak, sanat ve k�lt�rde kimli�
i bilinen yaratıcılı�
ı yeniden uyandıran yeni bir kentsel model olarak
oluşturulmuştur. Yaratıcı �ehirler A�ı bireylerin hayal g�
c�ve yeteneklerini de�
erlendirerek, yeniliklerin ortaya
konabilece�
i bir “fikirler bankası” oluşturmayı amaçlar (Landry, 2012).
K�resel yelpaze ve yerel sosyo-k�lt�rel de�
erlere farkındalık kazandırmak gayesi ile UNESCO 2004’ ten bu
tarafa edebiyat, film, m�zik, el sanatları, tasarım, medya sanatları ve gastronomi kollarında “Yaratıcı �ehirler” başlı�
ı
ile şehirleri tescil etmektedir. Mevcut 2020 verilerine g�re; 72 �lkeden 180 şehir Yaratıcı �ehir A�
ına d�
hil olmuştur.
T�
rkiye’den 2015 yılında Gaziantep, 2017 yılında Hatay ve son olarak 2019 yılında Afyonkarahisar “Gastronomi
�ehri” unvanıyla Yaratıcı �ehirler A�
ı'nda yer almışlardır (UNESCO, 2019). Resim 1’de mevcut gastronomi şehirleri
d�
nya haritası verilmektedir.
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Resim 1. UNESCO Yaratıcı �ehirler A�
ı Gastronomi �ehirleri Haritası.
Kaynak: Harita yazar tarafından oluşturulmuştur.
Yöntem
Araştırmanın Amacı
UNESCO Gastronomi �ehri unvanına sahip olan Hatay ve Gaziantep gibi y�
zyıllardır pek bir de�
işikli�
e
u�
ramadan, aslına en yakın şekilde �
retilip t�
ketilen geleneksel yiyeceklerin varlı�
ını s�
rd�rmesi gibi pek çok etken,
s�
z konusu şehirlere seyahat eden turistlerin, gastronomi farkındalıkları ve seçimleri �zerine merak uyandırmaktadır.
Bu noktada araştırmada, UNESCO Gastronomi �ehri unvanına sahip olan Hatay ve Gaziantep'e seyahat eden
turistlerin şehrin gastronomisine dair seçimlerini, farkındalıklarını ve y�
nelimlerini tespit ederek, s�
z konusu
turistlerin profillerini belirlemek amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Önemi
Bu araştırma, iki tescilli Gastronomi şehrini ele alan ve hem bu şehirlere seyahat eden turistlerin gastronomi
turizmine y�
nelik ilgi, farkındalık ve seçimlerini, hem de şehirlerin gastronomi imajını ortaya koyan bir çalışma
olması nedeniyle �
nem taşımaktadır. Bu çalışmanın yapıldı�
ı s�
reçte T�
rkiye’de gastro-turistlerin profillerini
kıyaslamalı olarak ele alan herhangi bir çalışmaya literat�
rde rastlanmamıştır. Bu sebeple gastro-turistlerin
profillerinin kıyaslanabilmesi açısından çalışma �
nem arz etmektedir. Nitekim mevcut araştırmanın alanyazına ve
uygulamaya y�
nelik fayda sa�layaca�
ı d�
ş�n�
lmektedir.
Araştırmanın Örnekleme Süreci
Mevcut çalışmanın evrenini Hatay ve Gaziantep’e seyahat eden turistler oluşturmaktadır. �rneklemini ise bu
şehirlere seyahat eden ve araştırmaya g�n�
ll�katılan turistler oluşturmaktadır. Araştırmada �
rneklem seçimi olarak
tesad�fi olmayan �
rnekleme y�ntemlerinden kolayda �
rnekleme tercih edilmiştir. Kolayda �
rnekleme, ankete
g�
n�ll�cevap veren herkesin �rnekleme dahil edilebilmesi esasına dayanmaktadır (Coşkun vd., 2015). Bu ba�lamda,
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Ekim 2019 ve �ubat 2020 tarihleri arasında Gaziantep ve Hatay illerine seyahat eden turistler arasından anketi
cevaplamaya g�n�
ll�olanlar, kolayda �rnekleme çerçevesinde ele alınmıştır.
�rneklem b�
y�
kl���
n�n belirlenmesinde araştırmacıların faydalanması için birçok form�
l geliştirilmiştir.
�rneklem b�
y�kl�
��n�belirlemek için evreni bilinen �
rneklem hesaplaması form�l�aşa�ıdaki gibidir (Yazıcıo�
lu
& Erdo�an, 2004).

𝑁 ∗ 𝑡 2 ∗ 𝑝. 𝑞
𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑡 2 ∗ 𝑝. 𝑞
N: Evren birim sayısı
n: �rneklem b�y�
kl��
�
P: Evrendeki X’in g�
zlenme oranı, Q (1-P): X’in g�
zlenmeme oranı
Z : = 0,05, için 1,96
d= �rneklem hatası
= Evren standart sapması
De�erler form�
lde yerine koyuldu�
u zaman, �
rneklem hacmi aşa�
ıdaki gibi hesaplanmıştır.
N: 1 135 000 (2019 Yılında Gaziantep ve Hatay’ı ziyaret eden turist sayısı)
n: ?
P: 0,5
Q (1-P): 0,5
Z : = 0,05 için 1,96
d= 0,05
N=1135000*0,5*0,5*1,96/(1135000-1)*0,052= 384
�rneklem hesaplamasına g�re 384 çıkmasına ra�
men toplam 474 bireye ulaşılmıştır.
Araştırmanın Veri Toplama Süreci ve Aracı
Mevcut çalışmada, araştırmanın temel kavramlarının açıklanması için ilk olarak literat�
r taraması yapılmıştır.
Konuyla ilgili makaleler, bildiriler, lisans�st� tezler, kitaplar, kurumsal internet siteleri gibi kaynaklardan
faydalanılmıştır. Veri toplama teknikleri arasında en çok kullanılan araç ankettir. Anketin tercih edilme sebepleri
arasında, hem araştırmacı hem de cevaplayıcılar için kolay olması, zamanı etkin kullanmaya yardımcı olması,
maliyetinin az olması ve en �
nemlisi de bilgileri do�
rudan toplamaya olanak sa�
laması sayılabilir (Kaptan, 1991).
Dolayısıyla, bu araştırmada veri toplama aracı olarak anket tercih edilmiştir. Anketin ilk b�
l�
m�
nde, katılımcılara
ait demografik �zelliklerine (cinsiyet, yaş, e�
itim ve aylık gelir) ve seyahat davranışı �
zelliklerine (geliş sebebi, geliş
y�
ntemleri, nereden duydukları) dair sorular y�
neltilmiştir. Anketin ikinci b�
l�
m�
nde ise; Mack, Blose ve
MacLaurin (2009)’in çalışmasından esinlenerek, araştırmanın amacına y�nelik uygun �
lçek oluşturulmuştur.
Bu noktada araştırmanın bu b�l�
m�
nde, şehre gelen turistlerin gastro-turist profillerini belirlenemeye y�nelik 24
maddeden oluşan 5’li likert �
lçek kullanılmıştır. Turistler s�
z konusu �
lçek maddelerine, “1=Kesinlikle
Katılmıyorum”, “2=Katılmıyorum”, “3=Orta D�zeyde Katılıyorum”, “4=Katılıyorum”, “5=Kesinlikle Katılıyorum”
şeklinde derecelendirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan �
lçme aracının �
lçt�
���zellikler açısından geçerlilik
g�
venirlik analizleri yeniden yapılmış ve elde edilen sonuçlara istinaden �
lçekte kullanılan maddelerin di�er
maddeler ile ilişkisinin 0,30’un altında olması sebebi ile 16 numaralı madde, �
lçekten çıkarılmıştır.
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Verilerin Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen veriler istatistiki paket programları ile analiz edilmiştir. Katılımcıların
demografik �
zelliklerinin belirlenmesinde frekans ve y�zde analizleri ile katılımcıların �
lçeklere katılım d�zeylerinin
belirlenmesinde betimleyici analizlerden ortalama ve standart sapma analizleri kullanılmıştır. Araştırma kapsamında
katılımcıların �
lçeklere katılım d�zeylerinin demografik ve di�
er de�
işkenlere g�
re farklılıklarının belirlenmesinde
verilerin da�ılımının normal da�
ılım g�
stermesi sonucu 2’li gruplar için ba�
ımsız �
rneklem t-testi 2’den fazla gruplar
için tek y�nl�anova testleri yapılmıştır. Anova testleri sonucunda gruplar arasındaki farkın belirlenmesinde post-hoc
testlerinden Scheffe testi yapılmıştır. �lçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde pearson korelasyon analizi
yapılmıştır. �lçeklerin geçerlilik g�venirliklerinin belirlenmesinde �
nce madde analizi, daha sonra madde toplam
korelasyon analizi, AFA ve AFA sonucu açıklanan yapının do�
rulanması için lisrel yardımı ile DFA analizi
yapılmıştır.
Bulgular ve Yorumlama
Araştırmanın bu b�
l�
m�
ne anket verilerinden elde edilen demografik �zellikler, gastro-turist profiline ait
�zellikler ve analizlere yer verilmiştir. Araştırmanın amacına uygun ve T�
rkçe hazırlanmış sorular ile Hatay ve
Gaziantep illerini ziyaret eden turistlere anket formu uygulanmıştır. Oluşturulan anket Gaziantep’te 274, Hatay’da
ise, 267 kişiye ulaşmıştır. Anket verileri, sosyal bilimlerde kullanılan paket programına girilme aşamasında tutarsız
cevap verilen ve eksik bırakılan sorular nedeniyle Gaziantep �
rneklemi 229, Hatay ise 245 anket olarak analiz
edilmiştir.
Demografik Özelliklere Dair Bulgular
Anketin il��l�ã
���Ü
ilinde, katılımcılara ilişkin demografi��
elliklere (cinsiyet, yaş, e�
itim ve aylık gelir) ve
seyahat davranışı �elliklerine (geliş sebebi, geliş ��
temleri, nereden duydukları) ��
elik sorular ��
eltilmiştir.
Araştırma kapsamındaki katılımcıların demografi��
zelliklerine ilişkin da�á
lımlar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Turistlerin Sosyo Demografi��
zelliklerine Dair D�K
ılımlar
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-30 yaş
31-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş veya �zeri
Medeni Durum
Evli
Bek�
Boşanmış
Eğitim Durumu
Lise
Üniversite
Lisans�s�
Gelir Durumunuz
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 TL veya �zeri

Gaziantep

N
109
120
N
79
85
40
25
N
101
102
26
N
70
123
36
N
97
78
54

%
47,6
52,4
%
34,5
37,1
17,5
10,9
%
44,1
44,5
11,4
%
30,6
53,7
15,7
%
42,4
34,1
23,6
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Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
18-30 yaş
31-40 yaş
41-50 yaş
51 yaş veya �zeri
Medeni Durum
Evli
Bek�
Boşanmış
Eğitim Durumu
Lise
Üniversite
Lisans�s�
Gelir Durumunuz
2001-4000 TL
4001-6000 TL
6001 TL veya �zeri

Hatay

n
140
105
n
107
55
34
49
n
130
102
13
n
52
156
37
n
125
64
56

%
57,1
42,9
%
43,7
22,4
13,9
20
%
53,1
41,6
5,3
%
21,2
63,7
15,1
%
51
26,1
22,9
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Tablo 2. Hatay’a ve Gaziantep’e Giden Gastro-Turistlerin Ulaşım��â
illerin���
e Profil D��
yi T -testi Sonucu

��
renme
�d�s�ile
Seyahat
Edenler
Yerel Ür�nleri
Deneyimlemeyi
Sevenler
Organik
Mahsul
Sevenler
Sosyal Medya
Kullanmayı
Sevenler
Yenilikçiler

Hatay

Gaziantep

Ulaşım
Şekli

N

Bireysel

203

3,76

0,94

Tur şirketi

42

3,62

1,01

Bireysel

203

3,96

1,01

Tur şirketi

42

3,64

1,27

Bireysel

203

4,08

0,90

Tur şirketi

42

4,23

0,98

Bireysel

203

3,75

1,00

Tur şirketi

42

3,41

1,11

Bireysel

203

4,32

0,71

Tur şirketi

42

4,21

0,81

̅
𝑿

s.s

T

sd

0,847

24
3

P
0,401

1,785

24
3

0,075

0,905

24
3

0,369

1,840

24
3

0,050

0,825

24
3

0,371

n

̅
𝑿

s.s

t

193

4,29 0,44

36

4,31 0,51

193

4,35 0,44

36

4,37 0,46

193

4,37 0,59

36

4,38 0,50

193

4,08 0,64

36

4,09 0,55

193

4,46 0,47

36

4,52 0,53

sd

p

0,234

22
7

0,816

0,251

22
7

0,803

0,145

22
7

0,886

0,099

22
7

0,921

0,569

22
7

0,572

Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri ile Hatay’a ulaşım şekli gruplarına arasında fark durumlarının
belirlenmesi için yapılan t-testi sonuçlarına ��
e, Hatay’a giden gastro-turistlerin profil �zeyleri ulaşım şekli
arasındaki farklılı�
ı istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Gaziantep’e giden gastro-turistlerin profilleri ile şehre ulaşım şekli gruplarına arasındaki farkın belirlenmesine
���
ik yapılan t-testi sonuçlarına istinaden, Gaziantep’e giden gastro-turistlerin profil �zeyleri ile ulaşım şekilleri
arasında farklılık istatistiksel��de anla mlı bulunmamıştır (p>0.05).
Faktör Analizine İlişkin Bulgular
�lçe�
in fakt�
r analizine geçmeden �ce fakt� analizinin ��
şartları sonucu �
rneklem sayısının fakt�
r için
yeterlili�
ine bakılması için KMO ��
eri ile ��
işkenler arasındaki ilişkilerin do�ulsallı�á
nın belirlenmesi için ise
Barlett K�esellik testi esas a lınmıştır (Tabachnick ve Fidel, 2014). KMO sonucunun 0,60��K
erinden����
olması
toplanan veriler ��
rinden fakt�analizinin yapılmasının uygun ol��nu �stermektedir (B����
zt�
rk, 2009).
Tablo 3’ de hem �ä
çe�
in fakt�
r yapısı hem de KMO ��rleri verilm iştir. KMO ��ri 0,901 çıkmış bu ��rin
0,60’dan ��
��
ol�� aynı zamanda Barlett ��
esellik testi %99 ��
m ��yinde (p<0.01) anlamlı oldu� tespit
edilmiştir. Bu sonuçlara istinaden �neklem hacminin fakt�
r analizi için �fi oldu��
ve bu do�ultuda ve rilerin çok
��á
şkenli normal��K
ılımdan elde edildi�
i tespit edilmiştir (Kan & Akbaş, 2005).

Faktör 1

Faktör

Tablo 3. Gastro-Turist Profil�lçe�
i��K
lişkin Fakt�
r Analizi Sonuçları

Maddeler
9-Yerli �retim içecek sunumu yapan yerlere giderim ( şarap, rakı vb. ).
12-Seyahatteyken eve g��rebilece�im hazır yiyecek �r�nlerinden
satın alırım
14-Genel seyahat memnuniyetim için yiyecek ve içecek tecr�belerim
�nemlidir
17-��llikle yerel yiyecek-içecek işletmelerinde yemek yerim.
23-Yerel �
r�nlerden satın almak amacı ile y�resel çiftçi pazarlarına
gitmeyi severim
24-Yerel �
r�nlerden satın almak amacı ile çiftliklere gitmeyi severim.
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Faktör
Yükü

Faktör
Açıklayıcısı

Cronbach's
Apla

17,122

0,889

0,765
0,774
0,835
0,745
0,762
0,71

Dağdelen, Ş. & Pamukçu, H.

JOTAGS, 2021, 9(1)

5-Yemek yapımı ile ilgili sosyal medya içeriklerini takip ederim
7-Destinasyona �zg�gastronomi unsurlarını g�zlemleyebilece�im
k���
r merkezlerine giderim (Gastronomi m�zesi, gastronomi evi vb.).
10-Farklı bir mutfak k���
r�n���renmek benim için �nemlidir.
13-Seyahatteyken destinasyona �zg�gastronomi turlarını satın alırım
18- Gastronomi ile ilgili bir festival oldu�unda katılmak isterim.
19-Mutfak k���
r�ne dayalı �K
itici aktivitelerde yer almak isterim
1-Sosyal medyada gastronomi kapsamlı içerikleri takip ederim
(Facebook, Instagram ve Foursquare vb.).
2-Gidec�K
im destinasyona varmadan �
nce y�resel restoranlar
hakkında sosyal medya �zerinden bilgi edinirim.
3-Sosyal medyada farklı destinasyonlara �zg��r�
n satışı yapan
hesaplardan alışveriş yaparım.
4-Seyahat edece�im destinasyona �zg�yerel gastronom��
r�
nleri
hakkında sosyal medya tavsiyelerini incelerim.
6-Gastronomi seyahatleri içerikli sosyal medya profillerini takip
ederim
20-Organik �
r�nlerden satın alırım.
21-Yeni bir organik tarım etkin��
i duydu�
umda katılmak isterim.
22-Dalından toplayarak �
r�n alabilece�im tarımsal alanlara gitmek
isterim.
8-Farklı bir destinasyona �zg�yiyec�K
i deneyimlemek isterim.
11-Yerel mutf�K
a has deneyimler, o destinasyon k���
r�n�
n g���
bir
�gesidir.
15-Yeni bir yiyecek-içecek işletmesi açılışı ����ã
da
deneyimlemeyi isterim

Faktör 5

Faktör
4

Faktör 3

Faktör 2

Tablo 3. Gastro-Turist Profil�lçe�
i��K
lişkin Fakt�
r Analizi Sonuçları (Devamı)
0,713
0,72
0,653
0,685
0,666
0,749

15,827

0,856

12,716

0,839

11,282

0,794

8,642

0,722

65,598
0,901
5593,036
253
0,000

0,642

0,749
0,630
0,758
0,707
0,631
0,706
0,776
0,828
0,691
0,762
0,523

Toplam:
Kaiser-Meyer-Olkin ��k Geçerlili�i
Bar����
resellik Testi Ki kare:
sd:
p:

�lçekteki maddelerin kalması veya çıkarılması durumuna karar vermek için fakt���=
��rlerinin 0,30 veya
daha �eri bir ��
er olması �ä
�t olarak alınmıştır (Ford, MacCallum & Tait, 1986; Hogarty vd; 2005; Maccallum
vd., 1999). Açıklayıcı fakt�analizi (AFA) sonucunu belirlemek için temel bileşenler analizinden dikey ��
��
me
��í
emlerinden varimax dik ���
rme ��
temi kullanılmıştır. 23 maddelik �ä
çekte fakt�analizi sonucu toplam
varyansın %65,598’ini açıklayan 5 fakt�
rl� bir yapı ortaya çıktı�
ı �r�lm�
şt�. Birinci fakt� tek başına
�ä
çe�
in%17,122’ini, ikinci fakt� %15,827’sini, ��
��=
fakt�
r %12,716’sını, ��
��
��
fakt�
r %11,282’sini ve
beşinci fakt� tek başına �ä
çe�
in %8,462’sini açıkladı�á
belirlenmiştir. Birden fazla fakt� yapısında açıklanan
varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli kabul edilmektedir (Scherer, Wiebe, Luther & Adams, 1988).
�lçeklere ait fakt�
r maddeleri incelendi�
inde, F1’e “Yerel Ü��
leri Deneyimlemeyi Sevenler”, F2’ye “Öğrenme
G�����
le Seyahat Edenler”, F3’e “Sosyal Medya Kullanmayı Sevenler”, F4’e “Organik Mahsul Sevenler” ve F5’e
“Yenilikçiler” adı verilmiştir. Fakt�lerin iç tutarlıkları incelendi�
inde, her fakt��
n iç tutarlılı�
ının yeterli seviyede
ol���
belirlenmiştir.
Tablo 4’de gastro-turist profili �ä
çe�
ine a it Do�ulayıcı fakt�
r analizi (DFA), sonucunda elde edilen madde
istatistikleri bulguları yer almaktadır.
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Tablo 4. Gastro-Turist Profil�lçe�
ine Ait DFA Bulguları��K
lişkin Madd��
statistikleri
Faktör
Yerel Ürünleri
Deneyimlemeyi
Sevenler

Öğrenme Güdüsü ile
Seyahat Edenler

Sosyal Medya
Kullanmayı Sevenler
Organik Mahsul
Sevenler
Yenilikçiler
**p<0.01

Madde No
9
12
14
17
23
24
5
7
10
13
18
19
1
2
3
4
6
20
21
22
8
11
15

Faktör Yük Değeri
0,72
0,73
0,82
0,76
0,75
0,73
0,72
0,74
0,69
0,64
0,74
0,73
0,79
0,69
0,64
0,76
0,75
0,73
0,78
0,72
0,71
0,54
0,63

R2
0,52
0,53
0,67
0,58
0,56
0,53
0,52
0,55
0,48
0,41
0,55
0,53
0,62
0,48
0,41
0,58
0,56
0,53
0,61
0,52
0,50
0,29
0,40

Hata
0,48
0,47
0,33
0,42
0,44
0,47
0,48
0,45
0,52
0,59
0,45
0,47
0,38
0,52
0,59
0,42
0,44
0,47
0,39
0,48
0,50
0,71
0,60

T
17,30**
17,61**
20,91**
18,75**
18,25**
17,82**
17,32**
17,83**
16,34**
15,14**
17,77**
17,64**
19,54**
16,13**
14,90**
18,39**
18,03**
16,57**
18,05**
16,63**
14,81**
10,99**
13,06**

Tablo 4 incelendi�
inde gastro-turist profil �ä
çe�
inin açımlayıcı fakt�analizi (AFA) sonucunda elde edilen fakt�
yapısının d��
ulayıcı fakt�
r analizi (DFA) bulguları ile de ��
rulanmıştır. DFA sonucu maddelerin fakt�
r ��ä
eri
0,54 – 0,82 arasında de�á
şmektedir. Maddeler ile fakt�ler arasındaki ilişkilerin istatistik sel olarak anlamlı ol��
u
belirlenmiştir (t>2,58). Aşa�á
da DFA’ya ait path diyagramı sunulmuştur.
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YÜDS= Yerel Ür�nleri Deneyimlemeyi Sevenler, ��b= ��renme �d�s�ile Seyahat Edenler, SMKS= Sosyal Medya
Kullanmayı Sevenler, OMS= Organik Mahsul Sevenler, YENILIKCILER= Yenilikçiler

Şekil 2.Gastro-Turist Profil�lçe�
ine Ait Path Diyagramı
Path diyagramı incelendi�á
nde modele ait uyum indeksleri istenilen seviyede ilk aşamada çıkmadı�á
ndan 23 ile
24 numaralı maddeler arasında modifikasyon yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Schermelleh-Engel & Moosbrugger
(2003)’e ��
e kabul edilebilir ve m��
mmel uyum kriterleri Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Uyum�K
ndeksi Kriterlerine Ait D��
rler
Uyum Kriterleri
χ2/sd
RMSEA
RMR
SRMR
NFI
NNFI
CFI
GFI
AGFI

Mükemmel Uyum
≤3
0 < RMSEA<0.05
0 ≤ SRMR<0.05
0 ≤ SRMR<0.05
0.95 ≤ NFI ≤ 1
0.95 ≤ NNFI ≤ 1
0.95 ≤ CFI ≤ 1
0.95 ≤ GFI ≤ 1
0.90 ≤ AGFI ≤ 1

Kabul Edilebilir Uyum
≤5
0.05 ≤ RMSEA ≤ 0.10
0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10
0.05 ≤ SRMR ≤ 0.10
0.90 ≤NFI ≤ 0.95
0.90 ≤NNFI ≤ 0.95
0.90 ≤CFI ≤ 0.95
0.90 ≤GFI ≤ 0.95
0.85 ≤ AGFI ≤ 0.90

DFA sonucu elde edilen uyum indeksi kriterleri kabul edilebilir uyum indeksi kriterlerini sa�
ladı�á
belirlenmiştir.
Tablo 6. �lçe�
e Ait Uyum �
yili�
i D�K
erleri
Modifikasyon
�cesi
Sonrası

X2/df
5,298
3,959

p
0,000
0,000

RMSEA
0,095
0,079

CFI
0,94
0,96

GFI
0,82
0,91

AGFI
0,78
0,86

NNFI
0,94
0,95

NFI
0,93
0,95

RMR
0,063
0,060

SRMR
0,059
0,058

Tablo 6 incelendi�á
nde, �ä
ç��
n kabul �rmesi için elde edilen uyum iyili�
i kriterlerinin kabul edilebilir sınırlar
içinde olması gereklidir. DFA sonucu elde edilen uyum kriterleri ��rlerinin m�
kemmel uyum kriterleri�����
belirlenmiştir. En ��
mli uyum d��
ri olan X2 d��
rinin df de��
ine olan oranının 3,959 ile kabul edilebilir uyum
��yinde, RMSEA ��rinin ise 0,079 ile yine kabul edilebilir uyum �zeyinde ol���
di�r uyum de��
lerinin de
m��
mmel ve kabul edilebilir uyum ��rleri içerisine ��
t ���=
belirlenmiştir. Bu sonuçlar �ä
çe�
in fakt�yapısının
��ulandı�
ını g��
ermektedir.
Tablo 7. Gaziantep ve Hatay’a Giden Gastro-Turistlerin Profiline Ait Betimsel Bulgular
Değişkenler
Yemek yapımı ile ilgili sosyal medya içeriklerini takip ederim
Destinasyona �zg�gastronomi unsurlarını g�zlemleyebilece�im k���
r
merkezlerine giderim (Gastronomi m�zesi, gastronomi evi vb.).
Farklı bir mutfak k���
r�n��
�
renmek benim için �nemlidir.
Seyahatteyken destinasyona �
zg�gastronomi turlarını satın alırım
Gastronomi ile ilgili bir festival oldu�
unda katılmak isterim.
Mutfak k�lt�r�ne dayalı �K
itici aktivitelerde yer almak isterim
Öğrenme Güdüsü ile Seyahat Edenler
Yer��
retim içecek sunumu yapan yerlere giderim ( şarap, rakı vb. ).
Seyahatteyken eve g�t�rebilec�K
im hazır yiyecek �
r�nlerinden satın alırım
Genel seyahat memnuniyetim için yiyecek ve içecek tecr�belerim
�nemlidir
��llikle yerel yiyecek-içecek işletmelerinde yemek yerim.
Yerel �r�nlerden satın almak amacı ile y�resel çiftçi pazarlarına gitmeyi
severim
Yerel �r�nlerden satın almak amacı ile çiftliklere gitmeyi severim.
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N
229

Gaziantep
̅
s.s
𝑿
4,29 0,75

n
245

Hatay
̅
𝑿
3,84

s.s
1,21

229

4,21

0,88

245

3,53

1,23

229
229
229
229
229
229
229

4,50
4,11
4,38
4,28
4,30
4,26
4,34

0,65
0,96
0,68
0,71
0,45
0,87
0,80

245
245
245
245
245
245
245

4,14
3,27
3,90
3,74
3,74
3,81
3,94

1,13
1,29
1,10
1,18
0,95
1,41
1,30

229

4,46

0,64

245

3,99

1,20

229

4,33

0,73

245

3,93

1,19

229

4,38

0,69

245

3,94

1,23

229

4,35

0,68

245

3,84

1,21
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Tablo 7. Gaziantep ve Hatay’a Giden Gastro-Turistlerin Profiline Ait Betimsel Bulgular ( Devamı)
Yerel Ürünleri Deneyimlemeyi Sevenler
Organik �
r�nlerden satın alırım.
Yeni bir organik tarım etkin��
i duydu�umda katılmak isterim.
Dalından toplayarak �
r�n alabilece�im tarımsal alanlara gitmek isterim.
Organik Mahsul Sevenler
Sosyal medyada gastronomi kapsamlı içerikleri takip ederim (Facebook,
Instagram ve Foursquare vb.).
Gidec�K
im destinasyona varmadan �
nce y�
resel restoranlar hakkında
sosyal medya �zerinden bilgi edinirim.
Sosyal medyada farklı destinasyonlara �zg��
r�n satışı yapan hesaplardan
alışveriş yaparım.
Seyahat edec�K
im destinasyona �zg�yerel gastronom��
r�nleri hakkında
sosyal medya tavsiyelerini incelerim.
Gastronomi seyahatleri içerikli sosyal medya profillerini takip ederim
Sosyal Medya Kullanmayı Sevenler
Farklı bir destinasyona �zg�yiyec�K
i deneyimlemek isterim.
Yerel mutf�K
a has deneyimler, o destinasyon k���
r�n�
n g�
��
bir �
gesidir.
Yeni bir yiyecek-içecek işletmesi açılışı duydu�umda deneyimlemeyi
isterim
Yenilikçiler

229
229
229
229
229

4,35
4,40
4,31
4,40
4,37

0,44
0,70
0,78
0,72
0,57

245
245
245
245
245

3,91
4,27
3,84
4,21
4,11

1,07
0,98
1,14
1,03
0,91

229

4,01

0,87

245

3,73

1,26

229

4,07

0,79

245

3,97

1,21

229

3,87

1,12

245

3,16

1,41

229

4,25

0,77

245

4,00

1,14

229
229
229
229

4,21
4,08
4,53
4,49

0,89
0,62
0,66
0,64

245
245
245
245

3,60
3,69
4,34
4,54

1,27
1,02
0,89
0,79

229

4,39

0,81

245

4,01

1,01

229

4,47

0,48

245

4,30

0,73

Tablo 7’de verilen betimsel bulgulara istinaden, Gaziantep’e giden gastro-turistleri���
renme alt boyut��
eyleri

incelendi�
inde (X =
̅ 4,30) ��ek d��
yde, yerel alt boyut ��
eylerinin �ksek (X =
̅ 4,35), organik alt boyut
��ylerinin ��ek (X ̅= 4,37), sosyal medya alt boyut �zeylerinin ��ek (X ̅= 4,08) ve yenilikçi alt boyut
��ylerini���
sek (X ̅= 4,47)��
zeyde old���
elirlenmiştir.
Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri incelendi�á
nde ��
renme profili ��ek (X ̅= 3,74) yerel alt profil
��yinin ��ek (X ̅= 3,91) ��
eyde, organik profil ��yinin ��ek (X ̅= 4,11) sosyal medya profil ��
eyinin
(X ̅= 3,69)��
eyde ve yenilikçi profil��
eylerinin (X =
̅ 4,30)���
���
zeyde old���
lirlenmiştir.
Tablo 8. Gastro-Turistleri Gaziantep’e Seyahat Etmeye Teşvik Eden Durumlarına G�e Profil D�
zeyi Anova Testi
Sonucu

��
renme �d�s�
ile Seyahat Edenler

Yerel Ür�nleri
Deneyimlemeyi
Sevenler

Organik Mahsul
Sevenler

Sosyal Medya
Kullanmayı
Sevenler

Gelmeye Teşvik Eden Durumlar
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er

n
170
26
54
27
46
10
170
26
54
27
46
10
170
26
54
27
46
10
170
26
54
27
46
10
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̅
𝑿
4,38
4,26
4,27
4,46
4,31
4,28
4,36
4,35
4,31
4,41
4,38
4,23
4,05
4,18
4,08
4,14
4,34
3,84
4,51
4,42
4,41
4,51
4,49
4,63

s.s
0,43
0,54
0,5
0,3
0,45
0,6
0,57
0,58
0,62
0,44
0,51
0,88
0,64
0,53
0,66
0,6
0,5
0,82
0,45
0,63
0,57
0,48
0,49
0,4

Sd
5

F
0,586

P
0,711

5

1,280

0,274

5

0,208

0,959

5

0,489

0,784
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Tablo 8. Gastro-Turistleri Gaziantep’e Seyahat Etmeye Teşvik Eden Durumlarına G�e Profil D�
zeyi Anova Testi
Sonucu ( Devamı)

Yenilikçiler

*p<0.05, **p<0.01

Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er

170
26
54
27
46
10

4,38
4,26
4,27
4,46
4,31
4,28

0,43
0,54
0,5
0,3
0,45
0,6

5

1,535

0,180

Gaziantep’e seyahat eden gastro-turistlerin profilleri ile şehre gelmeyi teşvik eden durumlar arasında fark
durumlarının belirlenmesine ��lik gerçekleştirilen Tablo 8’de de�erlendirilen tek ����
anova analizi
sonuçlarına istinaden, Gaziantep’e giden gastro-turistlerin profil ��
eyleri ve teşvik eden durumlar
arasındaki farklılık istatistikse�����
nlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 9. Gastro-Turistleri Hatay’a Sehayat Etmeye Teşvik Eden Durumlarına G�e Profil D�eyi Anova Testi
Sonucu

��
renme
�d�s�ile
Seyahat Edenler

Yerel Ür�nleri
Deneyimlemeyi
Sevenler

Organik
Mahsul
Sevenler

Sosyal Medya
Kullanmayı
Sevenler

Yenilikçiler

Gelmeye Teşvik Eden Durumlar
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er
Arkadaş tavsiyesi
Seyahat acentelerinin reklamı
Fiyatın uygunlu�
u
�
nternet reklamları
Sosyal medya reklamları
��er

N
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25

̅
𝑿
3,96
3,24
4,20
3,83
4,31
3,87
4,15
3,90
4,17
3,54
4,21
4,13
3,68
3,24
3,81
3,40
3,99
3,78
4,30
4,15
4,34
4,19
4,34
4,53
3,96
3,24
4,20
3,83
4,31
3,87

s.s
1,03
1,29
0,87
1,02
0,71
1,22
0,92
1,05
0,85
1,16
0,86
0,81
1,03
0,97
0,93
0,96
0,93
0,97
0,72
0,85
0,76
0,9
0,68
0,42
1,03
1,29
0,87
1,02
0,71
1,22

Sd
5

F
1,424

P
0,216

Scheffe

5

2,710

0,021*

2-1
2-5
2-6

5

0,942

0,454

5

1,237

0,293

5

1,202

0,309

*p<0.05, **p<0.01
1=Arkadaş tavsiyesi, 2=Seyahat acentelerinin reklamı, 3=Fiyatın uygunlu�u, 4�K
nternet reklamları, 5=Sosyal medya
reklamları, 6=D�K
er
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Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri ile Hataya gitmeyi teşvik eden durumlar arasında farkın belirlenmesine
���
ik Tablo 9’da de��
lendirilen tek ��
l�Anova analizi sonuçlarına istinaden, Hatay’a seyahat eden yerel ��
n
deneyimlemeyi seven gastro-turistleri şehre gitmeye teşvik eden nedenler arasındaki farklılık ��yi istatistiksel
���=
%95 �ven �zeyinde anlamlı bulunmuştur (F=2,710; p<0.05). Farklılaşmanın ka��K
ının belirlenmesi için
post hoc analizlerinden scheffe analizi yapılmıştır. Seyahat acentesinin reklamı ile Hatay’a seyahat kararı veren
turistlerin (X =
̅ 3,90) yerel ��leri deneyimlemeyi sevme �zeyi, arkadaş tavsiyesi ile Hatay’a seyahat eden
(X ̅=4,15), sosyal medya reklamları aracılı�á
ile Hatay’a seyahat eden (X ̅=4,21) ve di�
er teşvik kanalları ile Hatay’a
seyahat eden (X =
̅ 4,13) turistlere��
ece daha ����
�zeyde oldu���
lirlenmiştir.
Tablo 10. Gastro-Turistlerin Ziyaret Ettikleri �hre Dair Profil D�
zeylerinin Farklılıklarına �lişkin Ba�á
msız
�rneklem T-testi Sonucu
��
renme �d�s�ile Seyahat
Edenler
Yerel Ür�nleri Deneyimlemeyi
Sevenler
Organik Mahsul Sevenler
Sosyal Medya Kullanmayı
Sevenler
Yenilikçiler

Şehir
Gaziantep
Hatay
Gaziantep
Hatay
Gaziantep
Hatay
Gaziantep
Hatay
Gaziantep
Hatay

n
229
245
229
245
229
245
229
245
229
245

̅
𝑿
4,30
3,74
4,35
3,91
4,37
4,11
4,08
3,69
4,47
4,30

s.s
0,45
0,95
0,44
1,07
0,57
0,91
0,62
1,02
0,48
0,73

t
8,057

Sd
472

P
0,000**

5,860

472

0,000**

3,696

472

0,000**

4,947

472

0,000**

3,069

472

0,002**

**p<0.01

Tablo 10’da verilen Gastro-turistlerin profilleri ile tercih ettikleri şehir arasında farklılıklarının belirlenmesi için
yapılan t-testi sonuçlarına ��
e, ��
enme ��
���
ile seyahat eden gastro -turistlerin tercih ettikleri şehir t�
r�
arasındaki farklılı�
ı istatistiksel olarak %99 g�î
en d��
yinde anlamlı bulunmuştur (t=8,057; p<0.01). ��
renme
�����
ile seyahat eden turistlerin Gaziantep şehrini tercih etme d��
yleri (X ̅= 4,30) Hatay ilini tercih etme
��ylerine (X ̅= 3,74) ��
e daha��
ksek seviyede oldu���ä
irlenmiştir.
Yerel �
r��
deneyimlemeyi seven gastro-turistlerin tercih ettikleri şehir t��=
arasındaki farklılı�á
istatistiksel olarak
%99 ��n ��yinde anlamlı bulunmuştur (t=5,860; p<0.01). Yerel ���
deneyimlemeyi seven turistlerin Gaziantep
şehrini tercih etme ��
eyleri (X ̅= 4,35) Hatay ilini tercih etme �zeylerine (X =
̅ 3,91) �re daha ��ek seviyede
ol���
belirlenmiştir.
Organik mahsul seven gastro-turistlerin tercih ettikleri şehir t�
r�=
arasındaki farklılı�
ı istatistiksel olarak %99
���=
��
eyinde anlamlı bulunmuştur (t=3,696; p<0.01). Organik mahsul seven turistlerin Gaziantep şehrini tercih
etme ��
eyleri (X ̅= 4,37) Hatay ilini tercih etme ��ylerine (X ̅= 4,11) �re daha ��
sek seviyede ol��
u
belirlenmiştir.
Sosyal medya kullanmayı seven gastro-turistlerin tercih ettikleri şehir t�
r�=
arasındaki farklılı�á
istatistiksel olarak
%99 ��n ��yinde anlamlı bulunmuştur (t=4,937; p<0.01). Sosyal medya kullanmayı seven turistlerin Gaziantep
şehrini tercih etme ��
eyleri (X ̅= 4,08) Hatay ilini tercih etme �zeylerine (X =
̅ 3,69) �re daha ��ek seviyede
ol���
belirlenmiştir.
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Yenilikçiler profiline sahip gastro-turistlerin tercih ettikleri şehir t�
r�=
farklılı�
ı istatistiksel olarak %99 ��
en
��yinde anlamlı bulunmuştur (t=3,069; p<0.01). Yenilikçiler profiline sahip turistlerin Gaziantep şehrini tercih
etme ��
eyleri (X ̅= 4,47) Hatay şehrini tercihe etme ��ylerine (X =
̅ 4,30) �re daha y��k seviyede ol��
u
belirlenmiştir.
Tablo 11. Hatay’a Giden Gastro-Turistlerin Geçirdikleri��
reler���Profil D�eyi Anova Testi Sonucu

��
renme �d�s�ile
Seyahat Edenler
Yerel Ür�nleri
Deneyimlemeyi
Sevenler
Organik Mahsul
Sevenler
Sosyal Medya
Kullanmayı Sevenler
Yenilikçiler

Geçirilen Süre
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla

n
114
70
61
114
70
61
114
70
61
114
70
61
114
70
61

̅
𝑿
3,70
3,81
3,72
3,90
3,98
3,85
4,19
3,96
4,11
3,62
3,74
3,77
4,29
4,32
4,29

s.s
1,02
0,74
1,04
1,07
1,00
1,14
0,86
0,97
0,94
1,08
0,95
1,01
0,75
0,69
0,74

Sd
2

F
0,280

p
0,756

2

0,268

0,765

2

1,397

0,249

2

0,594

0,553

2

0,062

0,940

Tablo 11’de Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri ile şehirde geçirdikleri �re arasındaki farkın belirlenmesine
���
ik gerçekleştirilen tek ��ä
�=
anova analizi sonuçlarına istinaden, Hatay’a giden gastro -turistlerin profil
��yleri geçirdikleri s�re grupları arasındaki farklılık ��yleri istatistiksel ��Ç
e anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Tablo 12. Gaziantep’e Giden Gastro-Turistlerin Geçirdikleri��
eler��re Profil D��
yi Anova Testi Sonucu

��
renme �d�s�ile Seyahat
Edenler
Yerel Ür�nleri Deneyimlemeyi
Sevenler
Organik Mahsul Sevenler
Sosyal Medya Kullanmayı
Sevenler
Yenilikçiler

Geçirilen Süre
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla
1gece-2g�n
2 ile 6 g�n
1 haftadan fazla

N

77
122
30
77
122
30
77
122
30
77
122
30
77
122
30

̅
𝑿
4,24
4,33
4,33
4,33
4,36
4,38
4,33
4,35
4,54
4,06
4,05
4,23
4,47
4,46
4,52

s.s
0,49
0,44
0,43
0,50
0,43
0,31
0,60
0,58
0,46
0,72
0,58
0,51
0,50
0,49
0,41

Sd
2

F
0,985

p
0,375

2

0,155

0,856

2

1,655

0,193

2

0,953

0,387

2

0,180

0,835

Tablo 12’ de Gaziantep’e giden gastro-turistlerin profilleri ile şehirde geçirdikleri��
e grupları arasındaki farkın
belirlenmesine ��
elik yapılan tek ��
l�=
Anova analizi sonuçlarına istinaden, Gaziantep’e giden gastro -turistlerin
profil ��yleri geçirdikleri��
e grupları arasındaki farkl ılık istatistiksel��
nde anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
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Tablo 13. Gaziantep’e ve Hatay’a Giden Gastro-Turistlerin Turist����d
rupları�����
ofil D�eyi Anova Testi
Sonucu

��
renme
�d�s�
ile
Seyahat
Edenler
Yerel
Ür�nleri
Deneyiml
emeyi
Sevenler

Organik
Mahsul
Sevenler

Sosyal
Medya
Kullanma
yı
Sevenler

Yenilikçil
er

*p<0.05,
**p<0.01

Turist Türü
Do�a
���
r
�
nanç
Gastronomi
Deniz-Kıyı
��er
Do�a
���
r
�
nanç
Gastronomi
Deniz-Kıyı
��er
Do�a
���
r
�
nanç
Gastronomi
Deniz-Kıyı
��er
Do�a
���
r
�
nanç
Gastronomi
Deniz-Kıyı
��er
Do�a
���
r
�
nanç
Gastronomi
Deniz-Kıyı
��er

Hatay
N
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25
182
20
40
18
45
25

̅
𝑿
3,8
3,76
3,84
3,78
3,75
2,88
4,02
3,98
3,95
4,1
3,95
3,75
4,22
4,15
4,13
4,16
4,03
4,17
3,76
3,68
3,67
3,77
3,73
2,85
4,27
4,32
4,29
4,43
4,33
4,08

s.s
0,92
0,93
0,94
1,00
0,92
1,29
1,02
1,02
1,07
1,01
0,99
0,40
0,90
0,84
0,97
0,94
0,95
0,58
0,98
1,01
1,05
1,03
1,01
0,77
0,74
0,70
0,83
0,68
0,71
0,57

Gaziantep
s.s Sd
0,51 4
0,52
0,56
0,42
0,52

Sd
5

F
0,944

p
0,453

n
69
107
17
174
36

̅
𝑿
4,24
4,27
4,13
4,35
4,16

F
1,055

p
0,380

5

1,638

0,151

69
107
17
174
36

4,32
4,34
4,17
4,39
4,27

0,44
0,49
0,56
0,39
0,53

4

0,386

0,818

5

1,231

0,295

69
107
17
174
36

4,31
4,41
4,33
4,39
4,23

0,57
0,59
0,71
0,55
0,7

4

0,816

0,516

5

1,372

0,235

69
107
17
174
36

4,07
4,1
3,84
4,11
4,08

0,74
0,7
0,83
0,62
0,67

4

0,122

0,974

5

1,396

0,226

69
107
17
174
36

4,55
4,49
4,33
4,52
4,53

0,41
0,5
0,57
0,43
0,58

4

0,790

0,533

Tablo 13’de Gaziantep’e seyahat eden gastro-turistlerin profilleri ile turist t��=
grupları arasında fark durumlarının
belirlenmesi için yapılan tek ��ä
�=
Anova analizi sonuçlarına istinaden, Gaziantep’e seyahat eden gastro -turistlerin
profil ��yleri tur ist t��=
grupları arasındaki farklılı�á
istatistiksel���
e anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri ile turist t��grupları farklarının tespit edilmesine ��
elik yapılan tek
��ä
�=
anova analizi sonuçlarına istinaden, Ha tay’a giden gastro-turistlerin profil ��
eyleri turist t��=
grupları
arasındaki farklılı�
ı istatistiksel ���=
anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
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Tablo 14. Gaziantep’e ve Hatay’a Giden Gastro-Turistlerin �
lgi Sebeplerine G�e Profil D�eyi Anova Testi Sonucu
Hatay
İlgi
̅
n
s.s Sd
F
p
𝑿
Sebebi
Gastrono 15
1,66
0,15
4,08 1,03 4
mi k���
r� 3
4
9
Do�al
12
g�zellikler
4,05 1,01
5
��
renme
i
�d�s�ile
Tarihi
14
3,98 1,04
Seyahat
dokusu
6
Edenler
Kongre,
seminer, 25 3,94 1,03
panel Vb.
��er
17 3,84 0,99
Gastrono 15
3,15
0,01
4,14 0,95 4
mi k���
r� 3
7
5*
Do�al
12
g�zellikler
4,22 0,89
5
Yerel
i
Ür�nleri
Tarihi
14
4,17 0,96
Deneyimlem
dokusu
6
eyi Sevenler
Kongre,
seminer, 25 3,92 0,82
panel Vb.
��er
17 3,92 0,98
Gastrono 15
0,21
0,93
3,8 1,04 4
mi k���
r� 3
2
2
Do�al
12
g�zellikler
3,74 1,00
5
i
Organik
Tarihi
14
Mahsul
3,69 1,03
dokusu
6
Sevenler
Kongre,
seminer, 25 3,36 0,89
panel Vb.
��er
17 3,33 1,26
Gastrono 15
1,38
0,24
4,35 0,73 4
mi k���
r� 3
2
1
Do�al
12
g�zellikler
4,31 0,74
5
Sosyal
i
Medya
Tarihi
14
4,31 0,72
Kullanmayı
dokusu
6
Sevenler
Kongre,
seminer, 25 4,27 0,62
panel Vb.
��er
17 4,33 0,76
Gastrono 15
0,83
0,50
4,08 1,03 4
mi k���
r� 3
5
4
Do�al
12
g�zellikler
4,05 1,01
5
i
Tarihi
14
Yenilikçiler
3,98 1,04
dokusu
6
Kongre,
seminer, 25 3,94 1,03
panel Vb.
��er
17 3,84 0,99
*p<0.05, **p<0.01
1=Gastronomi k���
r�,2=Do�
al g�zellikleri, 3=Tarihi dokusu,
4=Kongre, seminer, panel vb. 5=D�K
er
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Scheff
e

1-2
1-3

Gaziantep
n

̅
𝑿

s.s

18
2

4,40 0,39

53

4,36 0,49

94

4,32 0,52

28

4,31 0,44

8
18
2

4,29 0,53

53

4,37

94

4,33 0,63

28

4,45 0,64

8
18
2

4,04 0,77

53

4,00 0,71

94

4,09 0,69

28

4,07 0,64

8
18
2

3,90

53

4,48 0,52

94

4,42 0,57

28

4,46

8
18
2

4,71 0,38

53

4,36 0,49

94

4,32 0,52

28

4,31 0,44

8

4,29 0,53

4,40 0,53

Sd

F

p

4

2,8
39

Scheff
e

0,025*

1-3
1-5

4

3,2
83

0,012*

0,6

4,11 0,61

1-4

4

2,3
53

0,055

4

0,7
11

0,545

4

3,0
57

0,018*

0,9

4,52 0,42

1-3

0,5

4,40 0,39

1-2
1-3
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Tablo 14’de Gaziantep’e seyahat eden gastro-turistlerin profilleri ile Gaziantep iline ilgi nedenleri arasındaki
farkların belirlenmesine �nelik yapılan tek ��ä
�=
Anova analizi sonuçlarına istinaden, ��
renme g�����
le seyahat
ederek Gaziantep’e giden gastro-turistlerin şehre ilgi nedenleri arasındaki farklılık istatistiksel ���=
%95 ��
enirlik
��yinde anlamlı bulunmuştur (F=2,839; p<0.05). Gastronomi �lt��
nden dolayı Gaziantep’e ilgisi olan turistlerin
(X ̅=4,40) ��
enme ���
��
ile seyahat etme ��
eyi istekleri Gaziantep’e tarihi dokusundan d olayı ilgili olan turistlere
(X ̅=4,32) ve Gaziantep’e di�r nedenlerden dolayı ilgisi olan (X ̅=4,29) turistlere �rece daha ��
sek seviyede
ol���
belirlenmiştir. Yerel ��
n deneyimlemeyi seven gastro -turistlerin şehre ilgi nedenleri arasındaki farklılık
istatistiksel �nde %95 ��
enirlik ��yinde anlamlı bulunmuştur (F=3,283; p<0.05). Gastronomi ��
t��=
sebebi ile
Gaziantep’e ilgi duyan gastro-turistlerin (X ̅=4,40) yerel ��leri deneyimlemeyi sevme d��
yi, Gaziantep’e tarihi
dokusundan dolayı ilgi duyan olan turistlere (X ̅=4,33)��
e daha fazla iken, Gaziantep’e kongre, seminer, panel vb.
nedenlerden dolayı ilgisi olan (X =
̅ 4,45) turistlere ��
e daha ���=
seviyede old��=
tespit edilmiştir. Yenilikçiler
olan gastro-turistlerin şehre ilgi nedenleri arasındaki farklılık, istatistiksel ��Ç
e %95 �venirlik ��yinde anlamlı
bulunmuştur (F=3,057; p<0.05). Farklılaşmanın kayna�á
nın belirlenmesine y��
lik, post hoc analizlerinden scheffe
analizi yapılmıştır. Gastronomi �lt��den dolayı şehre ilgisi olan tu ristlerin (X =
̅ 4,40) yenilikçilik �zeyi, ���
��lliklerinden dolayı şehre ilgili olan (X =
̅ 4,36) ve tarihi dokusundan dolayı şehre ilgili olan (X ̅=4,32) gastroturistlere g�ece��
ksek seviyede old��=
tespit edilmiştir.
Hatay’a giden gastro-turistlerin profilleri ile Hatay’a ilgi sebepleri arasında farkın belirlenmesine ��
elik
gerçeklşetirilen tek ��
l�=
Anova analizi sonuçlarına istinaden, Hatay’a gidip yerel ���
deneyimlemeyi seven gastro turistlerin Hatay’a ilgi sebepleri arasındaki farklılık istatistiksel ��
de %95 ���
irlik ��
eyinde anlamlı
bulunmuştur (F=3,157; p<0.05). Farklılaşmanın kayna�á
nın belirlenmesi için post hoc analizlerinden scheffe analizi
yapılmıştır. Gastronomi �lt�
r�=
nedeniyle Hatay’a ilgi duyan turislerin (X =
̅ 4,14) yerel �
r�leri deneyimlemeyi
sevme �zeyi, ��~
l �zellikleri nedeniyle Hatay’a ilgi duyan (X ̅=4,22) ve tarihi dokusu nedeniyle Hatay’a ilgi
duyan (X =
̅ 4,17) turistlere ��
e daha d���=
seviyede ol���elirlenmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
�
nsanlar, yaşamlarını s�
rd�rebilmek için fizyolojik olarak yeme-içme eylemini gerçekleştirmektedir. Ayrıca
bireyler, kendilerini mutlu hissetmek ve sonrasında haz duymak adına hizmet sekt�
r�
nden deneyim satın
almaktadırlar. Bu do�rultuda insanların temel ihtiyaçlarından olan yeme içme eylemini karşılamak için işletmeler,
gerek geleneksel usuller ile yerel �r�nler, gerekse yeni tatlar hazırlayarak misafirlerine servis etmektedirler. Bu
minvalde kaliteli �
r�
n, hizmet ve deneyimle işletmeler s�
rd�
r�
lebilirlik sa�
lamaktadırlar. Bireylerin yeme-içme
eyleminden sa�
ladı�ı haz seyahat ve tatil destinasyonlarını planlamada etkili olmaktadır. Bu noktada gastronomi
motivasyonlu turistlerin beklenti ve y�
nelimlerini tespit etmek yiyecek içecek işletmeleri ve gastronomi y�n�ile �
n
planda olan destinasyonlar için b�y�k �nem arz etmektedir.
Boyne, Williams ve Hall (2002)’ın çalışmalarında, d�
rt tip gastronomi t�keticisinden s�z edilmektedir. Bunların
ilki, tatil deneyiminde gastronomiyi �nc�l kılanlar ve seyahat edilen y�
reye �
zg�gastronomi �
�eleri ile ilgili
araştırma yapanlar, ikinci tip, birinci tip de oldu�
u gibi tatil deneyiminde gastronomiyi �
ncelikli kılanlar fakat seyahat
edilen y�
reye has gastronomi unsurlarına y�
nelik araştırma içine girmeyenler. Üç�
nc�tip, seyahat deneyiminde
gastronomiyi �
nemsemeyenler fakat gastronomi deneyimini sevdiklerinde y�
reye �zg�mutfak deneyimlerine katılım
sa�layanlar. D�rd�
nci tipde ise gastronomi faaliyetlerini seyahat deneyiminden ayrı tutanlar.
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Gastronomi g�d�s�ile seyahat eden turistlerin, profillerini tespit etmeye y�nelik yapılan çalışmaların, nispeten
şarap turizmine y�
nelik ve yurt dışı ile sınırlı oldu�u g�
r�
lmektedir. Buna karşın gastro-turistlerin profillerine y�nelik
�imşek (2018)’in Gaziantep’e seyahat eden gastro-turist profillerini tespit etmeye y�nelik yaptı�
ı çalışmasında
gastro-turistleri beş gruba ayırmıştır. Bu gruplar; organikçi, yenilikçi, �
�
renmeyi amaçlayanlar, yeme�e �nem
verenler ve y�
reselci olarak adlandırılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler ile gastro-turist profilleri arasındaki en
y�
ksek oranı yenilikçi gastro-turistler oluşturmaktadır. �
kinci sıradaki gastro-turist profilinde y�
reselci turistler yer
almaktadır.
Bu çalışmanın yapıldı�
ı s�
reçte T�
rkiye’de gastro-turistlerin profillerini kıyaslamalı olarak ele alan herhangi bir
çalışmaya literat�
rde rastlanmamıştır. Bu eksikli�á
n giderilmesine ��
elik olarak, bu çalışma ile Gaziantep ve Hatay
illerini ziyaret eden ve g�n�
ll�olarak anketlere yanıt veren toplam 474 kişiden veriler toplanmış ve analiz edilmiştir.
Gaziantep ve Hatay illerini ziyaret eden gastro-turistlerin profilleri araştırılmış ve bu profiller ile turistlerin
demografik �
zellikleri arasındaki farklılıklar belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bulgular ışı�ında,
literat�
re ve prati�e katkı sa�
lamak adına �neriler getirilmiştir.
Analizler ile beş farklı fakt�
r grubu ortaya çıkmıştır. Bu gruplar şu şekildedir;
1) ��
renme G�d�s�ile Seyahat Edenler: Bu fakt�
r grubundaki gastro-turistler ziyaret edecekleri destinasyonda
var olan gastronomi merkezlerini araştıran turistlerdir. Bu turistler tatil planlarına yeme-içme k�
lt�
r�
ne dayalı
merkezleri d�
hil ederek, yeni yerel tatları deneyimlemeyi ve �
�renmeyi sevmektedirler.
Ayrıca bu profildeki turistler m�ze ve sanat merkezleri gibi yerleri ziyaret etmekten hoşlanmaktadırlar.
2) Yerel Ür�
nleri Deneyimlemeyi Sevenler: Bu profildeki turistler için, yerel �r�nleri deneyimlemek oldukça
�nem arz etmektedir. Bu gastro-turistler ziyaret ettikleri destinasyonda, yerel �
r�
nler ile hazırlanan ve servis edilen
y�
resel restoranlardan hizmet almayı tercih etmektedirler. Bununla birlikte, b�
lgeden yerel �
r�nler satın almayı da
tercih etmektedirler.
3) Organik Mahsul Sevenler: Bu fakt�
r grubundaki gastro-turistler, çiftçilerin �
rettikleri mahsulleri do�
rudan
satın almayı tercih etmektedirler. Bu turist tipindeki bireyler, ziyaret ettikleri yerlerde organik �
r�
nlerin satıldı�ı
işletmelerden alışveriş yapmayı severler. Anket verilerinden elde edilen sonuçlarda organik mahsul seven turistlerin
en y�ksek ikinci oranda gastro- turist profili oluşturdu�
u g�r�
lmektedir.
4) Sosyal Medya Kullanmayı Sevenler: Bu profildeki turistler ise; ziyaret etmeyi planladıkları b�
lgede simge
haline gelmiş, herkes tarafından be�enilip sosyal medyada paylaşılmış yerleri araştırarak seyahat etme
e�
ilimindedirler. Di�
er yandan, bu profildeki gastro-turistlerin nispeten sosyal medya ve internet �zerinden
gastronomi unsuru taşıyan hesapları takip etti�
i s�
ylenebilir.
5) Yenilikçiler: Bu fakt�
r grubundaki gastro-turistler, gittikleri destinasyonda yemeklerin ve içeceklerin
sergilendi�
i fuar alanları, festivaller ve etkinlikleri ziyaret etmeye açık bireylerdir. Di�er taraftan, bu turistler yeni
açılan yiyecek ve içecek işletmelerine gitmeyi ve farklı tatları deneyimlemeyi istemektedirler. Anket verilerinden
elde edilen sonuçlarda yenilikçi grubundaki toplanan turistlerin en y�
ksek oranda gastro-turist profili oluşturdu�u
g�
r�
lmektedir.
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Beş farklı fakt�
r grubunda toplanan gastro-turist profillerinin analizleri incelendi�
inde; Gaziantep’i tercih eden
turistlerin Hatay’ı ziyaret edenlere g�
re, belirlenen fakt�
r grubunda (�
�
renme g�
d�
s�ile seyahat edenler, yerel
�r�nleri deneyimlemeyi sevenler, organik mahsul sevenler, sosyal medya kullanmayı sevenler ve yenilikçiler) tercih
d�
zeyinin daha fazla oldu�
u g�r�
lmektedir. Bu nedenle Gaziantep’i ziyaret eden gastro-turistlerin �
�
renme amaçlı,
yerel �
r�n deneyimleme, organik mahsul sevme, sosyal medya kullanma ve yenili�
e açık olma algılarının Hatay’ı
ziyaret eden turistlere g�
re daha y�
ksek oldu�
u tespit edilmiştir.
Gerçekleştirilen analizler ışı�
ında, Gaziantep ve Hatay’ı ziyaret eden turistlerin profilleri arasında farklılıklar
belirlenmiştir. Bu farklılıklar şu şekildedir;
•

Hatay’ı tercih eden turistler Gaziantep’i tercih edenlere g�
re şehri �
ç veya daha fazla kez ziyaret etmiştir.
Hatay’ı tercih eden turistler ço�unlukla ilk kez ve �
ç�
nc�kezden fazla gelmişlerdir.

•

Gaziantep’i tercih eden turistler ise; Hatay’a g�
re kendilerini daha çok gastronomi turisti olarak
nitelendirmektedirler. Hatay’ı ziyaret eden turistler ise; ço�
unlukla kendilerini k�
lt�
r ve inanç turisti olarak
g�
rd�
klerini belirtmişlerdir.

•

Her iki şehri ziyaret eden gastro-turistlerin ile gelmelerindeki seyahat g�
d�
lerine bakıldı�ında arkadaş
tavsiyesinin baskın rol oldu�u g�r�
lmektedir.

•

Turistlerin şehirlere y�
nelik ilgi sebeplerine bakıldı�ında, her iki şehre gelen turistlerin de ilgi sebebinin
gastronomi unsuru ve tarihi dokusu oldu�
u g�
r�lmektedir.

•

�
lleri ziyaret eden turistler y�
ksek oranda bireysel ulaşımı tercih etmektedirler.

•

�ehirlerde geçirilen s�re ele alındı�
ında, Gaziantep’e gelen gastro-turistler co�
unlukla 2 ile 6 g�
n konaklama
yaparken; Hatay’a gelen gastro-turistler 1 gece ile 2 g�
n konaklama yapmaktadırlar.

•

�rneklemde bulunan katılımcıların yaşlarına g�
re de�erlendirme yapıldı�
ında, Hatay’ı ziyaret eden
turistlerin yaşları arasında hiçbir farklılık bulunmazken; Gaziantep’i tercih eden turistlerin de�işen yaş
aralıklarında farklılıklar oldu�u g�r�
lm�şt�
r. Bu farklılıklar yaş arttıkça; y�
resel �
r�n deneyimleme, organik
mahsul sevme ve ��
renme g�d�s�fakt�
rlerinde artış oldu�
unu g�stermektedir.

•

Katılımcıların medeni haline g�
re de�
erlendirme yapıldı�
ında, Gaziantep’i ziyaret eden evli turistlerin
organik mahsul e�iliminde oldu�
u, Hatay’ı ziyaret eden evli turistlerin ise, daha çok yerel �
r�n
deneyimlemeyi sevdi�i g�r�
lm�şt�
r.

•

Gastro-turistlerin şehirleri ziyaret etmede hangi fakt�
rlerden etkilendi�
ini �lçmek adına yapılan analizlerde;
Gaziantep’i tercih eden turistler arasında farklılık yokken, Hatay’ı tercih eden ve yerel �
r�
n deneyimlemeyi
seven turistlerin seyahat acenteleri reklamları, arkadaş tavsiyesi ve sosyal medya fakt�rlerinin etkili oldu�u
g�
r�lmektedir.

•

Katılımcıların ilgili şehirlere gerçekleştirdi�i ziyaretlerindeki motivasyon amacına bakıldı�
ında; Hatay ilini
ziyaret eden ve yerel �
r�
n deneyimlemeyi seven turistlerin gastronomi, do�
al g�zellik ve tarihi dokusunun
�n planda oldu�u, Gaziantep’i gelen turistlerin �
�
renme g�
d�
s�yle seyahat eden, yerel �
r�
n deneyimlemeyi
seven ve yenilikçi gastro-turistlerin gastronomi, do�al g�
zellik, tarihi dokusu ve kongre gibi etkinlikler için
şehre geldi�
i g�
r�
lm�
şt�
r.
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“Gaziantep ve Hatay denince aklınıza gelen ilk şey nedir?” sorusuna alınan cevaplar incelendi�
inde;

•

Gaziantep’i ziyaret eden gastro-turistlerin %50,2 ile gastronomi ve yemek k�
lt�
r�ve %25,8 ile tarihi ve
turistik yerleri cevaplarını vermesine karşın, Hatay’da %27,8 ile tarihi ve turistik yerleri ve %27,3 ile
gastronomi ve yemek k�
lt�
r�cevaplarını verdikleri g�
r�
lm�
şt�
r. Bu ba�
lamda Gaziantep’in gastronomi
turizminde bilinirlili�
inin Hatay’a g�
re daha fazla oldu�u s�
ylenebilir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda sektöre aşağıdaki öneriler verilebilir;
Gastro-turistlerin Hatay’da, Gaziantep’e g�
re daha az g�
n konaklaması ile Hatay’da bir kaç g�nl�k

•

gastronomi temalı festival, fuar veya etkinlik d�
zenlenebilir veya mevcut etkinliklerin sayısı arttırılabilir.
Gastro-turistlerin organik, y�
resel �r�
n ve sosyal medyadan etkilendi�
i�
n g�
r�
ld�
��
nde; şehirlerde organik

•

ve y�
resel alışverişi canlandıracak pazar alanları ve işletmeler teşvik edilerek, sosyal medya reklamları
yapılabilir.
Araştırma sonuçları doğrultusunda araştırmacılara aşağıdaki öneriler verilebilir;
•

Bu araştırma UNESCO tarafından “Gastronomi �ehri” olarak belirlenmiş Gaziantep ve Hatay şehirlerini
kapsamaktadır. 2020 yılında listeye eklenen Afyonkarahisar içinde gastro-turistlerin profillerini belirlemeye
y�
nelik çalışmalar yapılabilir.

•

Afyonkarahisar–Hatay, Gaziantep–Afyonkarahisar veya bu �
ç şehri kıyaslayan gastro-turist profil
çalışmaları yapılabilir.

•

Anket sorularına ekleme veya çıkarmalar yapılarak yeni sonuçlar elde edilebilir.

Bu çalışmanın anket formunun ���
e dili ile sınırlandırıcı fakt��=
sebebi ile yabancı turistlere y �
nelikte profil
belirleme çalışmaları yapılabilir.

Beyan
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Extensive Summary
United Nations Educational, Scientific And Cultural Organisation (UNESCO), created ‘Creative Cities Network
Program’, based on the principle of preserving the creative elements of cities with their cultural heritage, within
UNESCO Cultural Diversity Global Alliance in 2004. Totally 36 Creative Gastronomy City have registered since
2005. At this point Gaziantep, Hatay and in this working process Afyonkarahisar are included the Gastronomy cities
of the Network respectively. From these cities like Hatay and Gaziantep that has the title of ‘UNESCO Gastronomy
City’, many factors such as the continuation of the existence of traditional foods that are produced and consumed in
the most authentic way without much change for centruies arouses curiosity on gastronomic awareness and choices
for the tourists travelling to the mentioned cities. In this context, in the research is aimed to determine tourists’
profilles by detecting their gastronomic awareness, choices and tendencies of the tourists travelling to the mentioned
cities, Hatay and Gaziantep which has the title of UNESCO Gastronomy City. In this process of work no study was
found in the literature, which studied on tourists’ profile with comparative approach in Turkey. Obviously it is thougt
that this research contributes the literature and practice oriented.
First an extensive literature reviewing has done for the direction of parallel to the aim of the research gaining a
scientific quality. Then a survey with prepared Turkish questions have been applied to the tourists visiting to the food
and bevarege businesses, businesses selling local products, selling vendors who prepare local food and drink in
Gaziantep and Hatay one of the Gastronomy Cities in Turkey and visiting UNESCO Gastronomy House located in
Hatay. This prepared survey has reached 274 people in Gaziantep and 267 people in Hatay. The survey has been
analysed as 229 in Gaziantep and 245 survey in Hatay because of the incomplete questions and inconsistent answers
that realized on the stage of entering the survey’s data to the programme which is used for the social sciences.
In the first part of the questionnarie, questions directed for determining of the participants demographic features
(gender, age, education level and monthly income) and travel behaviour characteristics. In the second part of the
survey, a scale has been created which is appropriate for the purpose of research by the inspiration of studyings of
Mack, Blose, & MacLaurin (2009). At this point, on this phase of the research, a 5 point Likert Scale with 24 items
has been used to define gastro tourists profiles coming to mentioned cities. Tourists rated to items of the scale in the
questions as ‘1= I strongly agree’, “2=I do not agree”, “3=I agree moderately”, “4=I agree”, “5=I strongly agree”.
Frequency and percentage analysis have been used to participants demographic feauteres with the other analysis such
as standard deviation and avarage which used as descriptive analyses in determining prosess of participations
participation levels to the scales.
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In the scope of the research while definings the participants’ participation rates to the sales and differences
according to the other variables, unpaired t-test for groups of two and one way anova tests for more than two groups
have been applied as a result of normal distribution of data. Scheffe test which one of the post-hoc test done after the
anova test consequences to determine the difference between groups. Pearson correlation analysis has been applied
to specify relations between scales. In determining validity and reliability of scales first item analysis then total item
correlation analysis have been done and to verify the structure announced by Explatory Factor Analysis (EFA) and
the result of Exploratory Factor Analysis (EFA) and also Confirmatory Factor Analysis (CFA) have been applied by
the helping of lisrel.
Five different factor groups ocured for determining the gastro-tourist profiles of participants parallel to the applied
analysis.
These groups are as follows;
1) Those Who Travel With a Learning Drive: Gastro-tourists in this factor group who search the gastronomy
centers on which their visiting destinations. These tourists like to learn and experience by including the
centers based on eating and drinking culture to their holiday plans. Also tourists with this profile like to visit
places as museum and art centers.
2) Those Who Love Experience Local Products: It is very important to experience local products for the tourists
with this profile. These gastro-tourists prefer to take service from restaurants prepare local products and
service on their visiting destination. At the same time, this tourists prefer to buy local product from the region.
3) Those Who Love Organic Product: Gastro-tourists in this factor group prefer to buy products directly
produced by the farmers. They are the individuals who love to buy from the bussineses sell organic products
in their visiting places. It has been seen that tourists love organic crop to constitute the second highest rate
of gastro-tourists profile according to data obtained.
4) Those Who Love to Use Social Media: Tourist in this profile tend to travel places which become a symbol
of the visiting region and reshared in the social media liked by everyone. On the other hand, it can be said
that gastro tourists in this profile relatively follow accounts that have gastronomic items on social media and
internet.
5) Innovators: Gastro tourists in this factor group are open individuals who visit fairgrounds, festivals and
events where meals and drinks are exhibited in their destination. On the other hand, these tourists want to go
eat and beverage bussineses and experience new different tastes. According to the results obtained from the
survey data, it has seen that the tourist collected in the innovator group constitute the highest rate of gastrotourist profile.
When examine the analysis of the gastro-tourist profiles collected in five different groups; It has been seen that
tourists who prefer Gaziantep have higher preference level than those who prefer Hatay, according to the determined
factor groups (those who travel with a learning drive, those who love to experience local products, like organic crop,
like to use social media and innovators). Because of this, it is determined that the perceptions of learning, experience
of local products, like organic crops, use social media and openness to innovation of gastro-tourists who visit to
Gaziantep are more than those who visit to Hatay.
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In the light of the analysis, it is determined that there are differences between the tourists who visit to Gaziantep
and Hatay. These are the differences below;
•

Tourists who prefer Hatay, visit the city three time or more than three times relatively to the tourists prefer
to Gaziantep. Tourists who prefer Hatay, mostly come for the first time and more than third time.

•

Tourists who prefer Gaziantep, according to Hatay, they describe themselves as more of a gastronomy
tourist. Tourist who visit to Hatay, mostly they see themselves as a culture and faith tourist.

•

Gastrotourists visiting both cities it is seen that the advice of friend has the dominant role on their travel
motives.

•

When considering the reasons for tourists’ interest in cities, it is seen that the reason of interest of tourist
coming to both cities is the gastronomic element historical texture.

•

Tourists visitng the cities mostly prefer to individual transportation.

•

Considering the time spent in cities, while gastro tourists coming Gaziantep mostly stay for 2 to 6 days,
tourists coming to Hatay stay for 1 to 2 days.

•

When the evaluation is made according to the age of the participants in the sample while there is no
difference between the age of tourists visiting Hatay. It is seen that there are differences on the age range
of the tourist visiting Gaziantep. These differences increase with age; demonstrates on increase in local
product experience, organic product love and learning motivation factors.

•

When the evaluation is made according to the participants marital status, it is observed that married tourists
visiting Gaziantep tend to organic crops, married tourists visiting to Hatay like to experience more local
products.

•

Analysis making to measure what factors gastro tourists are affected by visiting cities while there is no
difference between the tourists who prefer Gaziantep, it is seen that the tourists who prefer Hatay and love
to experience local products are influenced by travel agency ads, friends advice and social factors.

•

Considering the motivation purpose of the participants in their visits to the relevant cities, it is seen that
the gastronomy, natural beauty and historical tissue motives are in the foreground for the tourists who visit
the province of Hatay and love to experience local products on the other hand it is understood that tourists
come to Gaziantep, traveling with learning motive, love to experience local products and innovators gastro
tourists reasons for visiting to city are natural beauty, historical tissues and congres.

“What is the first thing that comes to mind when you talk about Gaziantep and Hatay?” when the answers to the
question examined; eventhough it is seen that gastro tourists visiting Gaziantep answer the question gastronomy and
food culture with %50.2 and historical and touristic area with the rate %25.8, gastro tourists visiting Hatay answer
the question historical and touristic area with the rate of %27.8 and with %27.3 gastronomy and food culture. In this
context it can be said that recognition of Gaziantep is more than according to Hatay.
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GİRİŞ
“Yaşamak için yiyoruz, yemek için yaşamıyoruz”
Hipokrat
Dünya Sağlık Örgütüne göre insan sağlığı %70 oranında yaşam tarzına ve doğru beslenmeye bağlıdır ve sadece
%15’lik kısmı genetik ve tıbbi müdahaleye ayrılmıştır. Sağlıklı olabilmenin önemli koşullardan birisi yeterli ve
dengeli beslenme olmakla birlikte yemeği nerede, ne zaman ve nasıl yediğimiz de büyük ölçüde önemlidir. Ancak,
büyük şehirlerde yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları önemli değişikliklere uğramaktadır. Bu değişimin
nedenlerinden biri yaşam temposunun değişmesidir. Özellikle genç nesiller eskisi gibi sabah, öğlen ya da akşam
öğünlerinde yemek yemek yerine ayaküstü yemek tüketimini daha fazla tercih eder hale gelmişlerdir. Bu tarz
beslenme gençlerin büyümesi ve gelişmesi için gerekli besin öğelerini alamamalarına hatta sağlıklarının bozulmasına
yol açabilmektedir. Modern dünyanın yaşam temposu insanlara standart modellerin normlarını empoze ederek,
‘şişman’ ya da ‘kilolu’ insanları tembellik, becerisizlik ile adlandırarak insanların sağlıklı beslenme dengesini
psikolojik açıdan etkilemektedir (İnalkaç & Arslantaş, 2018). Bazıları böyle durumlarda kendilerini bazı modellere
benzetmek için yemek yemeyi azaltırken, bazıları da tam tersi gergin ve psikolojik baskı altında olduğunu
hissettiğinde daha fazla yemek yiyerek kendilerini teselli etmektedirler. Bunlar üniversiteye yeni başlayan öğrencileri
daha da çok etkilemektedir. Çünkü gençler ailesinden uzak kalıp üniversitede yeni yaşam şekillerine ve farklı
beslenme alışkanlıklarına alışmaya çalışmakta ve birçok zihinsel ve fiziksel sorunlarla karşılaşabilmektedir.
Beslenme toplumun her kesimi için oldukça önemli olmasına rağmen üniversite öğrencileri açısından farklı bir
öneme sahiptir. Üniversitelerde eğitimi gören öğrencilerin büyük bir kısmı ailelerinden ilk defa uzak kalmaktadır.
Üniversite öncesinde öğrenciler aile yaşamının gerektirdiği şekilde beslenme alışkanlıkları sergilerken, üniversite ile
birlikte farklılaşan yaşam şekilleriyle beslenme alışkanlıklarını da değiştirebilirler. Değişen beslenme davranışları
üniversite öğrencilerinin zihinsel ve fiziksel durumunu ilgilendirdiği gibi aynı zamanda dolaylı olarak da olsa okul
performansını etkileyebilmektedir (Deveci, vd., 2017).
Araştırmalar bireylerin üniversite eğitimlerine başlamalarıyla yaşam tarzlarının değiştiğini, aileden ayrılma ile
ortaya çıkan yeni hayat tarzlarının, yeme davranışlarını etkilediğini ortaya koymaktadır. Bu dönemde yeni bir düzene
alışmaya çalışmanın verdiği strese, yoğun ders çalışma temposu eklendiğinde yemek yemeye yeterli zaman
bulunamaması, besin değeri açısından düşük fakat yüksek kalorili hızlı ve kolay hazırlanan gıdaların tüketilmesine
neden olmaktadır. Bireylerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde ortaya çıkan yeme davranışlarındaki yeni
alışkanlıklar ve tutumlar yaşamlarının ileriki dönemlerine de taşınabilmektedir. Bu nedenle, hatalı beslenme
alışkanlıklarının ve yeme davranışlarının erken dönemlerde tespit edilmesi, bunları önlemeye yönelik tedbirlerin
alınması kısa vadede bireylerin sağlıklarının korunmasında ve yaşam kalitelerinin arttırılmasında, uzun vadede ise
toplumların ekonomik ve sosyal anlamda gelişmesi için gerekli olan sağlıklı ve güçlü bireylerin yetişmesine katkı
sağlayacaktır (İkiz, 2019).
Yöntem
Araştırmada veri toplamak toplama aracı olarak anketten yararlanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda
uygulanan anket formu; öğrencilerin yeme davranışları ölçmeye yönelik ifadelerden oluşan “Üç Faktörlü Yeme
Ölçeği TFEQ-R21” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan ve örneklem hakkında genel bilgiler toplamaya yönelik
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sorulardan oluşmuştur. TFEQ-R21’nin Türk Kültürüne uyarlama çalışmaları Karakuş, Yıldırım ve Büyüköztürk
(2016) tarafından yapılmış ve TFEQ-R21’in Türkiye’de yeme davranışlarının ölçülmesinde geçerli ve güvenilir bir
ölçme aracı olduğu sonucuna varılmıştır.
TFEQ-R21’ de yeme davranışı üç boyutta ele alınmaktadır;
Bilişsel kısıtlama davranışı: Vücut ağırlığını sabit tutmak, kilo alımını engellemek veya kilo vermek amacıyla
bireylerin, bilinçli olarak besin alımını kısıtlama davranışıdır (Güzey, 2014, s. 22).
Duygusal yeme davranışı: Olumsuz duygu durumlarına (mutsuzluk, yalnızlık, kaygı vb.) cevap olarak gelişen aşırı
yeme davranışıdır (İnalkaç & Arslantaş, 2018, 71). Duygusal yeme davranışına sahip birey, fiziksel açlık belirtisi
göstermeden aşırı yemeye eğimlidir (Serin & Şanlıer, 2018, s. 135).
Kontrolsüz yeme davranışı: Bireylerin, sonuçlarını düşünmeden besin tüketimi için güçlü bir istek duyması sonucu
kontrolü kaybetmesi ile ortaya çıkan fazla yeme eğilimidir (Çeçen & Eren, 2018, s. 315).
Araştırmanın evreni Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu’nda öğrenim gören
öğrencilerdir. Bu bağlamda gönüllülük esasına göre uygulanan ankete toplam 251 öğrenci ise araştırmanın
örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 2019 yılı Şubat-Nisan tarihleri arasında toplanmıştır.
Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilere ait bazı temel bilgiler Tablo 1, 2 ve 3’de ayrıntılı olarak verilmiştir.
Tablo 1. Araştırmaya katılanlara ait bazı temel bilgiler
Araştırmaya Katılan Öğrencilerin:
Cinsiyet

Sınıf

Çalışma Durumu

İkametgâh Durumu

Kadın
Erkek
Cevapsız
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Cevapsız
Evet
Hayır
Cevapsız
Ailemle
Arkadaşlarımla
Devlet yurdunda
Özel yurtta
Diğer
Cevapsız

n

175
73
3
101
66
45
38
1
62
187
2
80
64
40
16
49
2

%

69,7
29,1
1,2
40,2
26,3
17,9
15,1
0,4
24,7
74,5
0,8
31,9
25,5
15,9
6,4
19,5
0,8

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin çoğunluğunun kadın olduğu, çalışmadığı ve önemli bir
kısmının ailesi ile birlikte yaşadığı ve birinci sınıf öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır.
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Tablo 2. Araştırmaya katılanların yeme içme alışkanlıklarına ait bilgiler
Evde

162

64,5

61

24,3

Restoranda

5

2,0

Kafelerde

6

2,4

Diğer

16

6,4

Hiç

30

12,0

Haftada 1-2 kez

124

49,4

Haftada 3-4 kez

54

21,5

Haftada 4 kezden fazla

29

11,6

Her zaman

14

5,6

Restoranlar

17

6,8

Yemekhane

60

23,9

Kafeler

58

23,1

Fast-food işletmeleri

80

31,9

Ev yemekleri sunan işletmeler

29

11,6

Diğer

6

2,4

Restoran

2

0,8

Üniversite yemekhanesi

100

39,8

Üniversite kantinleri

121

48,2

5

2,0

Evden getiririm

11

4,4

Diğer

10

4,0

Kahvaltı

113

45,0

Öğle yemeği

202

80,5

Akşam yemeği

164

65,3

Gece atıştırması

35

13,9

6

2,4

Yemekhanede
Yemeklerinizi genellikle nerede yersiniz?

Ne sıklıkla dışarda yemek yiyorsunuz?

Dışarda yemekleri nerede yiyorsunuz?

Okulda yemeklerinizi nerede yiyorsunuz?

Gün boyunca hangi öğünleri alırsınız?*

Kafeler

Diğer
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Tablo 2. Araştırmaya katılanların yeme içme alışkanlıklarına ait bilgiler (Devamı)
Kahvaltı

26

10,4

Sabah aperatif

18

7,2

210

83,7

Öğleden sonra atıştırmalık

30

12,0

Akşam yemeği

30

12,0

Diğer

6

2,4

Evet

22

8,8

Hayır

227

90,4

2

0,8

Evet

16

6,4

Hayır

235

93,6

Öğle yemeği
Hangi öğünleri okulda alırsınız?*

Alkol tüketiyor musunuz?

Cevapsız

Sigara kullanıyor musunuz?

* Bu sorularda katılımcılar birden fazla seçenek işaretlemiştir.
Öğrencilerin yeme davranışlarına ait toplanan verilerin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 2’de ayrıntılı olarak
verilmiştir. Öğrencilerin çoğunluğunun (%64,5) yemeklerini evde yedikleri, öğle yemeğini (%83,7) okulda yediği,
haftada bir iki kez (%49,4) dışarıda yemek yediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin %90’dan fazlasının sigara ve alkol
tüketmedikleri görülmektedir.
Tablo 3. Araştırmaya katılanların beden kitle indeksleri ve kendilerini değerlendirme durumları
Çok Zayıf

7

2,8

30

12,0

Normal

184

73,3

Şişman

28

11,2

1

0,4

30

12,0

Normal

208

82,9

Kilolu

13

5,2

Zayıf
Kendisini nasıl değerlendirdiği

Çok Şişman
Zayıf
Beden kitle indeksi

Tablo 3 incelendiğinde öğrencilerin BKİ göre %82, 9 unun normal değerler içerisinde olduğu görülürken
öğrencilerin %73,3 kendini normal olarak değerlendirmiştir.
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Tablo 4. Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının cinsiyete göre farklılık durumu
Cinsiyet
Bilişsel Kısıtlama

Duygusal Yeme

Kontrolsüz Yeme

Kadın

N
175

Ort.
2,638

SS.
0,855

Erkek

73

2,392

0,781

Kadın

175

2,627

0,978

Erkek

73

2,407

0,844

Kadın

175

2,700

0,684

Erkek

73

2,786

0,702

SD

P

0,065

0,035

0,074

0,095

0,052

0,373

Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine dair yapılan t testi
analiz sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Analiz neticesinde cinsiyet bağlamında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
Tablo 5. Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının sınıflara göre farklılık durumu

Bilişsel Kısıtlama

Duygusal Yeme

Kontrolsuz Yeme

1. Sınıf

N
101

Ort.
2,537

SS.
0,752

2. Sınıf

66

2,595

0,753

3. Sınıf

45

2,629

0,962

4. Sınıf

38

2,511

1,036

1. Sınıf

101

2,566

0,879

2. Sınıf

66

2,608

0,934

3. Sınıf

45

2,593

1,106

4. Sınıf

38

2,382

0,956

1. Sınıf

101

2,775

0,642

2. Sınıf

66

2,644

0,654

3. Sınıf

45

2,904

0,804

4. Sınıf

38

2,533

0,671

SD.

F

P

3

0,205

0,893

3

0,519

0,669

3

2,534

0,058

Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının öğrencilerin okudukları sınıflara göre farklılık gösterip
göstermediğine dair yapılan Anova testi analiz sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. Analiz neticesinde sınıf bazında
istatistiksel olarak bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.
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Tablo 6. Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının BKİ göre farklılık durumu
N

Bilişsel Kısıtlama

Duygusal Yeme

Kontrolsüz Yeme

Ort.

SS.

30

2,190

0,886

A

Zayıf

B

Normal

208

2,610

0,824

C

Kilolu

13

2,628

0,791

A

Zayıf

30

2,443

0,870

B

Normal

208

2,535

0,962

C

Kilolu

13

3,103

0,651

A

Zayıf

30

2,704

0,567

B

Normal

208

2,712

0,696

C

Kilolu

13

2,974

0,792

SD.

F

P

Açıklama

2

3,406

0,035

A<B

2

2,468

0,087

…

2

0,907

0,405

….

Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının öğrencilerin BKİ göre farklılık gösterip göstermediğine dair
yapılan Anova testi analiz sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. Analiz neticesinde öğrencilerin BKİ göre yeme
davranışının bir alt boyutu olan bilişsel kısıtlamada farklılık olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 7. Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının beden ağırlığı algısına göre farklılık durumu

Bilişsel Kısıtlama

Duygusal Yeme

Kontrolsüz Yeme

7

Ort.
1,952

SS.
0,994

30

2,282

0,929

Normal

184

2,576

0,825

D

Şişman

28

2,893

0,600

A

Çok Zayıf

7

1,905

0,769

B

Zayıf

30

2,172

0,792

C

Normal

184

2,551

0,920

D

Şişman

28

3,024

1,012

A

Çok Zayıf

7

2,857

0,372

B

Zayıf

30

2,717

0,536

C

Normal

184

2,700

0,685

D

Şişman

28

2,759

0,817

A

Çok Zayıf

B

Zayıf

C

N

372

SD.

F

P

Açıklama

3

3,984

0,009

A<D, B<D

3

5,38

0,001

A<D,D>B

3

0,171

0,916

….
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Araştırmaya katılanların yeme davranışlarının öğrencilerin beden ağırlığı algısına (BAA) göre farklılık gösterip
göstermediğine dair yapılan Anova testi analiz sonuçları Tablo 7’de verilmiştir. Analiz neticesinde öğrencilerin BAA
göre yeme davranışının alt boyutlarından bilişsel kısıtlamada ve duygusal yeme boyutlarında farklılık olduğu tespit
edilmiştir.
Sonuç
Araştırmaya katılan 251 öğrencilerin çoğunluğu % 69,7 kadın olduğu, çalışmadığı ve önemli bir kısmının ailesi
ile birlikte yaşadığı ve birinci sınıf öğrencisi olduğu anlaşılmaktadır. Öğrencilerin çoğunluğunun (%64,5)
yemeklerini evde yedikleri, öğle yemeğini (%83,7) okulda yediği, haftada bir iki kez (%49,4) dışarıda yemek yediği
tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %90’dan fazlasının sigara ve alkol tüketmedikleri görülmüştür.
Öğrencilerin hesaplanan Beden Kitle İndeksine (BKİ) göre %82, 9 unun normal değerler içerisinde olduğu
görülmüştür. Buna paralel olarak da öğrencilerin %73,3’ü kendisini normal olarak değerlendirmiştir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin yeme davranışlarının cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine dair
yapılan analize göre cinsiyet bağlamında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmaya katılanların öğrencilerin
BKİ göre yeme davranışının bir alt boyutu olan bilişsel kısıtlamada farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Aritmetik
ortalamalara bakıldığında öğrencilerin kilolar arttıkça bilişsel kısıtlamalarının da arttığı görülmektedir. Araştırmaya
katılan öğrencilerin yeme davranışlarının beden ağırlığı algısına göre yeme davranışının alt boyutlarından bilişsel
kısıtlamada ve duygusal yeme boyutlarında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında
öğrencilerin beden ağırlığı algısı arttıkça hem bilişsel kısıtlama hem de duygusal yemelerinin arttığı görülmektedir.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
According to the World Health Organization, human health is 70% dependent on lifestyle and proper nutrition,
and only 15% of it is related to genetic and medical intervention. Although one of the most important conditions of
being healthy is a sufficient and balanced diet, where, when, and how we eat the food is also very important. However,
the eating habits of people living in big cities are showing a significant change today. One of the reasons for this
change is the change in the pace of life. Younger generations, in particular, prefer to consume fast food instead of
eating in the morning, noon, and evening meals as before. This type of nutrition may cause young people not to get
the necessary nutrients for their growth and development and even to deteriorate their health. The pace of life of the
modern world and by putting people into certain patterns, naming "obese" or "overweight" people as laziness and
incompetence, also supports people's healthy nutrition balance psychologically (İnalkaç, 2018). In such situations,
some of them reduce their eating in order to emulate certain models, while others, on the contrary, comfort themselves
by eating more when they feel tense, under psychological pressure.
These kinds of things mostly affect the students who come to university for new education even more. Because
young people stay away from their family and try to get used to their lifestyles and different eating habits at the
university and try to enter the city pace can bring many mental and physical problems. Although nutrition is very
important for all segments of society, it also has a different importance for university students. Most of the students
studying at universities did not live away from the family environment before. While before university students
exhibit nutritional habits as required by family life, they can also change their eating habits with different lifestyles
with the university. Changing nutritional behaviors can affect the mental and physical state of university students as
well as indirectly affect school performance (Deveci et al., 2017).
Studies reveal that the lifestyles of individuals change with their university life and that new lifestyles that emerge
with separation from the family affect eating behaviors. In this period, when the stress of trying to get used to a new
order is added to the pace of intensive study, not having enough time to eat causes the consumption of fast and easily
prepared foods that are low in nutritional value but high in calories. The new habits and attitudes in the eating
behaviors of individuals during their childhood and adolescence can be carried over into later life. For this reason,
detecting faulty eating habits and eating behaviors at an early stage and taking measures to prevent them will
contribute to the development of healthy and strong individuals, which are necessary for the protection of the health
of individuals and increase their quality of life, and for the economic and social development of societies in the long
term (Twin, 2019).
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The questionnaire method was used to collect data in this study. The questionnaire form, which was applied in
line with the purpose of the study, consisted of the "Three-Factor Eating Scale TFEQ-R21" scale, which consists of
questions to measure the eating behaviors of the students, and questions prepared by the researchers to collect general
information about the sample. TFEQ-R21's work adaptation Turkish Culture Karakuş, Yıldırım and Büyüköztürk
(2016) and was TFEQ-R21 concluded to be reliable instrument for the measurement of eating behavior was reached
in Turkey.
Eating behavior is discussed in three dimensions in TFEQ-R21;
Cognitive restraint behavior: It is the consciously restricting food intake behavior of individuals in order to keep
body weight constant, prevent weight gain, or lose weight (Güzey, 2014, p. 22).
Emotional eating behavior: It is the binge eating behavior that develops in response to negative emotional states
(unhappiness, loneliness, anxiety, etc.) (İnalkaç & Arslantaş, 2018, p. 71). Individuals with emotional eating behavior
are inclined to overeat without showing signs of physical hunger (Serin & Şanlıer, 2018, p. 135).
Uncontrolled eating behavior: It is the overeating tendency that occurs when individuals lose control as a result
of a strong desire for food consumption without thinking about the consequences (Çeçen & Eren, 2018, p.315).
The research has been conducted at Kyrgyz Turkish Manas University, School of Tourism, and Hospitality
Management Department. In this context, 251 students in total constitute the sample of the study, which is applied
on a voluntary basis.
It is understood that the majority of the 251 students participating in the study are 69.7% female, they do not work
and a significant portion of them live with their family and are first-grade students. It was determined that the majority
of the students (64.5%) ate their meals at home, their lunch (83.7%) ate at school, and once or twice a week (49.4%)
ate outside. It was observed that more than 90% of the students participating in the study did not consume cigarettes
and alcohol. According to the body mass index (BMI) calculated of the students, 82.9% of them were found to be
within normal values. In parallel with this, 73.3% of the students evaluated themselves as normal.
According to the analysis conducted on whether the eating behaviors of the students participating in the study
differ by gender, it was determined that there was no difference in terms of gender. Participants in the study were
found to differ in cognitive limitation, which is a sub-dimension of eating behavior according to the BMI of the
students. Considering the arithmetic averages, it is seen that the cognitive limitations of the students increase as the
weight increases. According to the bodyweight perception of the eating behaviors of the students participating in the
study, it was determined that there is a difference in cognitive restriction and emotional eating dimensions, which are
sub-dimensions of eating behavior. According to the arithmetic averages, it is seen that as the bodyweight perception
of the students' increases, both cognitive restriction and emotional eating increase.
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Turizm sektöründe, çevrimiçi turist yorumlarının analizi, işletmelerin sunduğu ürün ve
hizmetleri değerlendirme ve turistlerin ihtiyaçlarını anlama yöntemlerinden birisi olarak
görülmektedir. Turist yorumlarındaki metinsel içeriklerin değerlendirmesi, metin
madenciliği yöntemlerinden fikir madenciliği ile yapılabilmektedir. Çalışmanın amacı;
Gaziantep’te bölgeye özgü yemekler sunan ve TripAdvisor sitesinde yer alan restoranlara
yönelik yabancı turist yorumlarının metin madenciliği yöntemlerinden, bakış tabanlı duygu
analizi kullanılarak değerlendirilmesidir. Veri toplama aşamasında, Gaziantep ’de faaliyet
gösteren ve TripAdvisor sitesinde ilk sekiz sırada yer alan restoranlar seçilmiştir. Araştırma
kapsamında, sekiz restoranla ilgili 2019-2020 yıllarında yabancı turistlerin oluşturduğu 358
yorum, 05.01.2021-09.01.2021 tarihleri arasında araştırmacı tarafından web kazıma tekniği
kullanılarak toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre; yabancı turistler, Gaziantep
restoranlarında sunulan yiyecekleri lezzetli bulmuşlar, taze ve acılı-baharatlı olmalarını
olumlu değerlendirmişlerdir. Ayrıca restoranların ortamlarından ve çalışanların arkadaş
canlısı yaklaşımlarından memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. Turistler, restoranları temiz
olarak değerlendirmişler ve başkalarına önerebileceklerini ifade etmişlerdir. Öte yandan
turistler, restoranları pahalı ve yoğun oluşunu olumsuz olarak değerlendirmişlerdir.
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In the tourism industry, the analysis of online tourist comments is seen as one of the
methods to evaluate the products and services offered by businesses and to understand the
needs of tourists. Evaluation of textual contents in tourist comments can be done by opinion
mining, one of the text mining methods. Purpose of the study; It is the evaluation of foreign
tourists' comments about restaurants that serve Gaziantep region-specific dishes on the
TripAdvisor site, using the aspect-based sentiment analysis technique. During the data
collection phase, restaurants operating in Gaziantep and ranked in the top eight on the
TripAdvisor site were selected. Within the scope of the research, 358 comments created by
foreign tourists in 2019-2020 about eight restaurants were collected by the researcher using
the web scraping technique between 05.01.2021-09.01.2021. According to the research
findings; Foreign tourists found the food served in Gaziantep restaurants delicious and
positively evaluated their freshness and spicy taste. They also expressed their satisfaction
with the atmosphere of the restaurants and the friendly approach of the staff. Tourists
evaluated the restaurants as clean and stated that they could recommend it to others. On the
other hand, tourists negatively rated restaurants as being expensive and busy.
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GİRİŞ
Turizm sektöründe, çevrimiçi turist yorumlarının analizi, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetleri değerlendirme
ve turistlerin ihtiyaçlarını anlama yöntemlerinden birisi olarak görülmektedir. Bu yorumlar, sosyal ağlarda ve eticaret sitelerinde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak her geçen gün önem kazanmaktadır.
Turistler, bu yorumları ürün veya hizmetleri kullanmaları esnasında veya sonrasında çevrimiçi platformlarda
paylaşmaktadır. Literatürde, bu metinsel içerikli paylaşımlardan, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik (User
Generated Content/UGC) veya elektronik ortamda ağızdan ağıza iletişim (Electronic word-of-mouth/ eWOM) olarak
bahsedilmektedir. Turizm işletmeleri için bu yorumlar, turistlerin duygularını anlama ve gelecekte işletmeleri ile
ilgili karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmek amacıyla kullanılmaktadır (He, Zha & Li, 2013). Ayrıca, bu yorumlar
diğer turistlerin seyahat planlarını oluşturmalarında önemli bir bilgi kaynağı olarak görülmektedir (Lei & Law, 2015).
Bu durumun en önemli nedeni, turistlerin internette mevcut olan diğer bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerden
ziyade daha önce deneyim yaşayan turistlerin yorumlarına daha fazla güven duymalarıdır. Turistler, bu tür yorumları
tarafsız ve dürüst olarak değerlendirmektedir (Nowacki, 2019). Turistler, turistik bir ürünü satın almaya karar
vermeden önce, diğer turistlerin fikirlerine önem verirler (Misner & Devine, 1999). Turist yorumlarındaki metinsel
içeriklerin bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirmesi, metin madenciliği yöntemlerinden fikir madenciliği ile
yapılabilmektedir.
Bu çalışmaya konu olan, Gaziantep bölgesi son yıllarda yerli ve yabancı turistler tarafından Gastronomi turizmi
kapsamında ilgi odağı haline gelmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden birisi Gaziantep’in 2015 yılında
gastronomi alanında, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından "Yaratıcı Şehirler
Ağına" seçilmiş olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Ancak, Gaziantep’in geçmişine bakıldığında, coğrafi
konumundan dolayı eski uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli bir bölgede yer aldığı görülmektedir. Yüzyıllar
boyunca Anadolu ile Arap coğrafyası arasında bir geçiş güzergâhında bulunması, ticaret kervanlarının, konaklama
alanlarının üzerinde olması Gaziantep yemeklerinin ve yemek kültürünün zenginleşmesine sebep olmuştur (Çekal &
Aktürk, 2019). Gaziantep mutfağı Türk mutfak kültürünün farklı kültürler ile etkileşimi sonucunda ortaya çıkan
füzyon mutfağın en önemli temsilcilerinden birisi olarak görülmektedir (Uçuk & Kayran, 2020). Gaziantep
bölgesinin bu zengin yemek kültürüne ait yerel yemekler bölgede bulunan restoranların menülerinde yer aldığını
görmek mümkündür. Destinasyonlarda yer alan yerel restoranlar, o bölgenin yemek içme kültürünü temsil eden
önemli bir unsur olarak görülmelidir. Bu nedenle, yerel restoranlarda sunulan yemek ve hizmetlerin turistlerin bakış
açılarıyla değerlendirilmesi, sürdürülebilir gastronomi turizminin gelişmesinde hayati öneme sahiptir.
Destinasyonlarda sunulan yemek ve hizmetlere yönelik olumlu düşünceler, sadece o işletmenin imajına değil, aynı
zamanda destinasyon imajının da olumlu yönlü oluşmasında önemli katkı sağlayacaktır. Turistlerin restoran
deneyimlerindeki memnuniyet veya memnuniyetsizlikleri o destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetleri üzerinde çok
önemli bir faktör olarak ifade edilmektedir (Namkung & Jang, 2007). Bu çalışmada, son yıllarda yerli ve yabancı
turistlerin ilgisini çeken Gaziantep ve bu bölgeye ait yiyecek içecekler hakkında yabancı turistlerin ne
düşündüklerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Çalışmada kullanılan verilerin, Gaziantep’te yeme–içme deneyimi
yaşamış ve bu deneyimi, kendi isteği ile yorumlamış metinlerden oluşması, çalışmadan elde edilen sonuçların
önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma sayesinde, bölgedeki restoranlarda sunulan ürün ve hizmetlerin olumlu
olumsuz yönleri yabancı turist bakış açısıyla belirlenecektir. Elde edilen bulgular, restoranlar ve destinasyon yönetimi
tarafından dikkate alınarak, ürün ve hizmetlerin iyileştirilmesi, değiştirilmesi ya da yeni ürünlerin geliştirilmesi
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açısında değerlendirilebilir. Ayrıca, bölgenin gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesine de önemli bir katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Bu çalışmanın birinci bölümünde, metinsel verilerin analizinde kullanılan metin madenciliğinden bahsedilmiştir.
Metin madenciliği yöntemlerinden fikir madenciliği (duygu analizi) ve analiz düzeyleri tartışılmıştır. Ayrıca son
yıllarda yapısal olmayan metin analizlerinde kullanılan, bakış tabanlı duygu analizi ele alınmış ve bu çalışmada bu
tekniğin tercih edilme nedeni vurgulanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Turizm literatüründe yer alan ve
destinasyonlardaki yiyecek içecek işletmeleri ve bu işletmelerde sunulan yerel yemekler ile ilgili çalışmalar ve analiz
yöntemleri incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Tripadvisor sitesinde yer alan ve menülerinde Gaziantep
yöresine özgü yemekler sunan restoranlara yönelik yabancı turist yorumlarının metin madenciliği yöntemlerinden
bakış tabanlı duygu analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular ve tartışma bölümünde analiz sonuçları
değerlendirilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.
Fikir Madenciliği
Metin madenciliği düzensiz yazı formatındaki verilerin düzenlenerek sayısal formata dönüştürülmesi ve
içerisindeki nitelikli bilginin çıkarılması sürecidir (Oğuz, 2009). Metin madenciliğinin temel görevi web ortamlarında
yer alan metinlerden yararlanarak yararlı bilgileri ortaya çıkarma işlemleri olarak görülmektedir. Ancak, web
ortamlarının çeşitliliği ve yüksek kapasitede oluşan metinsel verinin toplanması, işlenmesi ve bilgiye dönüştürülmesi
zor bir süreçtir. Bu nedenle metin madenciliği metin araştırmaları ile ilgili diğer araştırma alanlarından faydalanır.
Metin madenciliği, istatistik, web madenciliği, veri madenciliği, yapay zeka ve doğal dil işleme araştırma alanları ile
yakından ilgilidir (Miner vd., 2012). Metin madenciliği, bahsedilen çalışma alanlarından faydalanarak metin
sınıflandırma (text classfication), metin kümeleme (text clustering), konu çıkartma (topic extraction),

fikir

madenciliği veya duygu analizi yöntemlerini kullanarak, konuşma dili ile oluşturulmuş metinlerin anlaşılması
sorununa çözüm bulmayı amaçlar (Li vd., 2019).
Fikir madenciliği çok geniş bir araştırma alanına sahip doğal dil işleme disiplini ile yakından ilişkili olan bir metin
madenciliği yöntemidir. Literatürde yer alan bazı çalışmalarda fikir madenciliği duygu analizi olarak da ifade
edilmektedir (Agarwal & Mittal, 2016). Fikir madenciliği, metinlerde geçen duygusal ifadelerin çıkarılmasını
amaçlar. Ayrıca, fikir madenciliği, metinlerdeki ruh hali, fikir ve daha karmaşık duyguların çıkarılması üzerine
yapılan çalışmalarda da kullanılmaktadır (Seker, 2016).
Fikir madenciliği veya duygu analizi araştırmaları, doküman seviyesi (Wilson, Wiebe & Hoffmann, 2005), cümle
seviyesi (Meena & Prabhakar, 2007) ve bakış / özellik seviyesi (Jo & Oh, 2011) olarak kategorize edilmektedir.
Doküman düzeyinde fikir madenciliği, analiz edilen dokümanın pozitif veya negatif kutupluluğunun (polarity)
belirlenmesine yönelik analizlerdir. Cümle düzeyindeki fikir madenciliği ise bir cümle ile ilgili pozitif veya negatif
kutupluluğun belirlenmesini amaçlar. Pozitif ya da negatif kutupluluk, cümleyi ya da dokümanı yazan kişiye ait
olumlu ya da olumsuz düşüncelerin bir yansıması olarak ifade edilmektedir. Her iki düzeyde yapılan analizler bir
kişinin tam olarak neyi sevip, neyi sevmediği ile ilgili duygularını tam olarak yansıtmaz (Agarwal & Mittal, 2016).
Bakış tabanlı duygu analizi bir metindeki görüşün varlık ve olayları tanımlayarak, her biri için ayrı duygu çıkarımı
yapar. Bakış tabanlı duygu analizinde, metin girdisi verildiğinde o metinle ilgili varlıklar için üç farklı özellik türetilir.
Bakış tabanlı duygu analizi, bir görüşü olumlu (pozitif), tarafsız (nötr) veya olumsuz (negatif) olarak sınıflandırma
işlemini gerçekleştirir (Mostafa, 2013). Bakış tabanlı duygu analizini bir örnekle incelemek gerekirse, müşteri
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yorumlarında yer alan “Servis çok kötü olmasına rağmen yemeği çok beğendim” cümlesinde “servis” ve
“yemek” varlıkları hakkında bir fikir ifade edilmiştir. Bakış tabanlı duygu analizine tabi tutulan bu cümlede öncelikle
bahsi geçen varlıklar (servis ve yemek) tanımlanır. Ayrıca, bu varlıklar hakkında bakış veya fikir çıkarımı yapılır ve
her bir varlık için pozitif, negatif veya nötr bir değer tanımlanır (Saeidi vd., 2016). Son zamanlarda kullanılan bu
analiz yöntemi, doküman düzeyinde duygu analizi yapmada çok önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir
(Agarwal & Mittal, 2016).
Fikir madenciliği ile ilgili yukarıda bahsedilen analiz tekniklerinden anlaşılacağı üzere, turistlerin, turistik bir ürün
hakkında düşüncelerini, duygularını anlamanın en etkili yolun, bakış tabanlı duygu analizi tekniği olduğu
görülmektedir. Bu nedenle çalışmada Gaziantep restoranlarına ait yorumların analizinde bakış tabanlı duygu analizi
kullanılmıştır.
Literatür İncelemesi
Turizm literatüründe, destinasyonlarda yiyecek içecek işletmelerinin sunduğu yerel yemekler ile ilgili çalışmalar,
destinasyonun tamamındaki işletmeleri veya bazı özelliklere sahip işletmeleri kapsamaktadır. Bu çalışmalarda,
çoğunlukla restoranlara yönelik yapılmış olan ve Tripadvisor.com, Expedia.com, Airbnb.com ve Yelp.com
sitelerinde yer alan yorumlar kullanılarak içerik analizine yer verilmektedir. Literatürde Gaziantep yemekleri ve
restoranlarına yönelik araştırmalar sınırlı sayıda olduğu görülmektedir. Bu çalışmalardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir.
Çekal ve Aktürk (2019) tarafından, Gaziantep bölgesine ait yöresel yemekleri ve çorbalar ile ilgili Tripadvisor ve
Foursquare sitelerindeki müşteri yorumlarını, içerik analizi tekniği kullanarak değerlendirmişlerdir. Çalışmada,
Gaziantep bölgesine ait yerel çorbalar ile ilgili tat, fiyat, hizmet ve hijyen boyutların ele alınmıştır. Analiz sonucuna
göre, yerli ve yabancı turistler önemli oranlarda olumlu yorum yazdıkları tespit edilmiştir. En çok olumsuz
yorumların fiyat konusunda olduğu görülmüştür.
Giritlioğlu ve Kahraman (2017) tarafından, Gaziantep’i ziyaret eden yerli turistlerin Gaziantep mutfağına özgü
düşünceleri ve Gaziantep mutfağına yönelik bakış açılarının tespit edilmesini amaçlanmıştır. Turistlerin, Gaziantep
mutfağına yönelik bakış açılarının “Gaziantep mutfağı”, “Gaziantep mutfak kültürü” ve “Yerel mutfak” olmak üzere
üç boyuttan oluştuğu tespit edilmişlerdir. Ayrıca, yerli turistlerin Gaziantep mutfağına yönelik algı düzeyinin ise
“çok yüksek” seviyede olduğunu belirlemişlerdir.
Koçoğlu (2019) tarafından, yerli turistlerin Gaziantep’in gastronomi turizmine yönelik tutumlarının belirlenmesi
ve bu tutumların demografik özellikler açısından incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, yerli
turistlerin Gaziantep’in gastronomi turizmine yönelik tutumlarının oldukça olumlu olduğu belirlenirken, bu
tutumların yaş, eğitim ve gelir seviyesi açısından farklı değerlendirildiği, cinsiyet açısından ise bir farklılık olmadığı
tespit etmişlerdir.
Yukarıda açıklanan çalışmalarda Gaziantep bölgesine yönelik yerel yemeklerin genelde turistler tarafından
beğenildiği ve bölgenin Gastronomi turizmi açısından değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Literatür

taramasında, restoran ve yerel yemekler ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yapılan bazı önemli çalışlarda tespit
edilmiştir. Bu çalışmalardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.
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Zagralı ve Akbaba (2015) tarafından İzmir Yarımada’sını ziyaret eden turistler açısından yöresel yemeklerin
destinasyon tercihi üzerinde oynadığı rolü araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, turistlerin yarımadayı
tercihlerinde yerel yemeklerin belirleyici bir rol oynamadığını, ancak yerel yemekleri beğendiklerini ve yerel
yemeklerin tanıtım eksikliğinin söz konusu olduğunu belirtmişlerdir.
Özen ve İlhan (2020) tarafından Kapadokya bölgesinde, ev yemekleri sunan restorana ait Tripadvisor sitesinden
elde edilen yabancı turist yorumları incelenmiştir. Analiz sonucuna göre, menülerde en çok beğenilen ürünlerin
sırasıyla tatlı, çay, dolma ve çorbadan oluştuğunu, ayrıca restoran çalışanlarının arkadaş canlısı tutumlarının ve
restoran atmosferinin turistler tarafından beğenildiğini tespit etmişlerdir.
Erol, Örgün ve Keskin (2019) tarafından Kapadokya bölgesindeki restoranlar ile ilgili yerli ve yabancı turistlerin
Tripadvisor yorumları içerik analizi yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, restoranın
yemek kalitesi, personel davranışları, iç tasarımı ve dizaynı en fazla olumlu yoruma sahip değişkenler olarak ortaya
çıkmışlardır.
Dalgıç, Güler ve Birdir (2016) Çalışmalarında, Mersin ve Hatay şehirlerine gelen ziyaretçilerin yöresel lezzet
deneyimlerine ilişkin görüşlerini, Tripadvisor sitesinden topladıkları verilerle içerik analizi yöntemlerini kullanarak
incelemişlerdir. Çalışma sonucuna göre, müşteri şikâyetlerinin, lezzet, personelin tutumu, gıda özgünlüğü ve adil
fiyat sorunları nedeniyle ortaya çıktığını tespit etmişlerdir.
Lei ve Law (2015) tarafından Çin’in Macau bölgesindeki Tripadvisor sitesinde yer alan restoran yorumlarını
içerik analizi ve sınıflandırma yönetmelerini kullanarak analiz edilmiştir. Analiz sonucuna göre, pahalı restoranların,
daha az pahalı restoranlardan, çok daha fazla olumsuz yoruma sahip olduklarını belirlemişlerdir.
Turizm literatüründe, yerel yemekler ve restoranlar ile ilgili, metin madenciliği yöntemleri kullanılarak yapılan
araştırmalar, sınırlı sayıda olmasına rağmen, diğer disiplinlerde de araştırmalara konu oluşturmaktadır. Bunun en
önemli nedeni bloglarda ve sosyal medya ortamlarında turistlerin turistik ürünler hakkında çok fazla yorum
paylaşmaları yapılması ile ilgilidir. Özellikle bilgisayar bilimlerinin alt disiplinleri olarak bilinen veri madenciliği,
yapay zekâ, doğal dil işleme ve iş zekâsı araştırmalarında turizm veri setleri kullanılarak bu disiplinlere ait
algoritmalar test edilmektedir. Bu çalışmalara ait örnekler, Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Restoran değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalar
Kaynak

Yöntem

Veri Kaynağı

Brody & Elhadad (2010)

Bakış tabanlı duygu analizi.

New York şehrindeki restoran yorumları

Zhang, vd. (2011)

Duygu analizi

Restoran yorumları

Afzaal & Usman (2016)

Bakış tabanlı fikir sınıflandırma

Twitter (turistik mekanlar)

Afzaal, Usman & Fong, (2019)

Bakış tabanlı duygu sınıflandırması

TripAdvisor restoran yorumları

Nasim & Haider (2017)

Bakış tabanlı duygu analizi

Yelp restoran yorumları

Amalia, vd. (2017)

Fikir madenciliği

TripAdvisor (otel-restoran)

Weismayer, vd. (2018)

Bakış tabanlı duygu arama

TripAdvisor (otel-restoran)

Xiang, vd. (2015)

Metin analizi

Expedia (otel-restoran)

Saeidi vd. (2016)

Bakış tabanlı duygu analizi

SentiHood

Blair-Goldensohn vd. (2008)

Bakış Tabanlı özetleme

Restoran
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Yöntem
Amaç, Kapsam ve Örneklem
Araştırmanın amacı; Gaziantep’te faaliyet gösteren, TripAdvisor sitesinde yer alan ve menülerinde bölgeye özgü
yemek ve kebap çeşitleri sunan restoranlara yönelik yabancı turist yorumlarının metin madenciliği yöntemlerinden
bakış tabanlı duygu analizi tekniği ile değerlendirilmesidir.
Bu amaç kapsamında, uygulama süreci 5 adımdan oluşmaktadır. Sırasıyla bu adımlar (1) veri toplama ve
oluşturma, (2) model oluşturma, (3) bakış tabanlı duygu analizi (4) veri işleme (parçalama, küçük karaktere
dönüştürme, temizleme, budama, anlamsız kelime çıkarma) (5) bulgular ve bilgi gösterimi adımlarından
oluşmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi, Gaziantep bölgesinde müşterilerine ağırlıklı olarak yerel yemek çeşitleri
sunan restoranlara ait yabancı turistlerin yorumlarından oluşan İngilizce metinlerden oluşmaktadır.
Veri Toplama ve Oluşturma
Veri toplama aşamasında, Gaziantep ’de faaliyet gösteren ve TripAdvisor sitesinde ilk sekiz sırada yer alan
restoranlar seçilmiştir. İlk sırada yer alan sekiz restoranın seçilme nedeni, İngilizce yorum yazılmış olmasıdır. Diğer
restoranlarda çok az sayıda İngilizce yorum olduğu için araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırma kapsamında, sekiz
restoranla ilgili 2019-2020 yıllarında yabancı turistlerin oluşturduğu 358 yorum, 05.01.2021-09.01.2021 tarihleri
arasında araştırmacı tarafından web kazıma tekniği kullanılarak toplanmıştır. Web kazıma tekniği, web sitelerinde
yer alan metin, resim gibi verileri özel yazılımlar aracılığı ile otomatik olarak toplanmasını sağlayan tekniktir. Web
kazıma tekniği kullanılarak, oluşturulan veri setine ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 2. Veri Seti Tanımlayıcı İstatistikleri
Gaziantep Restoranları
RES1
RES2
RES3
RES4
RES5
RES6
RES7
RES8
Toplam
Toplam cümle sayısı: 3.743
Toplam kelime sayısı: 64.849
Cümle başına kelime sayısı: 17,4
Paragraf başına kelime sayısı: 69,3

Frekans

Toplam %

160
81
36
23
22
15
14
7
358

44,69%
22,63%
10,06%
6,42%
6,15%
4,19%
3,91%
1,96%
100%

Toplanan veriler, metin madenciliği analizi yazılımı olarak seçilen Rapidminer yazılımına aktarılmıştır.
Rapidminer 2001 yılında, Yale üniversitesi tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu veri ve metin madenciliği
yazılımıdır.
Model Oluşturma
Rapidminer yazılımına aktarılan metin içerikli veri setinin işlenmesi için model oluşturulmuştur. Uygulanacak
model ve içeriği Şekil 1’ de yer almaktadır.
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(1) Metin Veri Seti

(2) Bakış Tabanlı
Duygu Analizi

(3) Metin Ön İşleme
(a) Parçalama
(b) Küçük karaktere dönüştürme
(c) İçerik filtreleme
(d) Kelime uzunluğuna göre filtreleme
(e) İngilizce anlamsız kelimelerin filtrelenme

(4) Korelasyon Analizi

Şekil.1. Uygulama modeli
Şekil 1 ‘de yer alan modele göre; (1) metin halinde yer alan müşteri yorumlarına ait veri setini, (2) Metin veri
setinde her bir yoruma uygulanacak bakış tabanlı duygu analizini, (3) metin veri setinin ön işlemesini, (4) bakış
tabanlı duygu analizi sonucu oluşan boyutlar (olumlu ve olumsuz) ile metin ön işleme sonucu oluşan ağırlıkları
hesaplanmış kelimeler arasındaki korelasyon analizini ifade etmektedir.
Bakış Tabanlı Duygu Analizi
Bakış tabanlı duygu analizi bu modelin en önemli bileşenidir. Bu bileşen aracılığı ile yorumlarda yer alan metinler
için olumlu ve olumsuz boyutlar belirlenmiştir. Her bir boyut için, duygu kutbu (olumlu ve olumsuz) ve sayısı
belirlenmiştir.
Metin Ön İşleme
Metin ön işleme süreci, kendi içinde 5 adımdan oluşmaktadır. Bunlar (a) Parçalama (tokenize) bu aşama verilen
metni istenen özelliklerde kelime parçalarına ayırma işlemini gerçekleştirmektedir. Uygulamada kullanılan
metinlerde yer alan her bir kelimeyi İngilizce kelime parçalarına ayırma işlemini gerçekleştirmektedir. (b) Küçük
karaktere dönüştürme (lower case), uygulamada yer alan metinlerinde anlam bütünlüğü sağlamak amacıyla tüm
kelimeler küçük karaktere dönüştürülmüştür, (c) İçerik filtrelemek (filter tokens by context), metinde yer alan
anlamsız işaretlerin çıkartılması sağlanmıştır. (d) Kelime uzunluğuna göre filtreleme (filter tokens by lenght),
metinde yer alan anlamsız karakter uzunluğundaki kelimelerde minimum 3 maksimum 25 karakter belirlenmiştir. (e)
İngilizce anlamsız kelimelerin filtrelenmesi (filter stopword english), uygulama metinlerinde yer alan ancak cümleye
anlam katmayan kelimeler çıkarılmıştır.
Korelasyon Analizi
Metin ön işleme aşamasında ağırlıkları hesaplanmış kelimeler ile bakış tabanlı duygu analizi sonucu oluşan boyut
ağırlıkları korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Korelasyon analizi sonuçları bulgular bölümünde açıklanmıştır.
Bulgular
Turist yorumlarına uygulanan bakış tabanlı duygu analizi sonucuna göre, olumlu ve olumsuz boyutlar
belirlenmiştir. Tablo 3’de olumlu yorumlara ait boyutlar gösterilmektedir.
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Tablo 3. Olumlu yönlü boyutlar
Sıra

Turistlerin bakış açılarına ait boyutlar

1
2
3
4
5

Yiyecek (food)
Personel (staff)
Ambiyans (ambience)
İçecekler (drinks)
Temizlik (cleanliness)

Olumlu
192
82
56
33
33

Tablo 3’e göre turistler tüm yorumlar arasında, yiyecekler (192), personel (82), ambiyans (56), içecekler (33) ve
temizlik (33) boyutlarında olumlu görüş ifade etmişlerdir.
Tablo 4’de olumsuz yorumlara ait boyutlar gösterilmektedir.
Tablo 4. Olumsuz yönlü boyutlar
Sıra

Turistlerin bakış açılarına ait boyutlar

1
2
3
4

Yiyecek (food)
Personel (staff)
Değer (value)
Yoğunluk (busyness)

Olumsuz
31
28
34
6

Tablo 4’e göre turistler tüm yorumlar arasında, yiyecekler (31), personel (28), değer (34), yoğunluk (5)
boyutlarında olumsuz görüş ifade etmişlerdir.
Tablo 3’de bakış tabanlı duygu analizi sonucu oluşan olumlu boyutları açıklamak ve bu boyutlarla ilişkili
kelimeleri tespit edebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucu oluşan korelasyon tablosu
ve katsayıları Tablo 5’de sunulmuştur.
Tablo 5. Olumlu boyutlar ve ilgili kelimeler için korelasyon tablosu
Olumlu Boyutlar

Yiyecekler (food)

Personel- Çalışanlar (staff)
Ambiyans (ambience)
İçecekler (drinks)
Temizlik(cleanliness)

Korelasyon (r)
0,31
0,28
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10
0,14
0,14
0,13
0,11
0,12
0,09
0,09
0,06
0,50
0,38
0,56
0,24
0,20
0,23
0,22
0,21

Olumlu Kelime
Delicious,
Lezzetli
Good
İyi
Nice
Güzel
Great
Harika
Perfect
Mükemmel
Excellent
Mükemmel
Tasty
Lezzetli
Wonderful
Olağanüstü
Hot
Baharatlı acı
Fresh
Taze
Try
Deneyin
Recommended
Önerilen
Kebap
Kebab
Kebap
Kebaps
Kebabs
Service
Hizmet
Friendly
Arkadaş canlısı
Atmosphere
Muhit
Grilled
Izgara mangal
Local
Yerel (Özgünlük)
Unique
Eşsiz
Ayran
Ayran
Recommended
Önerilen
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Değerlendirme

Genel

Yiyecek Özellikleri
Başkalarına Önerme
Beğenilen Yemek
Genel
Özellik
Genel
Özellik
Özellik
Genel
Beğenilen içecek
Başkalarına önerme
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Tablo 5’de yer alan korelasyon katsayılarının değerlendirilmesi değişkenler arasındaki zayıf ( 0<r<=0,3), orta
(0,3<r<=0,7) ve kuvvetli (0,7<r<=+1) olumlu ilişkiyi belirlemektedir (Gürbüz & Şahin, 2014). Buna göre;
Restoranlarda sunulan yiyeceklere yönelik olumlu bakış: Yabancı misafirler, restoranlardaki yiyecekler
kategorisi ile ilişkili olumlu düşüncelerini lezzetli, iyi, güzel, harika, mükemmel, nefis, lezzetli ve olağanüstü
kelimeleri ile ifade etmişlerdir. Yiyeceklerin baharatlı ve taze olmasını olumlu değerlendirmişlerdir. Ayrıca, turistler
yiyecekleri başkalarına önermek için, “deneyin” ve “önerilen” kelimelerini kullanmışlardır. Restoran misafirleri
yiyecekler arasında kebaplar için olumlu yönlü bakış açısını “kebap” ve “kebaplar” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranlardaki çalışanlara yönelik olumlu bakış: Yabancı misafirler restoranlarda çalışanlar ile ilişikli olumlu
düşüncelerini “hizmet” ve “arkadaş canlısı” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranların ortamlarına yönelik olumlu bakış: Yabancı misafirler, restoranların ortamları ile ilişikli olumlu
düşüncelerini “ortam”, “ızgara- mangal” ve “yerel-özgün” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranlarda sunulan içeceklere yönelik olumlu bakış: Yabancı misafirler, restoranlarda sunulan içecekler
ile ilişikli olumlu düşüncelerini “eşsiz” ve “ayran” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranların konumlarına yönelik olumlu bakış: Yabancı misafirler, restoranların konumları ile ilişikli
olumlu düşüncelerini “tarihsel” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranlardaki temizlik ile ilgili olumlu bakış: Yabancı misafirler, restoranların temizliği ile ilişikli olumlu
düşüncelerini “önerilen” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Tablo 4’de Bakış tabanlı duygu analizi sonucu oluşan olumsuz boyutları açıklamak ve bu boyutlarla ilişkili
kelimeleri tespit edebilmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonucu oluşan korelasyon tablosu
ve katsayıları Tablo 6’da sunulmuştur.
Tablo 6. Olumsuz boyutlar ve ilgili kelimeler için korelasyon tablosu.
Olumsuz Boyutlar
Yiyecekler (food)
Personel- Çalışanlar (staff)
Değer (Value)
Yoğunluk (busyness)

Korelasyon (r)
0,17
0,15
0,34
0,33
0,38
0,35
0,31
0,24
0,23

Expensive
Price
Waiters
Waiter
Expensive
Price
Waiter
Order
Tables

Olumsuz Kelime
Pahalı
Fiyat
Garsonlar
Garson
Pahalı
Fiyat
Garson
Sipariş
Masalar

Değerlendirme
Genel
Genel
Özel
Genel
Genel

Tablo 6’da korelasyon analizi oluşun olumsuz boyutların açıklaması aşağıda yorumlanmıştır.
Restoranlarda sunulan yiyeceklere yönelik olumsuz bakış: Yabancı misafirler, restoranlardaki yiyecekler
kategorisi ile ilişkili olumsuz düşüncelerini “pahalı” ve “fiyat” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranlardaki personellere yönelik olumsuz bakış: Yabancı misafirler restoranlarda çalışanlar ile ilişikli
olumlu düşüncelerini “garsonlar” ve “garson” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Restoranların değerine yönelik olumsuz bakış: Yabancı misafirler, restoranın değeri ile ilişikli olumsuz
düşüncelerini “pahalı” ve “fiyat” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
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Restoranlardaki yoğunluğa yönelik olumsuz bakış: Yabancı misafirler, restoranın yoğunluğu ile ilişikli
olumsuz düşüncelerini “garson”, “sipariş” ve “masalar” kelimeleri ile ifade etmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada, Gaziantep’te faaliyet gösteren, TripAdvisor sitesinde yer alan ve menülerinde Gaziantep yöresine
özgü yemekler sunan restoranlara yönelik yabancı turist yorumları, fikir madenciliği yöntemlerinden bakış tabanlı
duygu analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Gaziantep restoranlarına yönelik
yabancı turistlerin, olumlu bakış açısına neden olan beş boyut tespit edilmiştir. Olumlu boyutlar önem derecesine
göre yiyecekler, personel, ambiyans, içecekler ve temizlik konularında oluşmuştur. Turistler, yiyecekler boyutunu
açıklarken, yiyeceklerin genelini “lezzetli” bulmuşlardır. Yiyecekleri özellikleri açısından “taze” ve “acılıbaharatlı” olmalarını olumlu değerlendirmişlerdir. Turistler, yiyeceklerle ilgili memnuniyetlerini başkalarına
önerme kelimeleri açıklamışlardır. Turistler, restoranlardaki personellerin, hizmetlerinden ve “arkadaş canlısı”
yaklaşımlarından memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Restoranların atmosferlerini olumlu bulurken, “ızgaramangal” özgün olarak değerlendirmişlerdir. Restoranlardaki içecekler açısından “ayranı” eşsiz bir içecek olarak
ifade etmişlerdir. Turistler, restoranları temiz olarak görmekte ve başkalarına önermektedir.
Olumsuz bakış açısına ile ilgili boyutlar üç boyutta oluşmuştur. Bu boyutlar, yiyecekler ve müşteri değeri
boyutlarında “pahalı” kelimesi ile olumsuz olarak ifade edilmiştir. Ayrıca turistler, restoranların yoğunluğu hakkında
“garson”, “masalar” ve “sipariş” konularında olumsuz düşüncelerini ifade etmişlerdir.
Yabancı turistlerin, Gaziantep restoranlarında aldıkları hizmetlerden, restoranlardaki ortamlardan, yiyeceklerden
ve içeceklerden memnuniyetleri bölgenin gastronomi turizmi açısında önemli bir potansiyel oluşturduğunu
göstermektedir. Bu açıdan, Gaziantep yemekleri yurtdışında daha fazla tanıtılmalı ve önemli tur operatörlerinin
gastronomi turlarına dahil edilmesi için girişimlerde bulunulmalıdır. Öte yandan, yabancı turistlerin Gaziantep
restoranlarını pahalı olarak değerlendirmesi önemli bir dezavantaj olarak görülmektedir. Bu durum sadece bu
çalışmaya özgü bir sonuç değildir. Aktürk ve Çekal (2018)’de Gaziantep mutfağına özgü çorbalara ilişkin müşteri
değerlendirmeleri ile ilgili çalışmalarında da müşterilerin fiyatları yüksek buldukları ifade edilmektedir. Bu nedenle,
bölgedeki restoranların fiyat politikalarını gözden geçirmeleri önerilmektedir.
Bu çalışmanın literatüre katkısı, bakış tabanlı duygu analizi yönteminin yani fikir madenciliğinin Türkiye’deki
restoranlara uygulanan nadir çalışmalardan biri olduğu düşünülmektedir. Bakış tabanlı duygu analizi, bir kişiye ait
metinde geçen her bir varlık veya olgu için ayrı ayrı fikir beyan edebilen bir tekniktir. Önceki diğer çalışmalarda
kullanılan cümle veya tüm metne (dokümana) ait fikir çıkarımı cümle veya tüm metnin fikrini ortaya koymaktadır.
Bu genelleme yapısal olmayan metinlerde bilgi keşfini zorlaştırmaktadır.
Bu çalışmada, Gaziantep bölgesindeki İngilizce yorum yazılan sekiz restoran değerlendirilmiştir. Gelecekte
yapılacak çalışmalarda, dünya genelinde kullanılan, özellikle yiyecek içecek sektöründe hizmet veren işletmelerin
yer aldığı değerlendirme sitelerindeki (Yelp, Zomato vb.) Gaziantep restoranlarına ait yorumların tamamı toplanarak
veri seti genişletebilir.
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Opinion Mining in the Evaluation of Local Restaurants: The Case of Gaziantep
İbrahim Akın ÖZEN
Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Tourism, Nevşehir /Turkey

Extensive Summary
In the tourism industry, the analysis of online tourist comments is seen as one of the methods to evaluate the
products and services offered by businesses and to understand the needs of tourists. These comments are gaining
importance every day in parallel with the developments in information and communication technologies in social
networks and e-commerce sites. Tourists share these comments on online platforms during or after using the products
or services. In the literature, these textual content shares are referred to as user-generated content (UGC) or electronic
word-of-mouth (eWOM). For tourism enterprises, these comments are used to understand the feelings of tourists and
to solve the problems they may encounter with their businesses in the future (He, Zha, & Li, 2013). In addition, these
comments are seen as an important source of information for other tourists to create their travel plans (Lei & Law,
2015). The most important reason for this situation is that tourists are more confident in the comments of tourists
who have had previous experiences rather than information obtained from other sources of information available on
the internet. Tourists rate such comments as impartial and honest (Nowacki 2019). Before tourists decide to buy a
tourist product, they give importance to the opinions of other tourists (Misner & Devine, 1999). The evaluation of
textual contents in tourist comments by using scientific methods can be done by opinion mining, one of the text
mining methods.
The Gaziantep region, which is the subject of this study, has become the center of attention by local and foreign
tourists in recent years within the scope of Gastronomy tourism. Local restaurants in destinations should be seen as
an important element representing the food and beverage culture of that region. For this reason, evaluating the meals
and services offered in local restaurants from the perspective of tourists is of vital importance in the development of
sustainable gastronomic tourism. Tourists' satisfaction or dissatisfaction with their restaurant experience is expressed
as a very important factor in their intention to revisit that destination (Namkung & Jang, 2007). Opinion mining is a
text mining method that is closely related to the natural language processing discipline, which has a wide range of
research areas. In some studies, in the literature, opinion mining is also expressed as sentiment analysis (Agarwal
and Mittal 2016). opinion mining aims to extract emotional expressions in texts.
Opinion mining or sentiment analysis research is categorized as document level (Wilson, et al., 2005), sentence
level (Meena & Prabhakar, 2007) and aspect / feature level (Jo & Oh, 2011).
Aspect-based sentiment analysis identifies the presence and events of the view in a text and makes a separate
emotion inference for each. In aspect-based sentiment analysis, three different properties are derived for text-related
entities. Aspect-based sentiment analysis performs the process of classifying an opinion as positive, neutral or
negative (Mostafa 2013).
To examine the aspect-based sentiment analysis with an example, an opinion was expressed about the entities of
"service" and "food" in the sentence "I liked the food, although the service was very bad" in the customer comments.
In this sentence, which is subjected to aspect-based sentiment analysis, first of all, the mentioned entities (service
and food) are defined. In addition, views or opinions about these assets are made and a positive, negative or neutral
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value is defined for each asset (Saeidi et al., 2016). This analysis method, which has been used recently, is considered
to be a very important development in sentiment analysis at document level (Agarwal & Mittal, 2016). As can be
understood from the analysis techniques mentioned above about idea mining, it is seen that the most effective way
to understand the thoughts and feelings of tourists about a touristic product is the look-based emotion analysis
technique. For this reason, in the analysis of the comments of Gaziantep restaurants, aspect-based sentiment analysis
was used.
In this study, the comments of foreign tourists to the restaurants on the Tripadvisor site that offer dishes specific
to Gaziantep region in their menus were analyzed using the aspect-based sentiment analysis technique, one of the
opinion mining methods. According to the results of the analysis, five dimensions have been identified that cause a
positive view of foreign tourists towards Gaziantep restaurants. Positive dimensions have been formed in terms of
food, staff, ambiance, drinks and cleaning according to their importance. While explaining the size of the foods, the
tourists have found the overall food “delicious”. They evaluated the foods positively for their "fresh" and "hot-spicy"
characteristics. Tourists have explained the words to suggest their food satisfaction to others. Tourists expressed that
they were satisfied with the service and “friendly” approach of the staff in the restaurants. While they found the
atmosphere of the restaurants positive, they evaluated the “grill-mangal” as unique. They expressed “ayran” as a
unique drink in terms of drinks in restaurants. Tourists see restaurants as clean and recommend them to others.
Dimensions related to the negative perspective are formed in three dimensions. These dimensions are expressed
negatively with the word "expensive" in the Food and customer value dimensions. In addition, the tourists expressed
their negative opinions about the density of restaurants about "waiter", "tables" and "order".
The satisfaction of foreign tourists with the services they receive in Gaziantep restaurants, the environment in the
restaurants, food and beverages shows that the region has an important potential in terms of Gastronomy tourism. In
this respect, Gaziantep dishes should be promoted more abroad and attempts should be made to include important
tour operators in Gastronomy tours. On the other hand, it is seen as an important disadvantage that foreign tourists
evaluate Gaziantep restaurants as expensive. This situation is not a result specific to this study. In Aktürk and Çekal
(2018), it is stated that the customers find the prices high in their studies on the customer evaluations of the soups
specific to Gaziantep cuisine. Therefore, it is recommended that restaurants in the region review their pricing policies.
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Sosyal medya, kullanımının yaygınlaşmasıyla, son dönemlerde pek çok ürün tercihinde
tüketicilerin bilgi kaynağı haline gelmiştir. Bunlardan birisi de insanların gittikleri yiyecek
içecek işletmelerinde veya evlerinde deneyimledikleri ürünleri çevrimiçi platformlarda
başkalarıyla paylaşma olarak ifade edilen foodstagramming’tir. Dolayısıyla deneyimlerini
sosyal medyada paylaşan tüketicilerin paylaşımları işletme tercihinde diğer insanların bilgi
kaynağı haline gelmektedir. Bu araştırmanın ana amacı, foodstagrammingin yiyecek içecek
işletmesi tercihi üzerine etkisini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda, aktif sosyal
medya kullanıcısı olan ve sosyal medyada yiyecek içecek fotoğrafı paylaşımında bulunan
410 katılımcıdan anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Toplanan veriler istatistik paket
programı yardımıyla “regresyon, korelasyon, bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans
analizi (ANOVA), açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz
sonuçları foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde olumlu etkiye sahip
olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, foodstagrammingin yemek deneyimini
zenginleştirme ve sosyal bağlantı kurma boyutlarının yiyecek içecek işletmesi tercihi
üzerinde olumlu etkisinin olduğu ve özel anıları hatırlama boyutuna katılımın kuşaklar
açısından farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
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GİRİŞ
Son yıllarda yiyeceklerin fotoğrafını çekmek ve bunları sosyal medyada paylaşmak oldukça yaygın bir sosyal
davranış haline gelmiştir. Foodstagramming olarak adlandırılan bu olgu, yemek yiyen kişinin yediği yemeğin
fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmaktadır (Wong vd., 2019, s. 98). Amerika’da yapılan National
Dining Trends anketine göre araştırmaya katılanların %60’ı yedikleri yemeğin fotoğrafını sosyal medyada
paylaştıklarını belirtmişlerdir (Zagat Staff, 2016). Özellikle Facebook ve Instagram’da, gün içerisinde binlerce kişi
hazırladığı, yediği veya gördüğü bir yemeğin fotoğrafını paylaşmaktadır (Eryılmaz & Şengül, 2016, s. 34). Fotoğraf
paylaşım platformu olan Flickr’da 6 milyondan fazla sayıda “food” etiketiyle paylaşılan fotoğraf bulunmaktadır
(Murphy, 2010). Instagram’da en çok kullanılan hashtagler arasında “food” hashtagi (#food) 28. sıradadır (We Are
Social, 2020). Twitter’da hakkında bahsedilen bütün markaların içerisinde %32’lik bir oranla yiyecek ve içecek
markaları ilk sırada yer almaktadır (Bach, 2015).
İnsanlar daha önceden başkalarının da gittiği ve orada yedikleri yemeklerin fotoğraflarını paylaştıkları restoranları
tercih etmektedir. Bunun yanında sosyal medyada yemek fotoğrafı paylaşmak yeni yerlerin keşfedilmesini sağlayarak
küçük işletmelerin tanınırlığını da desteklemektedir (Koh, 2015). Sosyal medyada paylaşılan lezzetli bir yemek
fotoğrafı tüketiciye çekici gelmekte ve satın almaya yönlendirmektedir (Kwee & Erista, 2016). Foodstagramming,
pazarlama açısından olumlu elektronik ağızdan kulağa tanıtım imkanı sunması nedeniyle restoran işletmelerinin de
dikkatini çekmekte ve bazı restoranlar sosyal medyada görünürlüğünü arttırmak için girişimlerde bulunmaktadır
(Ledbetter, 2015; Pierini, 2015; Zhu, Jiang, Dou, & Liang, 2019).
Sosyal medya kullanımı kuşaklar tarafından farklı seviyelerde kabul görmüş ve farklı amaçlarla kullanılmıştır
(Ağlargöz, 2017, s. 174-175). Kuşakların sosyal medyada bağlantı kurdukları içerikler ve sosyal medya kullanım
alışkanlıkları birbirinden farklılık göstermektedir (Baycan, 2017; Berezan, Krishen, Agarwal, & Kachroo, 2018;
Bergman, Fearrington, Davenport, & Bergman, 2011; Bolton vd., 2013; Erendağ Sümer, 2017; Fietkiewicz, Baran,
Lins, & Stock, 2016; Fractl & BuzzStream, 2015; İlhan, 2018; Kıvanç Ekici & Gümüş, 2016; Kuyucu, 2014;
Onurlubaş & Öztürk, 2018; Pham, Shancer, & Nelson, 2019:130; Prensky, 2001; Sarıtaş & Barutçu, 2016; Sönmez,
2016; Ünlü, 2018). Bununla birlikte Y kuşağının yemekle ilgili içerikleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenmiştir
(Bilgihan, Peng & Kandampully, 2014, s. 360).
Bu araştırmanın amacı foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisinin olup olmadığını belirlemek
ve foodstagramminge katılımın kuşaklar açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Kavramsal
çerçevede kuşakların sosyal medya kullanımı, yiyecek içecek işletmesi tercihinde sosyal medyanın etkisi ve
foodstagramming kavramı açıklanmaya çalışılmıştır.
Kavramsal Çerçeve
Kuşaklar ve Sosyal Medya
Genel olarak kuşak kavramı ebeveynlerin ve çocukların doğumları arasındaki ortalama bir zaman dilimini ifade
etmektedir. Her birey yaşadığı kuşak içinde meydana gelen tarihi ve siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler, müzik, film
ve teknolojik gelişmeler vb. olaylardan etkilenmektedir. Toplumda meydana gelen bu gelişmelere bağlı olarak o
toplumun bireylerinin davranışı, hayata bakış açısı, değer yargıları birbirinden farklı olmaktadır. Her bireyin davranış
şekli ve karakteristik özellikleri kendi kuşağıyla benzerlik gösterirken diğer kuşaklardan farklılık göstermektedir
(Ağlargöz, 2017, s. 174-175; Arslan & Staub, 2015, s. 5; Chen, 2010, s. 132; Sarıtaş & Barutçu, 2016, s. 2).
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Kuşakların sınıflandırılmasında genellikle doğum tarihleri esas alınmıştır. Belirli yıllar arasında doğanlar aynı kuşağa
ait bireyler olarak sınıflandırılmaktadır (Özel, 2017, s. 4). Bununla birlikte farklı yazarların, kuşakların başlangıç ve
bitiş tarihlerini farklı yazdıklarına rastlanmaktadır (Altuntuğ, 2012; Arslan & Staub, 2015; Baycan, 2017; Betz, 2019;
Çaycı & Karagülle, 2014; Chen, 2010; Lester, Standifer, Schultz, & Windsor, 2012; McCrindle, 2014; National
Retail Federation, 2014; Reynolds, Campbell, & Geist, 2008; Sever İşçimen, 2012; Taylor, 2008; Yüksekbilgili,
2016). Örneğin X kuşağı Altuntuğ, Çaycı, National Retail Federation, Sever İşçimen ve Taylor’a göre 1965-1980
yılları arasını; Arslan, Baycan, Betz, Chen ve McCrindle’a göre 1965-1979 yılları arasını; Lester ve Reynolds’a göre
1965-1981 yılları arasını ve Yüksekbilgili’ye göre 1964-1980 yılları arasını kapsamaktadır. Her toplum belirli
olaylardan farklı zaman dilimlerinde etkilendiklerinden her toplum için kuşakların başlangıç ve bitiş tarihlerinin
farklı olabilmesi olağan görülmektedir (Sever İşçimen, 2012, s. 2; Özel, 2017, s. 4). Bu çalışmanın uygulama
kısmında Betz (2019)’in çalışmasında yer alan yaş aralıkları kullanılmıştır. Buna göre 1965-1979 yılları arası X
kuşağını, 1980-1994 yılları arası Y kuşağını ve 1995-2015 yılları arası da Z kuşağını belirtmektedir.
Son yıllarda interneti etkileyen en büyük değişimlerden biri sosyal medya kullanımındaki artıştır (Poynter, 2012,
s. 208). Sosyal medya, kullanıcıların iletişim kurmak, bilgi edinmek, sosyal ağını genişletmek, bilgi ve deneyimlerini
paylaşmak, boş zamanlarını geçirmek ve gruplara katılmak gibi amaçlarla kullandığı sosyal içerikli web siteleridir
(Barutçu & Tomaş, 2013; Köksal & Özdemir, 2013; Sönmez, 2016). İlk kez 1997 yılında ortaya çıkan sosyal medya,
çevrimiçi varlığını küresel olarak geliştirmiştir (Kittinger, Correia, & Irons, 2012, s. 324; Tufan Yeniçıktı, 2017, s.
113). Dünya geneline baktığımızda 2020 Ocak ayı verilerine göre 4,54 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır.
Bunun 3,80 milyar kişisi aktif sosyal medya kullanıcısıdır. Ülkemizde ise toplam nüfusun %74’ü internet kullanıcısı
ve %64’ü aktif sosyal medya kullanıcısıdır (We Are Social, 2020). Geleneksel mecralardan farklı olarak sosyal
medya yaşayan bir platformdur. Gazete ve diğer basılı mecralardan en büyük farkı bilgiyi eş zamanlı sunmasıdır.
Sosyal medyada bilgi paylaşımı hiçbir maliyet gerektirmemekte ve anında geniş kitlelere ulaşmaktadır (Tezgüler,
2013).
Kuşakların yaşam tarzları, tutum ve davranışları birbirinden farklı olduğu gibi, internet ve sosyal medya kullanım
alışkanlıkları da farklılık göstermektedir. Kuşakları internet kullanımına göre sınıflandıran Prensky, 1980 öncesi
doğanları “dijital göçmenler”, sonraki yıllarda doğanları “dijital yerliler” olarak tanımlamaktadır. Buna göre Bebek
Patlaması ve X kuşağı dijital göçmenler sınıfına girmektedir ve internetle yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde
karşılaşmış ve bu yeni teknolojiye sonradan ayak uydurmuşlardır. Dijital yerliler sınıfına giren Y ve Z kuşağı ise
yaşamlarının erken döneminden itibaren bu teknolojiyle iç içedirler (Prensky, 2001, s. 2; Ağlargöz, 2017, s. 175).
Yerli ve yabancı alan yazında kuşakların sosyal medya kullanımıyla ilgili yapılmış olan çalışmalarda (Baycan, 2017;
Berezan vd., 2018; Bergman vd., 2011; Bolton vd., 2013; Erendağ Sümer, 2017; Fietkiewicz vd., 2016; Fractl &
BuzzStream, 2015; İlhan, 2018; Kıvanç Ekici & Gümüş, 2016; Kuyucu, 2014; Onurlubaş & Öztürk, 2018; Prensky,
2001; Sarıtaş & Barutçu, 2016; Sönmez, 2016; Ünlü, 2018) genel olarak kuşakların sosyal medya kullanımının
farklılık gösterdiği, sosyal medyanın tüketici davranışı ve satın alma davranışı üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir.
Bununla birlikte sosyal medyanın yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisinin kuşaklar açısından incelendiği ve
kuşakların sosyal medya kullanımının yiyecek satın alma davranışına etkisi üzerine yapılmış çalışmalar da
bulunmaktadır (Bilgihan vd., 2014; Binbaşıoğlu & Türk, 2018; Dabija, Bejan, & Tipi, 2018; İbiş & Engin, 2016).
Sosyal medyadaki fikir önderleri, Y kuşağının sosyal medyada yemek ile ilgili bilgi araştırma ve paylaşma
davranışını etkilemekte (Bilgihan vd., 2014) ve sosyal medyada paylaşılan yiyecek içecek fotoğrafları Y kuşağının
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tercihlerini etkilemektedir (Binbaşıoğlu & Türk, 2018). Kuşakların sosyal medyada bağlantı kurdukları içerikler
birbirinden farklılık göstermektedir. Y kuşağı genellikle eğitim, eğlence ve teknolojiyle ilgili içeriklerle ilgilenirken
Bebek Patlaması kuşağı sağlık ve haber ile ilgili içeriklerle ilgilenmektedir (Fractl & BuzzStream, 2015; Pham vd.,
2019, s. 130). Bebek Patlaması, X ve Y kuşağı sosyal medya platformlarından en çok Facebook’u kullanmakta
(Ağlargöz, 2017, s. 191; Carter, 2016; İlhan, 2018, s. 108; Kıvanç Ekici & Gümüş, 2016, s. 29; Servi, 2016), Z kuşağı
ise en çok Youtube ve Instagram’ı kullanmaktadır (Ağlargöz, 2017, s. 190; Hadımlı, 2017).
Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi ve Foodstagramming
Yiyecek ve içecek sektörü genel olarak ele alındığında, kaliteli ve pahalı bir restorandan, anında hizmet veren
sandviç ve tost büfesine kadar birçok farklı işletmeyi kapsamaktadır (Pırnar, 2015, s. 3-4). Dash (2005)’e göre
restoran kısaca, insanların oturup rahatça yemek yediği ve yemek servisinin yapıldığı yerler olarak tanımlanmaktadır.
Yiyecek içecek işletmeleri müşteri kazanmak ve mevcut müşterilerinin işletmeye sadakatini sağlamak için
tüketicilerin restoran tercihini etkileyen faktörleri göz önünde bulundurmalı ve tüketicilerin restorandan
beklentilerinin neler olduğunu bilmelidir. Restoran işletmelerinin tüketici karar verme sürecine etki eden faktörleri
biliyor olması, işletmelerin varlığını devam ettirebilmesi açısından ve tüketicilerin diğer alternatifler yerine kendi
işletmesini tercih etmelerini sağlamak adına önemlidir (Albayrak, 2015, s. 191; Duarte Alonso, O’neill, Liu, &
O’shea, 2013, s. 549-550; Yüksel & Yüksel, 2002, s. 327). Literatürde yer alan bazı kaynaklara göre genel olarak
restoran tercihini etkileyen faktörler; atmosfer, menü çeşitliliği, yemeklerin kalitesi, fiyat, bölge, temizlik, servis hızı,
mal ve hizmet kalitesi, personelin davranışları, işletmenin çalışma saatleri, rahatlık ve çocuk opsiyonu şeklinde
sıralanmaktadır (Albayrak, 2015, s. 192; Harrington, Ottenbacher, & Kendall, 2011, s. 286; Kim & Geistfeld, 2003,
s. 18; Kivela, Reece, & Inbakaran, 1999, s. 279; Yüksel & Yüksel, 2002, s. 317).
Restoran seçiminde etkisi olan bir diğer faktör de sosyal medyadır. Sosyal medyada restoran hakkında yapılan
yorum ve paylaşımlar (Çuhadar, Şaşmaz, & Küçükyaman, 2018, s. 470), sosyal medyada yapılan yiyecek içecek
işletmesi reklamları (Pattanachai, 2015, s. 70) ve yemek bloggerlarının sosyal medyada paylaştığı restoran tavsiyeleri
(Hanifati, 2015, s. 153) tüketicilerin restoran tercihine etki etmektedir. Kasavana, Nusair ve Teodosic (2010)’e göre
yiyecek içecek işletmeleri de sosyal medyayı bir pazarlama aracı olarak kullanmakta, özellikle Facebook ve
Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden yaptıkları paylaşımlarla tüketicilerin ilgisini çekmektedir (İbiş & Engin, 2016,
s. 325). Sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak müşterileriyle olan ilişkilerine önem veren işletmeler rekabet ve
işletmelerinin devamlılığı açısından avantaj sağlamaktadır (Çuhadar vd., 2018, s. 470). Yiyecek içecek işletmeleri
sosyal medya aracılığıyla yeni ortaya çıkan trendlerden önceden haberdar olabilmekte ve böylece müşterilerini
arttırma yolunda stratejiler geliştirebilmektedirler (Bach, 2015).
Yiyeceklerin fotoğrafını çekmek ve bunları sosyal medyada paylaşmak oldukça yaygın bir fenomen haline
gelmiştir. Foodstagramming olarak adlandırılan bu fenomen, yemek yiyen kişinin yediği yemeğin fotoğrafını sosyal
medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmaktadır (Wong vd., 2019, s. 98). En kısa tanımıyla foodstagramming, yemek
fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması durumudur (Wardhani & Putri, 2018, s. 30). Amerika’da yapılan
National Dining Trends anketine göre araştırmaya katılanların %60’ı yedikleri yemeğin fotoğrafını sosyal medyada
paylaştıklarını belirtmişlerdir (Zagat Staff, 2016). Yapılan bir diğer araştırmaya göre de sosyal medyanın en aktif
kullanıcısı olan Y kuşağı yemekle ilgili içerikleri sosyal medyada orta sıklıkta araştırmakta ve paylaşmaktadır
(Bilgihan vd., 2014, s. 360). Özellikle Facebook ve Instagram’da, gün içerisinde binlerce kişi hazırladığı, yediği veya
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gördüğü bir yemeğin fotoğrafını paylaşmaktadır. Turist olarak gittikleri yerlerde de o yöreye ait yemeklerin
fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak çevresine farklı bir yerde olduğunu ve farklı deneyimler yaşadığını
göstermektedir (Eryılmaz & Şengül, 2016, s. 34). Fotoğraf paylaşım platformu olan Flickr’da 6 milyondan fazla
sayıda “food” etiketiyle paylaşılan fotoğraf ve “ben bunu yedim” adındaki Flickr’ın en büyük ve en aktif grubunda
da 19 binden fazla üyenin paylaştığı 300 bini aşkın yemek fotoğrafı bulunmaktadır (Murphy, 2010). Instagram’da en
çok kullanılan hashtagler arasında “food” hashtagi (#food) 28. sıradadır (We Are Social, 2020). Bununla birlikte,
Haziran 2020 itibariyle Instagram’da “food” etiketiyle paylaşılmış toplamda 391 milyon fotoğraf ve video içeriği,
“foodstagramming” etiketiyle ise paylaşılmış 107 bin içerik bulunmaktadır (Food, n.d.; Foodstagram, n.d.;
Foodstagramming, n.d.). Bu sayılar her geçen gün artmaktadır. Twitter’da da hakkında bahsedilen bütün markaların
içerisinde %32’lik bir oranla yiyecek ve içecek markaları ilk sırada yer almaktadır (Bach, 2015). Yapılan bir
çalışmaya göre Foursquare Swarm’da en iyi kategorisinde yer alan restoran ve kafelerde çekilmiş ilk 100 fotoğraf
arasında en çok yemek fotoğrafları yer almaktadır (Şener Kocabay, 2014). Foodstagramming insanları yemekle ilgili
ortak ilgi alanları ve fikirleri olan diğer insanlarla iletişim kurmaya cesaretlendirmektedir (Heimbuch, 2013). Sosyal
medyada yemek fotoğrafı paylaşmak özellikle gençler için yemek ve restoran hakkında diğer sosyal medya
kullanıcıları için fikir önderi olabilmesine de olanak sağlamaktadır (Yin, 2015). Foodstagramming daha fazla insanın
otantik yiyecekleri deneyimlemesini ve kültürel deneyim yaşamasını sağlamaktadır. Bu, turistlerin az gittiği veya hiç
gitmediği kırsal kesim için olumlu bir durum oluşturmaktadır (McGuire, 2016). Sosyal medyada bir yemeğin resmini
görmek bilinçaltımızda bize o restorana daha önceden gitmediğimiz konusunda hatırlatma yapmakta ve gidilecek
yeni bir yer olduğuna dair uyarıda bulunmaktadır. İnsanlar daha önceden başkalarının da gittiği ve orada yedikleri
yemeklerin paylaşımında bulundukları restoranları tercih etmektedir. Bunun yanında sosyal medyada yemek
fotoğrafı paylaşmak yeni yerlerin keşfedilmesini sağlayarak küçük işletmelerin tanınırlığını da desteklemektedir
(Koh, 2015). Foodstagramming, pazarlama açısından olumlu elektronik ağızdan kulağa tanıtım imkanı sunması
nedeniyle restoran işletmelerinin de dikkatini çekmektedir. Bu ücretsiz pazarlama imkanının farkında olan birçok
restoran işletmeleri yemek fotoğrafı paylaşımını desteklemektedir. Bazı restoranlar sosyal medya platformlarında
görünürlüğünü arttırma amaçlı, tanınabilir kullanıcı isimleri ve hashtaglar oluşturmakta ve menülerinde de gençlerin
fotoğraf paylaşmasını arttıracak yeniliklere gitmektedir (Zhu vd., 2019, s. 102; Ledbetter, 2015). Bazı restoran
işletmeleri de müşterilerini sosyal medyada daha fazla yemek fotoğrafı paylaşmaları ve paylaştıkları yemek
fotoğraflarını daha çekici kılmak için maddi olarak yatırım yapmaktadır (Zhu vd., 2019, s. 102; Pierini, 2015).
Foodstagramminge katılan fikir önderleri tüketicilerin cafe ve restoranlarda ürün tercihini etkilemekte, sosyal
medyada paylaşılan lezzetli bir yemek fotoğrafı tüketiciye çekici gelerek satın almaya yönlendirmektedir (Kwee &
Eristia, 2016). Sosyal medyada özellikle sağlıklı yiyecek fotoğrafı paylaşımı bireyleri sağlıklı yiyecekler yemeye
teşvik etmekte ve sağlıklı yaşam farkındalığını arttırmaktadır (Mejova, Abbar & Haddadi, 2016; Pember, Zhang,
Baker & Bissel, 2018, s. 91-98). Foodstagrammingin, dijital doyum, yemek deneyimini zenginleştirme ve seyahat
memnuniyeti üzerinde etkisi bulunmaktadır (Wong vd., 2019, s. 99-115). Foodstagramminge katılan bireyler fiziksel
ve sosyal açıdan olumlu benlik algısına sahiptir (Wardhani & Putri, 2018, s. 30-32) ve sosyal medyada yemek
fotoğrafı paylaşanlar paylaşmayanlara göre daha tatmin edici yemek deneyimi yaşamaktadır (Zhu vd., 2019).
Alan yazında yer alan foodstagramming ile ilgili yapılmış olan çalışmalarda foodstagramming etki yönetimiyle
ilişkilendirilerek seyahat memnuniyetine olan etkisi, foodstagram etiketiyle Instagram’da paylaşılan yemek
fotoğraflarının ve bu fotoğrafları paylaşan kişilerin, bireylerin satın alma davranışına etkisi, Instagram’da bulunan
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yiyecek fotoğrafı paylaşımı yapan hesapların içeriği ve bu hesapların tüketicinin restoran tercihine etkisi,
foodstagrammingin benlik algısı ve iletişim deneyimiyle ilişkisi ve sosyal medyada paylaşılan yiyecek fotoğraflarının
kullanımlar ve doyumlar teorisiyle ilişkisi incelenmiştir (Budi Ir. & Arden, 2016; Hanifati, 2015; Kwee & Eristia,
2016; Pember vd., 2018; Vojnović, 2017; Wardhani & Putri, 2018; Wong vd., 2019; Arumsari & Agung, 2019;
Mejova vd., 2016; Zhu vd., 2019). Yerli alan yazınında ise foodstagramming ile ilgili yapılmış olan bir çalışma
bulunmaktadır (Cankül & Avcı, 2019). Bununla birlikte foodstagramminge katılımın kuşaklar açısından
değerlendirildiği ve yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisi üzerine yapılmış herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır.
Bu bilgiler doğrultusunda araştırmanın hipotezleri aşağıdaki gibi oluşturulmuştur:
H1: Foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihine olumlu etkisi vardır.
H2: Foodstagramminge katılım kuşaklar açısından farklılık göstermektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Foodstagramminge katılımın kuşaklar açısından değerlendirilmesini ve yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisini
belirlemeyi amaçlayan bu araştırma, araştırma yöntemine göre nicel, veri toplama yöntemine göre ise anket çalışması
olarak yürütülmüştür. Verilerin toplanmasına geçilmeden önce Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde pilot çalışmalar
yapılmıştır. Yapılan pilot uygulamada anketin anlaşılır olduğu ve önermelere ilişkin güvenilirlik katsayılarının
yüksek olduğu görülmüş ve anket uygulamasına geçilmiştir. Anket uygulaması Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde
başlayan pilot uygulama sürecinden sonra Ocak Şubat 2020 tarihlerinde Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp
platformları üzerinden online olarak ve yüz yüze yapılarak toplamda 574 katılımcıya anket uygulaması
gerçekleştirilmiş, eksik doldurulmuş olan anketler ve foodstagramminge katılmadığını belirten katılımcıların
anketleri çıkarılmış, geriye kalan 410 anket değerlendirmeye dahil edilmiştir.
Araştırmanın evreni, Türkiye’deki foodstagramminge katılan bireylerden oluşmaktadır. Araştırmanın evren
büyüklüğünü belirlemek için foodstagramminge katılan bireylerin sayısına ilişkin verilere ihtiyaç duyulmuştur, ancak
herhangi bir istatistiki veriye ulaşılamamıştır. Bu sebeple, Türkiye’de aktif olarak sosyal medya kullanan bireyler
araştırmanın evreni olarak kabul edilmiştir. Yapılan araştırmalarda Türkiye’deki toplam nüfusun %64’ü sosyal
medya kullanıcısı olduğu tespit edilmiştir (We Are Social, 2020). Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2019
verilerine göre ülkemizdeki toplam nüfus 83.154.997 kişidir (Çakır & Palabıyık, 2020). Buna göre ülkemizde aktif
sosyal medya kullanıcısı olan birey sayısı yaklaşık 53 milyon civarındadır. Dolayısıyla, araştırmanın evren
büyüklüğünün de 53 milyon olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Araştırmanın örneklemi kolayda örnekleme
yöntemiyle ulaşılan 410 katılımcıdan oluşmaktadır. Örneklem büyüklüğü 0.05 kabul edilebilir hata payı ile evreni
temsil etmektedir (Yazıcıoğlu & Erdoğan, 2014).
Foodstagramminge katılım nedenlerinin ölçümünde, Wong vd., (2019) tarafından geliştirilerek güvenilirliği ve
geçerliliği sağlanmış olan foodstagrammingin sağladığı yararlar ölçeğindeki 26 ifadeden yararlanılmıştır.
Foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisini ölçmeye yönelik olan ifadeler ise Hwang (2018)’ın
çalışmasından yararlanılarak oluşturulmuştur. Her iki ölçekte yer alan ifadeler İngilizce diline hâkim olan 2 öğretim
üyesi tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Yapılan çeviriler araştırmacı ve Türkçe diline hâkim bir öğretim üyesi
tarafından tek bir formda toplanmıştır. Ölçeklerde yer alan ifadeler 5’li likert tipinde (1:Kesinlikle Katılmıyorum,
5:Kesinlikle Katılıyorum) derecelendirilmiştir. Demografik değişkenlere ilişkin sınıflandırmalar; kuşaklara ilişkin
bilgiler açık uçlu, diğer değişkenler ise kategorize edilerek toplam 6 soru ile tespit edilmiştir.
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Foodstagramminge katılım nedenleri ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek üzere doğrulayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Modelin eldeki veriye uygunluğunun değerlendirilmesinde ise alan yazında sıklıkla tercih edilen “ki
kare uyum değeri (X₂/Df)”, “iyilik uyum indeksi (GFI)”, karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI)”, “normlaştırılmış uyum
indeksi (NFI)” ve “hataların kareleri ortalamalarının karekökü (RMSEA) “ indeksleri incelenmiştir. Çalışmada ilk
oluşturulan modelde istenilen uyum indekslerinin elde edilememesinden dolayı modifikasyon işlemi yapılmıştır.
Şimşek (2007)’in belirttiği üzere modifikasyon çalışmalarında en çok tekrar eden ifadelerin analizden çıkarılması
daha güçlü bir model elde edilmesini sağlamaktadır (Osmanoğlu, Üzüm, Karlı, & Aycan, 2018:131). Pilot çalışma
verilerinde bir problemle karşılaşılmamasına rağmen verilerin tamamı ile yapılan analizlerde 4. ifadeye 15 kez
modifikasyon önerisi yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle 4. ifadenin ölçekten çıkarılmasına karar verilmiştir.
Aşağıda yer alan Tablo 1’de modelin elde edilen araştırma verileriyle ne derece uyum sağladığını belirlemede
kullanılacak olan uyum indeksleri ve bu indekslere ilişkin Sarmento ve Costa (2005) ile Battal ve Durmuş (2017)
tarafından önerilen kritik değerler yer almaktadır.
Tablo 1: Doğrulayıcı Faktör Analizi Model Uyum Değerleri ve Uyum Aralıkları
Uyum İndeksleri

İyi Uyum

Kabul Edilebilir Uyum

X₂ / Df
GFI
CFI
NFI
RMSEA

0< X₂ / Df<2
0,95<GFI<1,00
0,90<CFI<0,95
0,90<NFI<0,95
0,05<RMSEA<0,08

2< X₂ / Df<5
0,85≤GFI≤0,95
0,80<CFI<0,90
0,80<NFI<0,90
0,08<RMSEA<0,10

Tespit Edilen
Uyum Değeri
3,729
0,841
0,901
0,870
0,082

Sonuç
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
İyi Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum

Yiyecek içecek işletmesi tercihi ölçeğindeki ifadelerin kaç faktöre ayrıldığını belirlemek için istatistik paket
programı yardımıyla açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğe ilişkin KMO değeri 0,922 ve Bartlett testi
anlamlı olarak belirlenmiştir. Sharma (1996)’ya göre KMO değeri 0,90 olması ölçeğin faktör analizi için mükemmel
düzeyde uygun olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2018, s. 322). Faktör analizi için Temel Bileşenler Analizi
(Principal Component Analysis) yöntemi uygulanmıştır. Faktör sayısını belirlemek için Özdeğer (Eigenvalues)
İstatistiği yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde Duntemann (1989)’a göre özdeğer istatistiği 1’den büyük olan
faktörler anlamlı olarak kabul edilmekte, özdeğer istatistiği 1’den küçük olan faktörler dikkate alınmamaktadır
(Kalaycı, 2018, s. 322). Faktör analizi sonucu ölçekte yer alan 7 ifade tek bir faktör altında toplanmıştır ve belirlenen
bu faktör toplam varyansın %77,64’ünü açıklamaktadır.
Foodstagramminge katılım nedenleri ile ilgili 25 ifadenin Cronbach’s Alpha değeri 0,946; yiyecek içecek
işletmesi tercihi ile ilgili 7 ifadenin Cronbach’s Alpha değeri 0,952 olarak tespit edilmiştir. Tüm ölçeğe ilişkin
Cronbach’s Alpha değerinin ise 0,950 olduğu tespit edilmiş, dolayısıyla ölçeğin genel güvenilirlik düzeyinin yüksek
seviyede olduğu anlaşılmıştır. Çarpıklık ve basıklık için George ve Mallery (2010)’nin -2 ve +2 kıyaslama
değerlerine göre ifadelerin hepsinin bu aralıklarda olduğu belirlenmiştir (Onurlubaş & Öztürk, 2018, s. 1005).
Foodstagrammingin (bağımsız değişken) yiyecek içecek işletmesi tercihi (bağımlı değişken) üzerine etkisini
belirlemek için “Korelasyon” ve Regresyon” analizleri uygulanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda tüm
değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmiş (p≤0,001) ve bu değişkenler arasında olumlu yönlü ve
güçlü bir ilişkinin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Grup farkları için t-testi ve ANOVA’ya bakılmıştır. Fark olan
gruplarda ise farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla da Scheffe testi kullanılmıştır.

398

Kılıç, B. & Demir, D.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Araştırmanın Bulguları
Tablo 2’de katılımcıların demografik özellikleri ile ilgili bilgileri verilmiştir. Buna göre, katılımcıların çoğunluğu
kadın (%76,1)’i ve genel olarak bekardır (%63,4). Yaşları incelendiğinde çoğunluğunun (%58,8) doğum yıllarının
1980-1994 yılları arasında olduğu (Y kuşağı), bunu sırasıyla %35,9 ile 1995-2015 yılları arası doğumlular (Z kuşağı),
%7,3 ile 1965-1979 yılları arası doğumlular (X kuşağı) izlemektedir. Araştırmaya katılanların yüksek eğitimli
oldukları (lisansüstü %42, lisans % 39) ve yaptıkları iş incelendiğinde çalışmayan grubun yüksek olduğu (% 45,1),
bunu kamu çalışanı (%24,4) ve özel sektör çalışanı (% 22,4) izlediği görülmektedir. Bireysel ortalama aylık gelirleri
bakımından katılımcıların çoğunluğunun gelir düzeylerinin asgari ücretin altında olduğu ve genel olarak
değerlendirildiğinde çoğunluğun 3000 liranın altında gelir seviyesine sahip oldukları belirlenmiştir.
Tablo 2: Katılımcıların Demografik Özellikleri (n=410)
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Meslek
Kamu Çalışanı
Özel Sektör Çalışanı
Serbest Meslek
Çalışmıyor
Bireysel Ortalama Aylık Gelir
<2324
2325-2999
3000-4499
4500-5999
6000 ve üzeri

n
312
98
n
100
92
33
185
n
165
51
72
61
61

%
76,1
23,9
%
24,4
22,4
8,0
45,1
%
40,2
12,4
17,6
14,9
14,9

Medeni Durum
Evli
Bekar
Eğitim Düzeyi
İlköğretim- Ortaöğretim
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Doğum Yılı
(1965-1979)
(1980-1994)
(1995-2015)

n
150
260
n
46
32
160
172
n
30
241
139

%
36,6
63,4
%
11,2
7,8
39,0
42,0
%
7,3
58,8
33,9

Foodstagrammingin ve alt boyutlarının yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisinin olup olmadığını tespit etmek
için yapılan basit ve çoklu regresyon analizleri sonucu Tablo 3 ve Tablo 4’te görüleceği üzere foodstagrammingin
yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde olumlu etkisinin olduğu görülmektedir (p=0,000). Foodstagramming
boyutlar açısından ele alındığında ise yemek deneyimini zenginleştirme ve sosyal bağlantı kurma boyutlarının
restoran tercihi üzerinde olumlu etkisinin olduğu (p=0,000); kendini gösterme ve özel anıları hatırlama boyutlarının
etkisinin olmadığı (p>0,000), sanal topluluğa dahil olma boyutunun ise olumsuz etkisi olduğu (p= -0,000) tespit
edilmiştir. Bununla birlikte yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde en yüksek etkiye sahip olan boyutun yemek
deneyimini zenginleştirme (ꞵ=0,372) olduğu belirlenmiştir. Buna göre foodstagramminge katılımın, bireylerin
yemek deneyimlerinden aldıkları tatmini arttırdığı söylenebilir.
Tablo 3: Foodstagrammingin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi Üzerindeki Etkisine İlişkin Basit Regresyon Analizi
Sonuçları

R²
F
P
**p<0,01

Sabit
Foodstagramming

Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi
ꞵ
0,160

0,204
104,250
0,000
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Tablo 4: Foodstagrammingin Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi Üzerindeki Etkisine İlişkin Çoklu Regresyon Analizi
Sonuçları
Foodstagramming Boyutları
Sabit
Kendini Gösterme

Yiyecek İçecek İşletmesi Tercihi
ꞵ
t
11,946
0,053
0,766

p
0,000**
0,444

TV

VIF

0,549

1,821

Yemek Deneyimini Zenginleştirme

0,372

6,451

0,000**

0,486

2,058

Sosyal Bağlantı Kurma

0,276

3,575

0,000**

0,334

2,993

Sanal Topluluğa Dahil Olma

-0,278

-4,198

0,000**

0,413

2,420

Özel Anıları Hatırlama

0,083

1,627

0,104

0,549

1,821

R²
F
P
**p<0,01

0,285
33,599
0,000

Tablo 5’te foodstagramminge katılımın kuşaklar açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek için
uygulanan varyans analizine (ANOVA) ilişkin bulgular yer almaktadır. Katılımcıların foodstagramminge katılım
nedenlerinin kendini gösterme, yemek deneyimini zenginleştirme, sosyal bağlantı kurma ve sanal topluluğa dahil
olma boyutlarına ilişkin değerlendirmelerinde doğum yılı aralığına (kuşaklara) göre istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır (p>0,05). Ancak foodstagrammingin özel anıları hatırlama boyutu ile kuşaklar arasında
anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Tespit edilen farklılığın hangi kuşaklar arasında olduğunu
belirlemek için yapılan Scheffe testi sonucu farklılığın X kuşağı ile Z kuşağı arasında olduğu tespit edilmiştir. Özel
anıları hatırlama boyutuna ilişkin değerlendirmelerin ortalamalarına baktığımızda X kuşağına mensup katılımcıların
(X̄=3,150) Z kuşağına mensup katılımcılara (X̄=2,690) göre özel anıları hatırlama boyutuna daha fazla önem verdiği
söylenebilmektedir.
Tablo 5: Katılımcıların Foodstagramminge Katılım Durumuna İlişkin Değerlendirmelerinin Kuşaklara Göre
Farklılık Analizi Sonuçları

Yemek Deneyimini Zenginleştirme

Kuşaklar
X
Y
Z
X
Y

n
30
241
139
30
241

X̄
2,377
2,275
2,291
2,728
3,012

Ss
0,809
0,900
0,884
1,012
1,142

Sosyal Bağlantı Kurma

Z
X
Y

139
30
241

2,981
2,728
2,653

1,166
0,899
0,996

Z
X
Y
Z
X
Y
Z

139
30
241
139
30
241
139

2,616
2,077
2,260
2,247
3,150
2,991
2,690

1,108
0,819
1,112
1,065
1,083
1,208
1,211

Foodstagrammingin Boyutları
Kendini Gösterme

Sanal Topluluğa Dahil Olma

Özel Anıları Hatırlama

*p<0,05 1: X Kuşağı, 2: Y Kuşağı, 3: Z Kuşağı

F

p

0,176

0,839

0,824

0,440

0,160

0,852

0,383

0,682

3,463
(1-3)

0,032*

Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Tüketiciler satın aldığı yiyecek ve içeceğin fotoğrafını sosyal medya üzerinden çevresiyle paylaşmakta, gittiği
işletmede konum bildirmekte ve hizmet sonrası deneyimlerini paylaşmaktadır. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan
sosyal medyada yiyecek içecek fotoğrafı paylaşımı foodstagramming olarak adlandırılmaktadır (Wong vd., 2019, s.
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98). Günümüzde oldukça yaygın olan, sosyal medyada yiyecek içecek fotoğrafı paylaşımıyla tüketici sanal ortamdaki
çevresine yemek ve restoran tercihini göstermektedir. Koh (2015)’un belirttiği üzere sosyal medyada bir yemeğin
resmini görmek bilinçaltımızda bize o restorana daha önceden gitmediğimiz konusunda hatırlatma yapmakta ve
gidilecek yeni bir yer olduğuna dair uyarıda bulunmaktadır. Bununla birlikte tüketiciler, sosyal medyadaki çevresinin
daha önceden gidip deneyimlediği işletmeleri takip etmekte ve olumlu geri bildirim alan işletmelere gitme eğilimi
göstermektedir. Bu durum yiyecek içecek işletmelerinin tanınırlığında ve tercih edilmesinde rol oynamaktadır.
Bu araştırma, foodstagrammingin kuşaklar açısından değerlendirilmesi ve yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerine
etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, sosyal medyada yiyecek içecek fotoğrafı paylaşan 410
katılımcıdan online ve yüz yüze anket yöntemiyle veri toplanmış ve toplanan veriler analiz edilmiştir.
Araştırmaya katılan katılımcıların çoğunluğunun kadın, bekar, 1980-1994 yılları arası doğumlu, aylık ortalama
2324TL ve altı gelire sahip olduğu, her hangi bir işte çalışmadığı ve lisansüstü düzeyde eğitime sahip olduğu tespit
edilmiştir. Araştırmaya katılan X kuşağına mensup katılımcıların sayısının az olması, X kuşağına mensup bireylerin
foodstagramminge katılmaması ve sosyal medyada yiyecek içecek fotoğrafı paylaşımını etik bulmamalarından
kaynaklanmıştır. Erkekler kadınlara göre foodstagramminge daha az katıldıkları için araştırmada katılımcıların
çoğunluğu kadınlardan oluşmaktadır. Bu durum Binbaşıoğlu ve Türk (2018)’ün yapmış oldukları araştırmanın bir
sonucu ile benzerlik göstermektedir. Söz konusu çalışmada da erkeklerin kadınlara göre sosyal medyada restoran
hakkında daha az içerik paylaştığı belirlenmiştir.
Foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisini tespit etmek üzere yapılan analizler sonucu
foodstagrammingin yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Elde
edilen bu sonuç, Binbaşıoğlu ve Türk (2018) tarafından gerçekleştirilen araştırmada ulaşılan sonuçlarla benzerlik
göstermektedir. Söz konusu araştırmada, foodstagramming terim olarak yer almamakta ancak, sosyal medyada
paylaşılan yiyecek içecek fotoğraflarının Y kuşağı tüketicilerinin restoran tercihi üzerinde olumlu etkisinin olduğu
belirlenmiştir. Foodstagrammingin restoran tercihi üzerine etkisine ilişkin bir çalışmaya rastlanmadığı için sonuçları
birebir karşılaştırmak mümkün değildir. Ancak elde edilen bu sonucun sosyal medyadaki paylaşımların restoran
tercihine etkisinin olduğunun belirlendiği diğer çalışmalarla (Çuhadar vd., 2018; Hanifati, 2015; İbiş & Engin, 2016;
Kwee & Eristia, 2016; Pattanachai, 2015; Richards, 2014) da benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Foodstagramming boyutlar açısından ele alındığında, yemek deneyimini zenginleştirme ve sosyal bağlantı kurma
boyutlarının yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu, kendini gösterme ve özel anıları
hatırlama boyutlarının etkisinin bulunmadığı, sanal topluluğa dahil olma boyutunun ise negatif etkisinin olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde en yüksek etkiye sahip olan boyutun
yemek deneyimini zenginleştirme olduğu belirlenmiştir. Buna göre foodstagramminge katılımın, bireylerin yemek
deneyimlerinden aldıkları tatmini arttırdığı söylenebilir. Benzer şekilde Zhu vd., (2019)’nin de belirttiği üzere
kendisine sunulan yemeği yemeden önce fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşan bireyler, paylaşmayanlara göre
daha tatmin edici bir yemek deneyimi yaşamaktadır.
Foodstagramminge katılımın kuşaklar açısından farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek üzere yapılan
analizler sonucu foodstgrammingin özel anıları hatırlama boyutuna katılımın X ve Z kuşakları arasında farklılık
gösterdiği, X kuşağının özel anıları hatırlama boyutuna Z kuşağına göre daha fazla önem verdiği belirlenmiştir.
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Foodstagrammingin kuşaklar açısından değerlendirilmesi ve yiyecek içecek işletmesi tercihine etkisini tespit
etmek için yapılmış olan bu çalışma sadece yerli katılımcılar ile gerçekleştirilmiştir. Yapılacak olan yeni çalışmalarda
yabancı uyruklu katılımcılar da araştırmaya dahil edilerek foodstagramminge katılım açısından milliyetler arası
farklılıklar da incelenebilir. Yine Hofstede’nin kültür boyutları kapsamında da yapılmasının önemli sonuçlar ortaya
çıkaracağı öngörülmektedir.
Foodstagrammingin, yiyecek içecek işletmelerine pazarlama açısından fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında yiyecek içecek işletmelerine şu önerilerde bulunulmuştur:
•

Sosyal medyada paylaşılan yiyecek içecek fotoğrafları işletmelerin tanınırlığında önemli rol oynamaktadır.
Yiyecek içecek işletmeleri, tüketicilerin foodstgaramminge katılımını destekleyerek ve kendileri de
foodstagramminge katılarak işletmelerinin tanınırlığını arttırabilir.

•

Foodstagrammingin yemek deneyimini zenginleştirme boyutunun yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde
en etkili boyut olduğu ve tüketicilerin estetik görünümlü bir tabağın fotoğrafını sosyal medyada daha çok
paylaştığı göz önünde bulundurulursa, işletmelerin sunumlarında estetiğe önem vermeleri müşteri
memnuniyetine ve tercih edilmelerine katkı sağlayacaktır.

•

Yiyecek içecek işletmesi tercihi üzerinde etkisinin olduğu belirlenen bir diğer foodstagramming boyutunun
da sosyal bağlantı kurma olduğu belirlenmiştir. Tüketiciler sanal çevresinin sosyal medyada paylaştığı
yiyecek içecek fotoğraflarını takip etmekte ve kendisi de gittiği işletmede konum bildirerek kendisine
sunulan yemeğin fotoğrafını paylaşmaktadır. Tüketicilerin işletme hakkında çevresiyle yapacağı olumlu
elektronik ağızdan kulağa iletişim işletmelerin tercih edilmesine önemli katkı sağlayacaktır.
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Extensive Summary
Social media enables users to access easily a lot of information online and share information and content with
millions of people at once. In particular social networks, which are a type of social media, allow users to communicate
with their virtual environment, to share many content such as photos, pictures and videos, and to exchange
information. The intensive use of the internet and social media today and the consumers' preference of the internet
and social media in accessing information attract the attention of businesses in terms of marketing. Because the
consumers share their comments about products and services on social media and follow the shares on social media
during the product purchasing decision process, social media is important for businesses to reach consumers and
increase their recognition. Food and beverage businesses promote their businesses to consumers by sharing content
about their menus on social networks such as Instagram. In addition, consumers share photos of the food and drink
they buy with their surroundings on social media, report their location in the business they go to, and share their postservice experiences.
In recent years, taking photos of food and drinks and sharing them on social media has become a common
phenomenon. This phenomenon, called foodstagramming, emerges when the person who eats shares the photo of the
food on social media (Wong et al., 2018, p. 98). In its shortest definition, foodstagramming is the situation of sharing
food photos on social media (Wardhani & Putri, 2018, p. 30). With the sharing of food and beverage photographs on
social media, which is quite common today, the consumer shows his/her choice of food and restaurant to their virtual
environment. Just before eating, photos of food and beverages are photographed in an appetizing and aesthetic
appearance and shared on social media.
In studies on foodstagramming it was determined that, individuals participating in foodstagramming gather
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information in an entertaining way and encourage individuals to eat healthy food by sharing photos of healthy foods
(Pember et al., 2018); individuals participating in foodstagramming had positive self-perception (Wardhani & Putri,
2018); foodstagramming had a positive effect on travel satisfaction (Wong et al., 2019), and individuals who shared
a food photo had a more satisfying dining experience than those who did not (Zhu et al., 2019). However, a photo of
delicious food shared on social media attracts the consumer and leads to purchasing (Kwee & Erista, 2016). Seeing
a picture of a meal on social media subconsciously reminds us that we haven't been to that restaurant before and
warns that there is a new place to go. People prefer restaurants where others have gone before and where they share
photos of the food they ate there. In addition, sharing food photos on social media supports the recognition of small
businesses by discovering new places (Koh, 2015). In terms of marketing, foodstagramming also attracts the attention
of restaurant businesses because of its positive electronic word of mouth promotion. Aware of this free marketing
opportunity, many restaurant businesses support food photo sharing (Ledbetter, 2015; Pierini, 2015; Zhu et al., 2019).
The main purpose of this research is to reveal whether foodstagramming has an effect on food and beverage
business preferences. The second aim of the research is to reveal whether the participation in foodstagramming differs
in terms of generations. In line with these purposes, data were collected from X, Y and Z generations who shares
food and beverage photographs on social media. The ranges in Betz's (2019) study are based on the generation ranges.
Considering the fact that the Baby Boom generation uses less social media compared to other generations and does
not participate in foodstagramming, it was not included in the study.
The sample of the study consists of 410 participants, who are chosen from the non-probability sample types with
the convenience sampling. In the research, questionnaire was used as a data collection tool. The survey was adapted
to this research by examining the studies on the subject.
Before analyzing the data, the validity and reliability of the scale were tested. As a result of the confirmatory
factor analysis applied for the validity of the scale of benefits of foodstagramming, an expression that was included
in the scale and had the most modification suggestions was removed from the scale in order to reach the desired fit
indices. As a result of the explanatory factor analysis applied to the food and beverage business preference scale, the
scale consisting of seven statements was collected under a single factor. The alpha coefficient of the scale was
calculated as 0,950.
In terms of demographic variables, the participants of the study; the majority are woman, Y generaton, graduate
educated, unemployed, personal monthly incomes 2324 TL and under and single. The results obtained from the
demographic features part of the study show similarity with the results of the studies conducted by Wong et al.,
(2019) and Zhu et al., (2019). In these studies, the majority of the participants are women and Y generation. The
majority of the participants in the study were women, as men were less likely to participate in foodstagramming than
women. This situation is similar to a result of the research conducted by Binbaşıoğlu and Türk (2018). In the study
in question, it was determined that men share less content about the restaurant on social media than women.
It has been determined that foodstagramming has a positive effect on the preference of the food and beverage
business. This result is similar to the results obtained in the study conducted by Binbaşıoğlu and Türk (2018). In the
study in question, foodstagramming is not included as a term, but it has been determined that the food and beverage
photos shared on social media have a positive effect on the restaurant preferences of Y generation consumers. When
examined in terms of the dimensions of foodstagramming, it was determined that the dimensions of enriching the
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dining experience and social connection have an effect on the preference of the food and beverage business and it
was seen that the dimension with the most impact was the enriching the dining experience. Accordingly, it can be
said that participation in foodstagramming increases the satisfaction individuals get from their food experiences.
Similarly, as Zhu et al., stated by (2019), individuals who take a photo and share it on social media before eating the
food have a more satisfying dining experience than those who do not.
When foodstagramming is examined in terms of generations, the analysis conducted shows that there is a
difference between the X and Z generations in participation in the remembering special memory dimension of
foodstagramming. Accordingly, it can be said that X generation gives more importance to the dimension of
remembering special memories than Z generation gives.
This study, which was conducted to determine the effect of foodstagramming on food and beverage business
preference, has some limitations. This study was conducted only with local participants. In future studies, foreign
national participants can also be included in the study, and national differences in terms of participation in
foodstagramming can also be examined. Different from this study, in the future studies the relationship between
foodstagramming and different variables can be examined. In addition, it is predicted that the implementation of
Hofstede within the scope of cultural dimensions will reveal important results.
Foodstagramming is predicted to provide marketing benefits to food and beverage businesses. In consideraiton of
the findings of the research, the following recommendations have been made to food and beverage businesses:
• Food and beverage photos shared on social media play an important role in the recognition of businesses. Food
and beverage businesses can increase the recognition of their business by supporting consumers' participation
in foodstgaramming and by participating in foodstagramming themselves.
• Considering that the dimension of enriching the dining experience of foodstagramming is the most effective
dimension on the preference of the food and beverage business and consumers share the picture of an aestheticlooking plate more on social media, attach importance to aesthetics in their presentations will contribute to
customer satisfaction and preference.
•

Another dimension of foodstagramming, which is determined to have an effect on food and beverage business
preferences, is social connection. Consumers follow the food and beverage photos shared by their virtual
environment on social media, and they share the photo of the food served to them by reporting their location
in the business they go to. The positive electronic word-of-mouth communication that consumers will make
with their environment will make a significant contribution to the preference of businesses.
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Çalışmanın amacı, Beard ve Raghep (1980) tarafından geliştirilen Boş Zaman Tatmini
Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması ve üniversite öğrencilerinden oluşan araştırma grubunda
güvenirlik ve geçerliliğinin ölçülmesidir. Ölçeği İngilizce’den Türkçeye çevirisi dil bilimci
üç öğretim üyesi tarafından yapılmıştır. Daha sonra alanda uzman iki öğretim üyesi
tarafından Türkçe literatür çerçevesinden değerlendirilmiştir. Örneklem grubunu
Ankara’daki üniversitelerde eğitim-öğretim gören 412 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılara
440 anket dağıtılmış olup bunlarda 411 tanesi değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada
Beard ve Raghep(1980) tarafında geliştirilen Boş Zaman Tatmin Ölçeği’nin 24 soru ve 6 alt
boyuttan oluşan kısa formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı 0,895 olarak bulunmuştur. Alt boyutlar için ise iç tutarlık
katsayıları .69-.89 arasında değişmektedir. Psikolojik boyuttaki 4. madde ile estetik boyutta
yer alan 22.madde analize dâhil edilmemiştir. Bu sonuçlara göre ölçeğin geçerli ve güvenilir
bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
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GİRİŞ
Boş zaman kavramı insanların günlük yaşamlarındaki çeşitli anlamları yansıtmaktadır. Boş zamanın karmaşık
yapısı araştırmacıların onu tanımlamak için kullandığı birçok farklı bakış açısı yansımasına neden olmuştur. İki bin
yıldan fazla süredir tartışılmakta olup 200'den fazla tanımını yapılmıştır(Edginton, Jordan, DeGraaf & Edginton,
2002). Bu çerçevede zamanla ilgili çalışmalarda en kritik sorunlardan biri kavram tanımlaması oluşturmaktadır. Bu,
gerek incelenecek grupların, gerekse faaliyetlerin veya zaman kullanımlarının tanımlaması için gereklidir. Kavramlar
açıklık kazandığı ölçüde, değerlendirmeleri olumlu yönde etkileyecek ve bilginin kullanılabilirliğini artıracaktır. Bu
bağlamda çalışma dışı zaman, serbest zaman ve boş zaman kavramlarının açıklığa kavuşturulması
zorunludur(Karaküçük, 2005, s. 29). Çalışma dışı zaman, insanın yaşamını idame ettirmesi için gerekli olan temel
fizyolojik ihtiyaçlardan beslenme ve uykuya ayırdığı serbest zaman ve boş zamandan oluşmaktadır. Ancak bu iki
kavram birbirinin yerine kullanılmaktadır(Kocaekşi, 2012, s. 4).
Mannell ve Iso-Ahola (1987, s. 317), boş zaman (Leisure) ve serbest zaman (Free time) iki farklı dünyada
yaşadığını ve işlevsel olarak içerikleri birbirinden oldukça farklı olduklarını ileri sürmüşlerdir. Boş zaman kapsamlı
bir açıdan ele alındığında, bireylerin boş zamanlarında üstlendikleri deneyimler dizisidir. Başka bir ifade ile boş
zaman, insanların boş zamanlarında ilgilendikleri bir aktivite ya da birtakım yükümlülüklerden uzakta olduğu bir
zamanı ifade etmektedir (Argan, 2007, s. 13). Nitekim serbest zaman bir yönsüzlük yansıtmakta, boş zaman ise,
yönlendirmeye açık bir potansiyel içermektedir. Rekreasyon da boş zamanın belirli kullanış biçimlerini
oluşturmaktadır(Karaküçük, 2005, s. 29).
De Grazia (1964, s. 5) serbest zaman ve boş zaman arasındaki farkı incelemiştir. İş, boş zamanın zıttıdır ama
serbest zamanın değildir. Serbest zaman ve boş zaman iki farklı anlamla açıklanır. Serbest zaman içerisinde yaşama
dair zorunlulukları barındırmaktadır. Boş zaman dilimine bakıldığında ise tamamen bireyin özgürce kullanabileceği
bağımsız, mesuliyetsiz ve hür bir zaman kesiti olduğunu ileri sürmüştür.
Serbest (free) ve boş (leisure) zaman kavramları birbirlerine çok yakın kavramlar olup, diğer dillerden Türkçe’ye
tercümelerinde tam karşılıklarının bulunmaması nedeniyle tartışmalara yol açmaktadır. Özellikle rekreasyon ve ya
boş zaman aktivitelerinin boş zaman içerisinde özgürce yapıldığı ve bunların sonucunda tatmin ya da tatminsizlik
meydana gelmektedir. Bu durum tamamen boş zaman içerisinde yapıldığı bilinmektedir.

Boş zamanın bazı

özellikleri şunlardır (Mieczkowski, 1990, s. 9-10):
• Dıştan gelen zorlamalara bağlı kalmadan bireysel kontrolün sağlandığı,
• Eğlenme, hoşnutluk, mutluluk duygusu uyandıran,
• Herhangi bir ücretin alınmadığı,
• Kendi kendine olan, tatmin edici deneyimlerin yaşandığı zaman aralığıdır.
Boş zaman kelimesinin etimolojik kökeni anlamanın başlangıç noktasıdır. Yunanca “schole” kelimesi boş
zamanlarla yakından ilgili veya eş anlamlıdır. Boş zamanın bu anlamı iş dışı zamandır ama öğrenme ve kültürle
ilgilidir. İngilizce "leisure" kelimesi, Latince “o be permitted” ya da “o be free” kelimelerinden türetilmiştir.
Dolayısıyla boş zaman Fransızca “loisir” ve İngilizcedeki “licence” kelimeleri, izin verme ve özgür hareket etme
anlamına gelmektedir (Torkildsen, 2005, s. 50). Schole kavramı, fiziksel, ruhsal ve bilişsel sağlık için boş zaman
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aktivitelerine katılım ve özgür seçim olarak tanımlanmıştır. Boş zaman eski bir kavram olmasına rağmen, bugün hala
bireyin ilgisini çekmekte, etkilemekte ve bireye bir anlam katmaktadır. Boş zaman katılımı bireyin duygusal, bilişsel,
sosyal sağlığı ve iyi olması açısından çok önemli olmaktadır (Caldweel, 2005, s. 15). Licere kelimesi ise izinli olmak,
zorunluluklardan muaf olmak anlamına gelmektedir. Bu dönem içerisinde boş zaman kavramı bireyin özgürlüğü ile
ilişkilendirilmektedir. Bu iki kavram boş zamanın tanımlanabilmesinde iki temel unsurun varlığına işaret etmektedir.
İş dışında kalan, artık zamanın boş zaman olarak tanımlanabilmesi için öncelikle bireyin bu zaman dilimi içerisinde
özgür olması, diğer bir deyişle bütün zorunluluklarından muaf olması ve öğrenme unsurunu da içermesi
gerekmektedir (Torkildsen, 2005, s. 24).
Boş zamanın en yaygın tanımlarından bazıları şunlardır; (1) zaman, özellikle özgür zaman, (2) aktivite, (3) zihin
durumu, (4) varlık durumu, (5) bir deneyim olarak, (6) kültürel bir yapı olarak, (7) bir sosyal kontrol biçimi (8)
seyahat-kaçış, (9) işten uzak zaman, (10) rekreasyon, (11) denge ve (12) tembelliğin bir biçimi olarak (Shaw, 1985;
Hamilton-Smith, 1992; Esteve, San-Martin & Lopez, 1999). Burada farklı tanımlamalar olsa da, güçlü ve temel
felsefik benzerlikler ortaya çıkmaktadır. Merriam-Webster, (2009) online sözlüğü, özet olarak boş zamanı "işleri
bitmesiyle sağlanan özgürlük; özellikle iş veya görevlerden muaf zaman" olarak tanımlamıştır.
Boş Zaman Tatmini
Son yıllarda boş zaman tatmini üzerine yapılan önemli çalışmalar vardır (London, Crandall & Seals, 1977; Tinsley
& Kass, 1979; Beard & Ragheb, 1980; Pierce, 1980; Kabanoff, 1982; Winslow, 1984; Gray, 1986; Riddick, 1986;
Driver, Brown & Peterson, 1991; Ragheb & Tate, 1993; Huang & Carleton, 2003; Yerlisu Lapa, 2013; Ağduman,
2014; Sevil, 2015; Ayyıldız, 2015; Eruzun, 2017). Bu yapılan araştırmaların, belirli boş zaman aktivitelerinin
sağladığı çeşitli tatmin edici deneyimleri ortaya çıkarmıştır ve bunlar çeşitli boş zaman davranışları veya deneyimleri
ile ilgili memnuniyetleri incelemiştir.
Boş zaman tatmini Beard ve Ragheb (1980, s. 22) tarafından şu şekilde tanımlanmıştır: “Boş zaman aktivitelerine
ve seçimlere katılmanın bir sonucu olarak bireyin oluşturduğu, ortaya çıkardığı veya kazandığı olumlu algı veya
duygulardır.” Kişinin genel boş zaman deneyimlerinden ve durumlarından hâlihazırda memnun olma veya memnun
olmama derecesidir. Bu olumlu ya da olumsuz memnuniyet duygusu, bireyin hissedilen veya duyulmamış
ihtiyaçlarının memnuniyetinden kaynaklanır.
Francken ve Van Raaij (1981) tarafından ise bir standarda göre değerlendirilen göreceli bir kavram olarak
açıklanmıştır. Standartlar, önceki deneyimlerden, bireysel başarılardan veya diğerlerinin boş zaman faaliyetlerinden
elde ettiği algılanan memnuniyet seviyesinden elde edilen bireysel beklentileri içermektedir. Beklentiler karşılanırsa,
memnuniyete neden olur, ancak beklentiler karşılanmadığında bir memnuniyetsizlik duygusu ortaya çıkmaktadır.
Boş zaman tatminini ölçmek için Beard ve Raghep (1980) tarafından ölçek (Leisure Satisfaction Scale)
geliştirilmiştir. Yaptıkları çalışmada; ilk olarak, teorik literatür gözden geçirilmiş ve boş zaman etkinliklerine
katılmanın bireyler üzerindeki etkileri belirlenip kategorize edilmiştir. Oluşturulan kategoriler Boş Zaman Ölçeğinin
bileşenleri ve alt boyutları haline gelmiştir. Ölçeğin saha testi iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşaması, ölçeğin boş
zaman davranışı ve rekreasyon alanında çok sayıda uzman tarafından incelenmesi ve eleştirilmesidir. Ölçek 160
uzmana gönderilmiştir. Bunlarda 83’ü ölçeğe önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. İkinci aşaması ise, öğrenciler,
profesyonel, teknik ve vasıflı çalışanlar, yarı zamanlı çalışanlar ve emekli bireylerden oluşan 603 kişilik örneklem
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grubuna uygulanmıştır. Küçük revizyonlar yapıldıktan sonra ek olarak 347 kişiden oluşan bir örneğe uygulanmıştır.
Elde edilen verilerin kapsamlı istatistiksel analizleri içermektedir.
Ölçeği alt boyutlarının kısa bir açıklaması aşağıda verilmiştir:
1. Psikolojik; özgürlük duygusu, zevk alma, katılım ve entelektüel meydan okuma gibi psikolojik faydalar.
2. Eğitim; entelektüel teşvik, kendileri ve çevreleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.
3. Sosyal; başkaları ile olan ilişkileri geliştirmek.
4. Rahatlama; yaşamın stresinden ve gerginliğinden kurtulma.
5. Fizyolojik; Fiziksel zindeliği geliştirmenin, sağlıklı kalmanın, kiloyu kontrol etmenin ve başka şekilde iyi olma
halini teşvik etmenin bir yolu.
6. Estetik; boş zaman faaliyetlerinde bulundukları alanları hoş, ilginç, güzel ve genellikle iyi tasarlanmış olarak
görürler.
Ölçeğin alt boyutları ile birlikte toplam alfa güvenirlik katsayısı %96’dır. Altı alt boyutun alfa güvenirlik katsayısı
ise %85 ile %92 arasında değişmektedir. Buda katılımcıların maddelere yanıt verirken genel olarak tutarlı olduğunu
göstermektedir. Ölçeğin uzun formu 51 maddeden oluşmakta olup kısa formu ise 24 maddeden oluşmaktadır(Beard
& Raghep, 1980).
Literatüre “Serbest Zaman Tatmini Ölçeği” olarak uyarlanıp güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları yapılmıştır(Karlı,
Polat, Yılmaz & Koçak, 2008; Gökçe & Orhan, 2011). Karlı vd. (2008)’nin yapmış oldukları çalışmanın örneklemini
Gazi Üniversitesi öğrencisi 260 erkek ve 301 kadın oluşturmuştur. Boyutların Cronbach alfa katsayıları birinci alt
boyut için .86, ikinci alt boyut için .84, üçüncü alt boyut için .82, dördüncü alt boyut için .79, beşinci alt boyut için
.82 ve altıncı alt boyut için .79 olarak tespit edilmiştir. Toplam ölçeğin Cronbach alfa katsayısı ise .92 olarak
belirlenmiştir. Gökçe & Orhan (2011)’nın yaptığı çalışmada ise ilk bölümündeki örneklemini, İngilizce ve Türkçe
konuşma ve yazma becerisine sahip 2 spor bilimci, 1 dil bilimci, ikinci örneklemi ise yine İngilizce konuşma ve
yazma becerisine sahip 29 kişi oluşturmaktadır. Çalışmanın üçüncü örneklemini ise, Denizli şehir merkezinde
yaşayan yaşları 15-54 arasında değişen 101 kişi oluşturmuştur. Ölçeğin genel toplamdaki değeri; .90, Psikolojik alt
boyut için; .77, eğitimsel alt boyut için; .77, sosyal alt boyut için; .76, rahatlama alt boyutu için; .80, fizyolojik alt
boyut için; .79, estetik alt boyutu için; .79’ dur.
Araştırmacılar, Boş Zaman Tatmini Ölçeğinin boş zaman memnuniyetini ölçmek için yeterli bir araç olduğuna
ifade etmişlerdir (Guinn, 1995; Misra & McKean. 2000; Siegenthaller & O’Dell, 2000; Lloyd & Auld, 2002; Lysyk,
Brown, Rodrigues, Mcnally & Loo, 2002; Trottier, Brown, Hobson & Miller, 2002; Lu & Hu, 2005; Ngai, 2005;
Hou, Tu & Yang, 2007; Pearson, 2008; Yelisu Lapa, 2013; Ağduman, 2014; Ayyıldız, 2015; Eruzun, 2017).
Yöntem
Araştırmanın Amacı
Literatürde boş zaman ve serbest zaman kavramlarına çeşitli bakış açılarıyla yaklaşılmaktadır. Çalışma boş zaman
kavramına dıştan gelen baskıların olmadığı, özgürlük, eğlenme ve mutluluk hisleri uyandıran, bağımsız ve tatmin
edici deneyimleri içerisinde barındıran zaman aralığı olarak yaklaşmaktadır. Rekreasyon ya da boş zaman aktiviteleri
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bu zaman aralığında yapılmaktadır ve sonucunda tatmin olma ya da tatmin olmama durumu meydana çıkmaktadır.
Beard ve Raghep (1980) tarafından geliştirilen “Leisure Satisfaction Scale” adlı ölçek bireylerin yaptıkları aktiviteler
sonucunda altı alt boyutta tatmin düzeylerini ölçmektedir. Bu ölçek Türkçe’ye “serbest zaman tatmin ölçeği” olarak
uyarlanmıştır. Bu durum felsefi ve teorik olarak kavramlara yaklaşımımıza uygun düşmemektedir. Bu bağlamda
“Boş Zaman Katılımının Yaşam Kalitesine Etkisinde Boş Zaman Tatmini ve Algılanan Stresin Aracılık Etkisinin
İncelenmesi" adlı doktora tez çalışması kapsamında oluşturulan anket formu bütünü içerisinde yer alan bu ölçeğin
Türkçeye uyarlanması amaçlanmaktadır. Bu araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik
kurul izin belgesi Hacı Bayram Üniversitesi Etik Kurulu 02.04.2020 tarihi ve 11054618-302.08.01 karar/sayı
numarası ile alınmıştır.
Evren ve Örneklem
Çalışmanın örneklemini Ankara’daki üniversitelerde eğitim-öğretim gören 412 kişi oluşturmaktadır. Veriler
anket metoduyla toplanmıştır. 2020 yılının Haziran ve Ağustos ayları arasında veriler toplanmıştır. Katılımcılara 440
anket dağıtılmıştır. Bunlarda 411 tanesinden yararlanılmıştır. Covid-19 salgını sebebiyle e-anket yöntemiyle 100
kişiye e-posta yoluyla gönderilmiş olup 82 kişiden geri dönüş sağlanmıştır.
Araştırmanın Veri Toplama Aracı
Boş Zaman Tatmin Ölçeği (Leisure Satisfaction Scale/LSS) Beard ve Raghep(1980) tarafından geliştirilmiştir.
Kısa formu 24 maddeden oluşmaktadır. Çalışmada kısa formu kullanılmıştır. Ölçek puanlaması 5’li likert tipindedir.
Bunlar; “Neredeyse hiç doğru değil”, “Nadiren doğru”,” Bazen Doğru”,” Çoğuz kez doğru”,” Neredeyse her zaman”
şeklindedir.
Ölçek İngilizce ’den Türkçeye çevirisi dil bilimci üç öğretim üyesi tarafından yapılmıştır. Daha sonra alanda
uzman iki öğretim üyesi tarafından Türkçe literatür çerçevesinden değerlendirilmiştir. Uygun olmayan yerler
düzeltilmiş ve çevirisi yeniden yapılmıştır.
Araştırmada Veri Analizi
Verilerin analizi SPSS ve AMOS programı ile yapılmıştır ve %95 güven düzeyinde çalışılmıştır. Maddeler içi
ölçeklerden elde edilen basıklık ve çarpıklık değerlerinin +3 ile -3 arasında olması normal dağılım için yeterli
görülmektedir (Groeneveld & Meeden, 1984; Hopkins & Weeks, 1990; De Carlo, 1997).
Bu nedenle analizlerimizde parametrik olan Pearson korelasyon testi kullanılmıştır. Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve
alt boyutları arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ölçeğin yapı geçerliğinin
belirlenmesi için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), güvenirlik düzeyinin belirlenmesi için Cronbach’s Alfa katsayısı
hesaplanmıştır.
AFA birçok gizli değişkenin, daha kontrol edilebilir faktörler haline getirilmesinde yani verilerin azaltılmasında
ve özetlenmesinde kullanılmaktadır. Ölçeğin faktör analizine uygun olup olmadığını anlamak amacıyla KMO ve
Bartlett testi yapılmıştır. KMO katsayısı örneklemin büyüklüğünü test etmek için hesaplanırken normal dağılım
koşulu Bartlett testiyle incelenmektedir. Bu kapsamda KMO testi ölçüm sonucunun .50 ve daha üstü, Bartlett
küresellik testi sonucunun da istatistiksel olarak anlamlı olması gerekmektedir (Şimşek, 2007).
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Ölçeğin faktör yapısının belirlenmesi amacıyla özdeğerlerin saçılımını gösteren Scree Plot grafiği incelenmiştir.
Bununla birlikte faktör sayısının 1’den fazla olması durumunda varimax dik döndürme işlemi kullanılarak
maddelerin ilgili faktörlere atanması işlemi yapılmıştır. Faktör analizi işleminde ölçek maddelerinin faktörlere
atanması ya da ölçekten çıkarılması işlemlerinde faktör yükü değerlerine bakılmıştır (Şimşek, 2007).
Cronbach’s alfa katsayısı ölçeğin güvenirlik düzeyini vermektedir. Katsayı 0 ile 1 arasında değişmektedir. Alfa
(α) katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenilirliği şu şekilde yorumlanmaktadır.
• .00 ≤ α < .40 ise ölçek güvenilir değildir.
• .40 ≤ α < .60 ise ölçeğin güvenirliği düşüktür.
• .60 ≤ α < .80 ise ölçek oldukça güvenilirdir.
• .80 ≤ α < 1.00 ise ölçek yüksek derecede güvenilir bir ölçektir.
Faktörlerin yapısının belirlenmesinin ardından doğrulayıcı faktör analizi yapılarak faktör yapısı test edilecek ve
uyum indeksleri hesaplanacaktır (Şimşek, 2007).
Doğrulayıcı faktör analizi (DFA), kuramsal bir temelden destek alarak pek çok değişkenden oluşturulan
faktörlerin (gizil değişkenlerin) gerçek verilerle ne derece uyum gösterdiğini değerlendirmeye yönelik bir analizdir.
Bir başka anlatımla DFA, önceden belirlenmiş ya da kurgulanmış bir yapının toplanan verilerle ne derece
doğrulandığını incelemeyi amaçlar. AFA’da belirli bir ön beklenti ya da denence olmaksızın faktör yükleri temelinde
verinin faktör yapısı belirlenirken DFA, belirli değişkenlerin bir kuram temelinde önceden belirlenmiş faktörler
üzerinde ağırlıklı olarak yer alacağı şeklindeki bir öngörünün sınanmasına dayanır(Sümer, 2000).
DFA’da sınanan modelin yeterliğinin belirlenmesi için çok sayıda uyum indeksi kullanılmaktadır. Uyum
indekslerinin kuramsal model ile gerçek veriler arasındaki uyumu değerlendirmelerinde birbirlerine göre güçlü ve
zayıf yönlerinin olması nedeniyle modelin uyumunun ortaya konulması için birçok uyum indeksi değerinin
kullanılması önerilir. Bunlardan en sık kullanılanları (Cole, 1987; Sümer, 2000) Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square
Goodness), İyilik Uyum İndeksi (GFI), Düzeltilmiş İyilik Uyum İndeksi (AGFI), Karşılaştırmalı Uyum İndeksi
(CFI), Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI), Ortalama Hataların Karekökü (RMR veya RMS) ve Yaklaşık Hataların
Ortalama Karekökü’dür (RMSEA).
Uyum Değerlerinin Kabul Edilebilir Düzeyleri şu şekildedir:
Uyum İndeksleri
2≤χ2/sd≤3
0,90≤GFI ≤0,95
0,85≤AGFI≤0,90
CFI>0,90
0,05≤RMSEA≤0,10
0,05≤RMR≤0,08
Kaynak: (Şimşek, 2007; Hooper & Mullen 2008; Schumacker & Lomax, 2010)
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Bulgular
Tablo 1: Boş Zaman Tatmin Ölçeğine Ait KMO ve Bartlett Testi Sonuçları
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

,858
3905,163
231
0,000

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Boş Zaman Tatmin Ölçeği için yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,858 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
örneklem sayısı faktör analizi için uygundur (KMO>0,500). Bartlett testi kapsamında X2 değeri 3905,163 ve
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). KMO ve Bartlett testi sonucuna göre verilerin faktör analizi için
uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 2: Boş Zaman Tatmin Ölçeğine Ait Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Boyut

Dinlenme

Sosyal

Fizyolojik

Psikolojik

Eğitsel

Estetik

Boş Zaman
Tatmin Ölçeği

Madde

Faktör yükü

Boş zaman aktivitelerim stresi azaltmaya yardımcı olur.
Boş zaman aktivitelerim rahatlamama yardımcı olur.
Boş zaman aktivitelerim duygusal olarak iyi olmama
katkıda bulunur.
Boş zaman aktivitelerine katılırım çünkü yapmaktan
hoşlanırım.
Boş zaman aktivitelerim, başkalarıyla yakın ilişkiler
kurmama yardımcı olur.
Boş zaman etkinlikleri aracılığıyla başkalarıyla sosyal
etkileşim kurarım.
Boş zamanlarımda, boş zaman aktiviteleri yapmaktan
hoşlanan insanlarla ilişki kurarım.
Boş zaman aktivitelerimde tanıştığım insanlar dost
canlısıdır.
Fiziksel formumu (sağlıklı ve zinde) geliştiren boş zaman
etkinlikleri yaparım.
Beni fiziksel olarak yenileyen boş zaman etkinlikleri
yaparım.
Boş zaman aktivitelerim fiziksel olarak zordur.
Boş zaman aktivitelerim sağlıklı kalmama yardımcı olur.
Boş zaman aktivitelerim bana başarı hissi verir.
Boş zaman aktiviteleri bana özgüven verir.
Boş zaman aktivitelerim benim için çok ilginçtir.
Boş zaman aktivitelerim etrafımdaki şeyler hakkında
bilgimi arttırır.
Boş zaman aktivitelerim kendimi tanımama yardımcı olur.
Boş zaman aktivitelerim yeni şeyler denemek için fırsatlar
sağlar.
Boş zaman aktivitelerim başkaları hakkında bilgi
edinmeme yardımcı olur.
Boş zaman aktivitelerine katıldığım alanlar veya yerler iyi
tasarlanmıştır.
Boş zaman aktivitelerine katıldığım alanlar veya yerler çok
güzeldir.
Boş zaman aktivitelerine katıldığım alanlar veya yerler
temiz ve ferahtır.

,929
,895
,849

Açık.varyans Cronbach's
oranı
Alpha

31,792

,826

8,916

,798

7,852

,815

6,968

,739

5,431

,693

4,713

,738

65,673

,895

,385
,895
,854
,648
,621
,817
,798
,775
,655
,853
,841
,582
,748
,702
,652
,635
,905
,836
,494

Yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçeğin 6 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Binişiklik nedeniyle
Psikolojik boyutu 4.madde(Boş zaman aktivitelerimde birçok farklı beceri ve yetenek kullanırım) ve Estetik boyutu
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22. Madde (Boş zaman aktivitelerine katıldığım alanlar veya yerler ilginçtir) analize dâhil edilmemiştir. Ölçeğin
toplam varyansı açıklama oranı %65,673; güvenirlik katsayısı 0,895’tir. Buna göre ölçeğin güvenirlik düzeyi çok
yüksektir.
Ölçeğin Dinlenme boyutu faktör yükleri 0,385 ile 0,929 arasında değişen 13, 14, 15 ve 16. maddelerden
oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %31,792; güvenirlik katsayısı 0,826’dır. Buna göre boyutun
güvenirlik düzeyi çok yüksektir.
Ölçeğin Sosyal boyutu faktör yükleri 0,621 ile 0,895 arasında değişen 9, 10, 11 ve 12. maddelerden oluşmaktadır.
Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %8,916; güvenirlik katsayısı 0,798’dir. Buna göre boyutun güvenirlik
düzeyi oldukça yüksektir.
Ölçeğin Fizyolojik boyutu faktör yükleri 0,655 ile 0,817 arasında değişen 17, 18, 19 ve 20. maddelerden
oluşmaktadır. Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %31,792; güvenirlik katsayısı 0,815’tir. Buna göre boyutun
güvenirlik düzeyi çok yüksektir.
Ölçeğin Psikolojik boyutu faktör yükleri 0,582 ile 0,853 arasında değişen 1, 2 ve 3. maddelerden oluşmaktadır.
Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %6,968; güvenirlik katsayısı 0,739’dur. Buna göre boyutun güvenirlik
düzeyi oldukça yüksektir.
Ölçeğin Eğitsel boyutu faktör yükleri 0,635 ile 0,748 arasında değişen 5, 6, 7 ve 8. maddelerden oluşmaktadır.
Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %5,431; güvenirlik katsayısı 0,693’tür. Buna göre boyutun güvenirlik
düzeyi oldukça yüksektir.
Ölçeğin Estetik boyutu faktör yükleri 0,494 ile 0,905 arasında değişen 21, 22 ve 24. maddelerden oluşmaktadır.
Boyutun toplam varyansı açıklama oranı %4,713; güvenirlik katsayısı 0,738’dir. Buna göre boyutun güvenirlik
düzeyi oldukça yüksektir.
Tablo 3: Boş Zaman Tatmin Ölçeğine Ait DFA Sonuçları ve Yol Haritası
Kabul Edilebilir Uyum İndeksleri

Hesaplanan Uyum İndeksleri

2≤χ2/sd≤3

2,673

0,90≤GFI ≤0,95

0,902

0,85≤AGFI≤0,90

0,870

CFI>0,90

0,915

0,05≤RMSEA≤0,10

0,064

0,05≤RMR≤0,08

0,074

Boş Zaman Tatmin Ölçeği için yaplan DFA analizinde oluşturulan yol haritası aşağıda verilmiştir. Yapılan DFA
analizinde hesaplanan tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini sağladığı görülmekte iken sadece
AGFI uyum indeksinin kabul edilebilir indeksine yakın olduğu ve sağladığı görülmektedir.
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Şekil 1: Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve Alt Boyutlarına Ait Betimsel İstatistikler
Analiz sonucundaki bulgular aşağıda tablo şeklinde sunulmuştur.
Tablo 4: Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve Alt Boyutlarına Ait Betimsel İstatistikler
Psikolojik
Eğitsel
Sosyal
Dinlenme
Fizyolojik
Estetik
Boş Zaman Tatmin Ölçeği

n
411
411
411
411
411
411
411

Minimum
1,00
1,25
1,00
1,00
1,00
1,00
1,58

Maximum
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Ortalama
3,11
3,42
3,19
3,88
2,75
3,15
3,25

ss
0,87
0,77
0,90
0,86
0,91
0,84
0,61

Çarpıklık
,002
-,245
-,183
-,841
,195
-,056
-,020

Basıklık
-,220
-,031
-,461
,612
-,378
-,194
,030

Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve alt boyut puanlarından hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri +3 ile -3 arasında
olduğundan normallik sağlanmış olup analizlerimizde parametrik olan test teknikleri kullanılmıştır.
Tablo 5: Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve alt boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Psikolojik
Eğitsel
Sosyal
Dinlenme
Fizyolojik
Estetik
Boş Zaman Tatmin Ölçeği

Psikolojik
1

Eğitsel
,469**
1

Sosyal
,301**
,422**
1

Dinlenme
,376**
,407**
,441**
1

**p<0,01

417

Fizyolojik
,404**
,402**
,309**
,416**
1

Estetik
,365**
,355**
,351**
,465**
,538**
1

Boş Zaman Tatmin Ölçeği
,686**
,706**
,670**
,731**
,730**
,724**
1
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Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve alt boyutları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi için yapılan Pearson korelasyon testi
sonuçları aşağıda verilmiştir
Psikolojik ile Eğitsel arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,469); Sosyal arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,301); Dinlenme arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,376); Fizyolojik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,404); Estetik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,365); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü
bir ilişki (r=,686) bulunmaktadır.
Eğitsel ile Sosyal arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,422); Dinlenme arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,407); Fizyolojik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,402); Estetik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,355); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki (r=,706) bulunmaktadır.
Sosyal ile Dinlenme arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,441); Fizyolojik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,309); Estetik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,351); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü
bir ilişki (r=,670) bulunmaktadır.
Dinlenme ile Fizyolojik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,416); Estetik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki
(r=,465); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki (r=,731) bulunmaktadır.
Fizyolojik ile Estetik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,538); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif
yönlü güçlü bir ilişki (r=,730) bulunmaktadır.
Estetik ile Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki (r=,724) bulunmaktadır.
Sonuç ve Tartışma
Bu çalışmada, Beard ve Raghep(1980) tarafından geliştirilen “Boş Zaman Tatmini Ölçeği”nin geçerlik ve
güvenirliği incelenmiştir. Ölçek, Ankara ilinde lisans ve lisansüstü eğitimini alan öğrencilerden oluşan bir grup
üzerinde uygulanmıştır. Boş Zaman Tatmin Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmıştır.
Araştırma bulgularına göre; ölçeğin bütünü için güvenirlik katsayısı 0,895 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç Beard
ve Raghep(1980) tarafından geliştirilen orijinal ölçeğin güvenirlik katsayısı (0,96) ile paralellik göstermektedir. Bu
bulgu sonucunda ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin alt boyutlatın güvenirlik
katsayıları ise şöyledir: psikolojik boyut: 1,2 ve 3. maddeler oluşup güvenirlik katsayısı 0,739; eğitsel boyut: 5, 6, 7
ve 8. maddeleri kapsamakta olup güvenirlik katsayısı 0,693; sosyal boyut: 9, 10, 11 ve 12 maddelerini kapsamakta
olup güvenirlik katsayısı 0,798; dinlenme boyu: 13, 14, 15 ve 16. maddeleri kapsamakta olup güvenirlik katsayısı
0,826; fizyolojik boyut: 17, 18, 19 ve 20. maddelerini kapsamakta olup güvenirlik katsayısı 0,815 ve son olarak
estetik boyut; 21, 23 ve 24. maddelerden oluşup güvenirlik katsayısı 0,738 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen
bulgulara göre, ölçekte yer alan toplam 6 alt boyut için iç tutarlılık katsayıları .69-.89 aralığındadır. Elde edilen bu
değerler, kabul edilebilirlik düzeyinin (.70) üzerinde hatta 3 alt boyutun(sosyal, dinlenme ve fizyolojik) iç tutarlılık
katsayısı yüksek güvenilir (.80-1.00) olarak kabul edilen aralıktadır(Şimşek, 2007).
Boş Zaman Tatmin Ölçeği için yapılan faktör analizinde KMO değeri 0,858 olarak hesaplanmıştır. Buna göre
örneklem sayısı faktör analizi için uygundur (KMO>0,500). Bartlett testi kapsamında X2 değeri 3905,163 ve
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). KMO ve Bartlett testi sonucuna göre verilerin faktör analizi için
uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Yapılan doğrulayıcı faktör analizinde ise hesaplanan tüm uyum indekslerinin kabul edilebilir uyum indekslerini
sağladığı görülmekte iken sadece AGFI uyum indeksinin kabul edilebilir indeksine yakın olduğu ve sağladığı
görülmektedir. Boş Zaman Tatmin Ölçeği ve alt boyut puanlarından hesaplanan çarpıklık ve basıklık değerleri +3 ile
-3 (Sevin, Koyucu ve Baldıran, 2020) arasında olduğundan normallik sağlanmış olup analizlerimizde parametrik olan
test teknikleri kullanılmıştır.
Yapılan faktör analizi sonucuna göre ölçeğin 6 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Binişiklik nedeniyle
Psikolojik boyutu 4.madde ve Estetik boyutu 22.madde analize dâhil edilmemiştir. Ölçeğin toplam varyansı açıklama
oranı %65,673’tür (Tablo 1.).
Faktör analizi sonucunda ortaya çıkan alt boyutların yapı geçerliliğini değerlendirmek için ölçek maddelerinin
Boş Zaman Ölçeği ve alt boyutlar arasında arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi yapılmıştır. Yapılan analizler
sonucunda Boş Zaman Ölçeği ve alt boyutlar arasında pozitif yönlü ilişki bulunmuştur. Boş Zaman Tatmin Ölçeği
ve alt boyutları arasındaki ilişkinin incelenmesi için yapılan Pearson korelasyon testi sonuçları ise; Psikolojik ile
Eğitsel arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,469); Sosyal arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,301); Dinlenme
arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,376); Fizyolojik arasında pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,404); Estetik arasında
pozitif yönlü orta bir ilişki (r=,365); Boş Zaman Tatmin Ölçeği arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki (r=,686)
bulunmaktadır(Tablo 4-5).
Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, Boş Zaman Tatmini Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde
edilen bulgulara göre, ölçeğin kullanıma hazır olduğu görülmüştür. Ölçek, bireylerin boş zaman aktiviteleri
sonucunda kazanacakları tatmini; dinlenme, sosyal, fizyolojik, psikolojik, estetik ve eğitsel olarak altı boyutta
değerlendirmeyi sağlayacaktır. Bu çerçevede bireylerin boş zaman tatminlerini değerlendirmede geçerli ve güvenilir
biçimde kullanılacağı söylenebilir.
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Extensive Summary
The concepts of free and leisure time are very close to each other and cause controversy because they do not have
exact equivalents in their translations from other languages into Turkish. Especially, recreation or leisure activities
are done freely in leisure time and as a result, satisfaction or dissatisfaction occurs. This situation is known to be
done in completely free time. He examined the difference between leisure and leisure. Work is the opposite of free
time, but not free time. Leisure and leisure are described in two different meanings. It includes the obligations of
living in free time. When looking at the leisure time, it is an independent, non-responsible and free time section that
the individual can use freely.
In the literature, the concepts of leisure and leisure are approached from various perspectives. Working approaches
the concept of leisure time as a time period that is free from external pressures, evokes feelings of freedom, fun and
happiness, and includes independent and satisfying experiences. Recreation or leisure activities are carried out during
this time period and as a result, satisfaction or dissatisfaction occurs. The scale named "Leisure Satisfaction Scale"
developed by Beard and Raghep (1980) measures the satisfaction levels of individuals in six sub-dimensions as a
result of their activities. This scale has been adapted to Turkish as "leisure time satisfaction scale". Our work does
not comply with our philosophical and theoretical approach to concepts. In this context, this scale, which is included
in the whole of the questionnaire form created within the scope of the doctoral thesis "Investigation of the Mediation
Effect of Leisure Satisfaction and Perceived Stress in the Effect of Leisure Participation on the Quality of Life", is
translated back into Turkish and a reliability and validity study is aimed. The approval of the ethics committee was
obtained from Hacı Bayram University Ethics Committee with the decision / number of 11054618-302.08.01, dated
02.04.2020.
The sample of the study consists of 412 people studying at universities in Ankara. The data were collected by the
survey method. Data was collected between June and August 2020. 440 questionnaires were distributed to the
participants. 411 of them were used. Due to the Covid-19 outbreak, 100 people were sent via e-mail using an e-survey
method, and 82 people received feedback.
Leisure Satisfaction Scale (LSS) was developed by Beard & Raghep (1980). The short form consists of 24 items.
The short form was used in the study. Scale scoring is in 5-point Likert type. These; It is "almost never true", "rarely
true", "sometimes true", "many times true", "almost always".
For the adaptation study, the original scale consisting of 6 sub-dimensions and 24 items was first translated into
Turkish from its original English form. The scale was translated from English to Turkish by three linguist lecturers.
Afterwards, it was evaluated from the Turkish literature framework by two expert faculty members. After the
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translated scale items were compared with the original scale items, the necessary arrangements were made and the
final Turkish form was reached.
In this study, the Cronbach Alpha method, which is widely used in the literature and is the most accepted and
used to test the internal consistency, was used. The reliability coefficient for the whole scale was calculated as 0.895.
This result is parallel to the reliability coefficient (0.96) of the original scale developed by Beard and Raghep (1980).
The reliability coefficient for the first sub-dimension "resting" was 0.826, for the second sub-dimension "social" was
0.798, the reliability coefficient for the third "physiological" sub-dimension was 0.815, the reliability coefficient for
the fourth sub-dimension 'Psychological' was 0.739, the fifth sub-dimension was 'Educational' The reliability
coefficient for ”is 0.693, for the sixth sub-dimension 'Aesthetics'; the reliability coefficient is 0.738. According to the
findings, the internal consistency coefficients for 6 sub-dimensions in the scale range from .69 to .89. These values
are in the range accepted as high reliability (.80-1.00), even the internal consistency coefficient of the 3 subdimensions is above the acceptability level (.70).
In the factor analysis performed for the Leisure Satisfaction Scale, the Kaiser Mayer Olkin (KMO) value was
calculated as 0.858. Accordingly, the sample size is suitable for factor analysis (KMO> 0.500). Within the scope of
Bartlett test, X2 value was found to be 3905.163 and statistically significant (p <0.05). According to the Kaiser Mayer
Olkin and Bartlett test results, it was concluded that the data were suitable for factor analysis.
According to the factor analysis results, it was determined that the scale consists of 6 sub-dimensions.
Psychological dimension 4 item and aesthetic dimension 22 item were not included in the analysis because of the
crossing over. The rate of explaining the total variance of the scale is 65,673%. For the first sub-dimension, "resting",
it consists of 4 items with factor loads ranging from 0.485 to 0.929. The total variance explanation rate of the
dimension is 31,792%. For the second sub-dimension "Social", it consists of 4 items with factor loadings ranging
from 0.621 to 0.895. The total variance explanation rate of the dimension is 8.916%. For the third sub-dimension
"Physiological", it consists of 4 items with factor loads ranging from 0.655 to 0.817. The total variance explanation
rate of the dimension is 31,792%. For the fourth sub-dimension "Psychological", it consists of 3 items with factor
loads ranging from 0.582 to 0.853. The total variance explanation rate of the dimension is 6.968%. For the fifth subdimension "Educational", it consists of 4 items with factor loads ranging from 0.635 to 0.748. The ratio of the
dimension to explain the total variance is 5.431%; the reliability coefficient is 0.693. Accordingly, the reliability
level of the dimension is quite high. Finally, for the sixth dimension, "Aesthetics", it consists of 3 items with factor
loads ranging from 0.494 to 0.905. The total variance explanation rate of the dimension is 4.713%.
In the confirmatory factor analysis (CFA) analysis, it is seen that all the calculated fit indices provide acceptable
fit indices, while only the AGFI fit index is close to and satisfies the acceptable index. Since the skewness and kurtosis
values calculated from the Leisure Satisfaction Scale and sub-dimension scores were between +3 and -3 3 (Sevin,
Koyucu & Baldıran, 2020) normality was achieved and parametric test techniques were used in our analysis.
The results of the Pearson correlation test conducted to examine the relationship between the Leisure Satisfaction
Scale and its sub-dimensions; A medium positive relationship between psychological and educational (r =, 469); A
moderate positive relationship between social (r =, 301); A moderate positive relationship between rest (r =, 376); A
moderate positive relationship between physiological (r =, 404); A medium positive relationship between aesthetics
(r =, 365); There is a strong positive correlation (r =, 686) between the Leisure Satisfaction Scale.
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When the results of the study were examined, it was seen that the scale was ready for use according to the findings
obtained from the validity and reliability studies of the Leisure Time Satisfaction Scale. The scale is the satisfaction
individuals will gain as a result of leisure activities; It will provide evaluation in six dimensions as resting, social,
physiological, psychological, aesthetic and educational. In this context, it can be said that it can be used validly and
reliably in evaluating the leisure time satisfaction of individuals.
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Araştırmada, Türk mutfağında inovasyon, Türkiye gastronomisi ve gastronomi turizmi ile
ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla, tanınmış 17 Türk şef ile yarı yapılandırılmış görüşme
yöntemi ile veri toplanmıştır. Verilere içerik analizi uygulanmış, direk alıntılara yer
verilmiştir. Şefler, Türk mutfağının zenginliği, kapsamının genişliği, çok yönlülüğü, lezzeti
ve köklü geçmişini öven ifadeler kullanmışlardır. Şeflerin çoğunluğu Türk mutfağının
inovasyona açık bir mutfak olduğunu düşünmekte, inovasyonun gerekli ancak yapılan
uygulamaların yetersiz olduğunu belirtmektedir. Şeflere göre inovasyon uygulamaları
bilinçsizce, Türk mutfak kültürünü yansıtmayan, korunması ve tanıtımı açısından olumsuz
sonuçlar doğurabilecek şekilde yapılmaktadır. Şeflerin tamamı menülerinde/ yemeklerinde
mümkün olduğunca sık yerel ürünleri kullandıklarını belirtmiş ve inovatif uygulama ve
yemeklerinden örnekler vermişlerdir. Ancak bu ürünlerin mevsimsel kullanımına,
doğallığına, tedarik edilebilirliğine dikkat etmektedirler. Şef adaylarına, inovasyonda ilk
önce kendi ülke mutfak kültürlerini öğrenmelerini ve sahip çıkmalarını tavsiye etmişlerdir.
Ayrıca gastronomi alanında en sık ifade ettikleri sorunların başında gastronomi eğitimi ile
ilgili sorunlar gelmektedir. Bu ve belirttikleri diğer sorunların çözümü ile birlikte
gastronomi turizminin geliştirilmesi için de öneriler sunmuşlardır.
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In the study, the data was collected with the semi-structured interview method with 17 wellknown chefs in order to determine their views on innovation in Turkish cuisine, gastronomy
in Turkey, and gastronomy tourism. Chefs emphasized statements that praise the richness,
exhaustiveness, sophistication, taste and long-standing past of the Turkish cuisine. Most of
the chefs think that Turkish cuisine is open to innovation, and that innovation is necessary
but practices are not enough. According to the chefs, innovation practices are carried out
without knowledge, in a way that does not reflect the Turkish cuisine culture, and may have
negative consequences about the protection and promotion of it. All chefs stated that, they
use local products in their menus. However, they consider the seasonal consumption,
naturalness, procurability of these products. Chef candidates were advised to learn their
own country’s cuisine culture and protect it at first in the innovation. Problems related to
gastronomy education are among the most frequently stated problems in the gastronomy
field.
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GİRİŞ
Ülkelerarası ticarette sınırların kalktığı, rekabetin üst düzeye çıktığı ve seyahatin kolaylaştığı küresel ortamda,
artık her alanda yaratıcılıklarla ortaya konabilecek yeniliklere, farklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Günümüzde
inovasyonun teşviği; bir işletmenin, işkolu faaliyetinin veya turistik bölgenin rekabet yeteneğini güçlendirmek için
gerçekleştirilebilecek bir stratejinin kritik öneme sahip bir parçası olmuştur (Vargas-Sánchez & Lopez-Guzman,
2015, s.32). İnovasyon artık her alanda etkisini gösterdiği gibi gastronomi alanında da göstermektedir. Son yıllarda
iletişim ve ulaşım teknolojilerin gelişimi, buna bağlı olarak uluslararası turizmin ve sosyal medyanın gelişimi ile
gastronomiye olan ilginin arttığı söylenebilir. Geçmişte şefler, ustaları tarafından yenilik uygulamalarından yoksun
olarak sadece mutfak beceri ve tekniklerini öğrenmekteydiler. Günümüz koşullarında ise gastronomi ve mutfak
sanatlarında daha ileriye dönük tutumlara ve küresel bakış açılarına sahip inovasyon odaklı işletmelere ve şeflere
ihtiyaç vardır (Horng & Lee, 2006, s. 6).
Şefler gerek kitap vb. eserleri ile bölgelerinin temsili, gerek farklı medya araçları aracılığıyla izlenen uygulamaları
ile gastronomi alanında öncü roller üstlenmektedir. Bu araştırmada şeflerin Türk mutfağında inovasyon, Türkiye
gastronomisi ve gastronomi turizmi üzerine görüşleri ele alınmaktadır.
İnovasyon Kavramı
İnovasyon; yeni fikir, tasarım, yöntem ya da ürün ya da bunların uygulanması, kullanılması ya da geliştirilmesi
olarak tanımlanmaktadır (Cambridge Dictionary, t.y). Drucker (1985, s.43-46)’a göre, inovasyon teknik bir terimden
ziyade ekonomik ve sosyal bir terimdir ve inovasyon kaynak yaratmaktadır. Kuczmarski (2003, s.536); inovasyonu
bir zihniyet, yaygın bir tutum veya şimdinin ötesinde gelecek vizyonuna odaklanan bir düşünme tarzı olarak ifade
etmektedir. Türk Dil Kurumu “yenileşim” olarak Türkçe karşılığını vermekle birlikte, kullanımında “yenilikçilik”
ifadesi yaygın olarak tercih edilmektedir.
Restoran, mutfak ve diğer ağırlama alanlarındaki başarılı liderler inovasyon yönetimi tekniklerinden hem yeni
hizmet hem de yeni ürün geliştirmede yararlanmaktadırlar (Harrington & Ottenbacher, 2013, s.5). Tanınmış bilim
adamı ve gastronomi yazarı Arman Kırım (2006)’a göre inovasyon, ticari başarı getirebilecek tüm yeniliklere verilen
isimdir.
İnovasyon denildiğinde akla ilk olarak teknolojik süreçler gelmektedir. Ancak dünyada yeni olan ürünler veya
hizmetler, yeni pazarlama kanalları, yeni iletişim yöntemleri (örneğin Twitter), yeni yönetim teknikleri veya süreçleri
vb. sosyal ve yönetsel süreçlere de inovasyon uygulanabilmektedir (Harrington & Ottenbacher, 2013, s.6).
Van der Linden (2013, s.1)’e göre tarihsel olarak, gastronomi evriminin ilk aşaması yüz yıllar önce klasik tariflerin
yaratılması olmuştur. İkinci aşama, klasik tariflerin iyileştirilmesidir. Üçüncü aşama ise en azından restoran sahnesi
için özgün malzemeleri ve/veya teknikleri kullanarak yeni ve yaratıcı tariflerin oluşturulmasıdır. Mutfakta yenilik
üreten ve genel duyusal algıyı tetikleyen bu reçetelerdir. Gastronomi "keyifli bir şekilde yemek yeme ve içme sanatı"
olarak da görülmekte ve genellikle bu durum farklı duyuları aynı anda uyararak ve/veya duyulardan birini farklı oran
ve düzeylerde uyararak elde edilmektedir.
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Literatür Taraması
Son yıllarda şefler ile yenilik ve yaratıcılıkları üzerine yapılan araştırmaların arttığı görülmektedir. Genellikle
yaratıcılık ve inovasyonun eş anlamlı olduğu düşünülmekte ancak bu iki kavram ilişkili olmakla birlikte birbirinden
farklıdır. Yaratıcılık her alanda yeni ve yararlı bilgilerin üretilmesi, yenilik ise bu yaratıcı fikirlerin başarılı bir şekilde
uygulamaya konulmasıdır. Böylece yaratıcılık yeniliğin başlangıç noktası durumundadır (Duran & Saraçoğlu, 2009,
s.60).
Literatürde genel olarak inovasyon ve gastronomi üzerine araştırmalar incelendiğinde şeflerin inovasyon ve
ilişkili olduğu konular ile ilgili görüşlerinin ele alındığı çalışmalar göze çarpmaktadır. Bu araştırmaların ise genel
olarak Michelin yıldızı gibi kalite puanlı restoranların mutfak şefleri ya da öne çıkan şefler ile yapılan nitel
araştırmalar olduğu görülmektedir. Nitekim bir restorana Michelin Rehberi’ne göre yıldız vermenin ana
kriterlerinden biri inovatif olmasıdır.
İncelenen araştırmalardan ilki Ottenbacher ve Harrington (2007)’ın Almanya’da Michelin yıldızlı restoranlardan
12 şef ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemiyle mutfak inovasyon süreçlerini belirlemeye yönelik araştırmadır.
Bulgulara göre; tüm şefler yeni yemekler yaratmak için çok zaman ve çaba harcamakta, ürün kalitesi kritik nokta
oluşturmakta ancak yüksek kaliteli gıda ürünlerinin tedariki gittikçe daha zor hale gelmektedir. Şefler rakipleri ve
yemek kitaplarından fikir aldıklarını ancak kopyalamadıklarını belirtmişlerdir. Tüm şefler inovasyonda içeriklerin
mevsimselliği ve dolayısıyla ürün kalitesinin önemini vurgulamıştır. Şeflerin çoğunluğunda inovasyonda maliyet,
karlılık vb. finansal kaygılar da bulunduğu tespit edilmiştir.
Albors Garrigos vd., (2013, s.32-34), İspanya'daki birinci seviye kalite standardına sahip 45 restoranın şefleri
veya yöneticileri ile yaptıkları araştırmada inovatif bir şefin profilini ortaya koymaya çalışmışlardır. Bulgulara göre;
şefin liderliği, inovasyon kültürü/ geleneği ve motivasyonu, mutfak yenilikçiliğinin ve şefin rakiplerinden farklılaşma
arayışının ana itici güçleridir. İnovatif şefler inovasyonun stratejik olarak yönetilmesi ve kayıt altına alınması
eğilimindedir. Temel bir mutfak bilgi, becerisinin şart olduğu ve eğitim ve öğretimin mutfak becerilerinin
kazandırılmasında oldukça önemli olduğu belirtilmiştir.
Stierand ve Dörfler (2012), Fransa, Avusturya, Almanya, İngiltere ve İspanya'dan Michelin yıldızlı ve Gault
Millau puanlı mutfakların 18 şefi ile derinlemesine yapılandırılmış görüşmeler ile inovasyon ve yaratıcılık
konusundaki görüşlerini almıştır. Şeflerin aktardığı yaratıcı deneyimlerinden yola çıkılan araştırmada şeflerin
“uyum” kavramına odaklandıkları tespit edilmiştir. Bu uyum; içerik oranı, zıtlığı, kompozisyonu, içeriğin kalitesi vb.
bileşenlerden oluşmaktadır. Yine Michelin yıldızlı 132 İtalyan restoran şefi üzerinde yapılan bir başka araştırma
(Presenza vd., 2017), mutfak inovasyon süreci ile yaratıcılığın korunmasının rolü arasındaki ilişkiyi ve taklitçiliğin
korunması önündeki engelleri araştırmaktadır. Araştırma mutfak inovasyonlarında yaratıcılığın önemli olduğunu,
konaklama sektöründeki işletmelerin rekabetçi konumlarını koruyabilmeleri için sürekli olarak yenilik yapmak
zorunda olduklarını ve rakipler tarafından taklit edilmesine karşı beş adet engel ortaya koymaktadır. Horng ve Lee
(2006, s. 6) ise, 13 uluslararası ünlü ve/veya ödüllü ve jüri üyesi mutfak şefinin özelliklerini araştırdığı çalışmasında
inovasyona giden yolda şeflerin yaratıcılıklarında başarı odaklılık, risk alma vb. kişilik özellikleri ile mesleki bilgi,
beceri ve deneyimlerinin etkileşiminin rol oynadığını tespit etmiştir.
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Türkiye’de yapılan araştırmalar incelendiğinde, son yıllarda şeflerin gastronomi ve Türk mutfağı ile ilgili
görüşlerinin nitel araştırma yöntemleriyle ortaya konduğu araştırmaların arttığı görülmektedir. Mutfak şeflerinin;
yöresel ürünlere ilgisi (Küçükyaman vd., 2018), gastronomi eğitimi alan öğrencilerin nitelikleri (Yılmaz vd., 2018),
menü oluşturma ve ürün belirleme stratejileri (Çavuş vd., 2018), Türk mutfağının korunmasında yerel yiyecek
kullanım algıları (Kapucuoğlu ve Güçlü Nergiz, 2018), gastronomi ile ilgili görüşleri (Algan Özkök, 2017) üzerine
araştırmalar yapılmıştır. Bayındır ve Demir (2019) ise Antalya’daki otellerin mutfak şeflerinin yenilikçi
davranışlarını etkileyen faktörleri analiz etmiştir. Araştırma yönetsel uygulamalar, teknolojik araçlar ve müşteri
beklentilerinin yenilikçi davranışı etkilediğini göstermiştir.
Görüldüğü üzere Türk mutfağında inovasyon ile ilgili araştırmalar oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle tanınmış Türk
şeflerin Türk mutfağında inovasyon ve ayrıca Türkiye gastronomisi ve gastronomi turizmi ile ilgili görüşlerini
belirlemenin amaçlandığı bu araştırmanın literatüre ve gastronomi alanı paydaşlarına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
Yöntem
Araştırmada literatürdeki ilgili çalışmalarda da sıkça başvurulan nitel bir araştırma yöntemi olan yarı
yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntem farklı insanlardan aynı tür bilgilerin alınmasını sağlayan,
hem önceden hazırlanan konu ve alanlara sadık kalmak hem de ek sorularla daha ayrıntılı bilgiler alma imkânı veren
bir yöntemdir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.122). Araştırmanın amacına ulaşmak üzere literatür taramasına
dayanılarak şu araştırma sorularına yanıt aranmıştır: “Şeflere göre gastronomi açısından inovasyon nedir?”, “Türk
mutfağı hakkındaki düşünceleri nelerdir?”, “Türk mutfağında inovasyona açıklık, inovasyonun gerekliliği ve
uygulamalarının yeterliliği konusunda görüşleri nelerdir?”, “Türkiye’de yetişen yerel ürünleri mutfaklarında ne
sıklıkta kullanmaktadırlar? , “İnovatif uygulama örnekleri nelerdir?”, “Türk mutfağında inovasyon konusunda
öğrencilere ve şef adaylarına önerileri nelerdir?”, “Türk şefleri inovatif buluyorlar mıdır?”, “Türkiye gastronomisinin
sorunları/eksiklikleri hakkındaki görüşleri nelerdir?”, “Türkiye’de gastronomi turizmini geliştirmek için önerileri
nelerdir?”. Bu araştırma sorularına açık uçlu sorular içeren bir görüşme formu hazırlanarak yanıt aranmıştır. Görüşme
formu turizm alanında çalışan 2 öğretim üyesinden görüş alınarak düzenlenmiştir. Ayrıca iki tanınmış şef ile ön
görüşme yapılarak soruların uygunluğu ve yeterliliği test edilmiştir.
Araştırmanın evrenini Türkiye’deki tanınmış şefler oluşturmaktadır. Araştırmada amaçsal örnekleme
yöntemlerinden ölçüt örnekleme tercih edilmiş ve amaca yönelik belirli kriterleri taşıyan şefler, çeşitli medya
kanalları (görsel, yazılı ve sosyal medya) incelenerek belirlenmiştir. Amaçsal örneklem yöntemi, zengin bilgiye sahip
olduğu düşünülen durumların derinlemesine çalışılmasına olanak vermekte ve araştırmacı tarafından oluşturulabilen
bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumlar çalışılabilmektedir (Yıldırım & Şimşek, 2008, s.107-112). Örneklem
oluştururken genel olarak tanınmışlıkları belirleyebilecek; gastronomi ve Tük mutfağı alanında kitaplar yazma,
uluslararası yarışmalarda ödüller alma, televizyon programlarında yemek yarışmalarında jüri üyeliği yapma,
televizyonda yemek programı yapma, köşe yazarlığı yapma, medyada sıkça yer alma ve/veya sosyal medyada çok
sayıda takipçiye sahip olma ve takipçileriyle sık sık etkileşime girme gibi kriterler göz önüne alınmıştır. Ocak- Mart
2018 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya kabul eden şeflerin bazılarıyla yüz yüze, bazılarıyla ise telefonla
görüşme şeklinde veriler toplanmıştır. Görüşmeler katılımcıların isteği doğrultusunda ses kaydı ya da not alma
şeklinde kayıt altına alınarak raporlanmıştır. Araştırmaya katılan şeflerin bazılarının kimliklerinin belirtilmesini
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istememesi nedeniyle şefler K1-K17 şeklinde kodlanmıştır. Görüşmelerde görüşlerin yinelendiği düşünüldüğünden
çalışmaya katılmaya kabul eden 17. şeften sonra veri toplama sonlandırılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş ve direk alıntılara yer verilmiştir. İçerik analizi, bir
söylemi anlamada ve yorumlamada öznel etkenlerden kurtulmayı hedefleyen ve nesnel okuma ilkeleri sağlayan
analitik betimleme ve kodlama, çıkarım ve yordama aşamalarından oluşan bir analiz yöntemidir (Bilgin, 2014, s.1314).
Bulgular
Görüşülen şeflerin tamamı erkek olup, aşçıbaşı düzeyinde ve 10 yıldan fazla deneyime sahip olan şeflerdir.
Şeflerin sorulara verdikleri cevaplara ait bulgular, her bir soru için ayrı başlık altında devam eden bölümlerde
sunulmaktadır.
Şeflerin İnovasyon Tanımlama Bulguları
Şeflerin gastronomide inovasyonun ne olduğunu açıklarken aşağıdaki ifadelere yer verdikleri tespit edilmiştir.
Bulgulardan elde edilen ifadeler uygulamaya yönelik, ürüne yönelik ve amaca yönelik ifadeler şeklinde temalara
ayırılmıştır. Tablo 1.’ de gösterildiği gibi en sık ifade edilen görüş; inovasyonun “yenilikçi uygulamalar” olduğu
görüşü olmuştur. Bu ifadeler 6 ayrı yenilikçi uygulama şeklindedir. Tanımlarda en sık kullanılan diğer uygulama
ifadeleri ise sırasıyla yaratıcı uygulamalar, değişim/değiştirme ve özgün uygulamalardır. Ürüne yönelik ifadeler ise
8 tanedir ve en sık belirtilen ifade ise inovasyonun yeni/modernize edilmiş ürünler olduğudur. Diğer sık belirtilen
görüş ise, farklı ürün kombinasyonları oluşturmaktır. Ardından, şeflerin iyileştirilmiş ürünler, daha uygun fiyatlı ürün
ve alternatif malzemeler kullanmak ve ürünün standardını oturtmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak ifadeleri
sıralanmaktadır. Ayrıca şefler gastronomi alanında inovasyonu tanımlarken “…amacıyla yapılan...” şeklinde
cümleler kurmalarından dolayı belirttikleri bu amaçlar “amaca yönelik ifadeler” başlığı altında 3. tema olarak
değerlendirilmiştir. Bu kategorideki en sık ifade edilen görüşler ise inovasyonun, ürünün sürdürülebilirliğini sağlama
ve maliyet etkinliğini arttırma amacıyla yapılmasıdır. Tablodan da anlaşıldığı üzere inovasyon, şefler tarafından daha
çok uygulamaya yönelik olarak tanımlanmaktadır.
Şeflerin görüşlerinden elde edilen bulgulardan hareketle gastronomide inovasyon tanımı; “Maliyet etkinliğini ve
hizmet kalitesini arttırmak vb. amaçlarla yapılan yeni, iyileştirilmiş, geliştirilmiş, farklı kombinasyonlardan oluşan
ürün ve/veya yeni teknikler, özgün, farklı, yaratıcı olan yenilikçi uygulamalar” şeklinde yapılabilir.
Tablo-1. Şeflerin İnovasyon Hakkındaki Görüşleri

1. Uygulamaya
yönelik ifadeler

İfadeler
1.1. Yenilikçi uygulamalar
• Yerel pişirme tekniklerini modernize etmek
• Yemeklerin yapısını modernize etmek
• Yeni pişirme teknikleri uygulamak
• Sunum tekniklerini modernize etmek
• Yeni fikirler uygulamak
• Yeni hazırlama uygulamaları
1.2. Yaratıcı uygulamalar
1.3. Değişim/değiştirme uygulamaları
1.4. Orijinal/özgün uygulamalar
1.5. Geliştirme uygulamaları
1.6. Daha önce uygulanmamış teknikler

430

Sıklık
11
3
2
2
2
1
1
5
3
3
2
1

Yüzde%

50

Yavuz, G.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Tablo-1. Şeflerin İnovasyon Hakkındaki Görüşleri (Devamı)

2. Ürüne yönelik
ifadeler

3. Amaca Yönelik
İfadeler
Toplam

1.7. İz bırakan işlemler
1.8. Dünya tekniklerini izleme
1.9. Teknolojiyi mutfakla birleştirmek
2.1.Yeni/modernize edilmiş ürünler
2.2. Farklı ürün kombinasyonları oluşturmak
2.3. İyileştirilmiş ürünler
2.4. Ürünün sürdürülebilirliğini sağlamak
2.5. Alternatif malzemeler kullanmak
2.6. Uygun fiyatlı ürün kullanmak
2.7. Ürünün standardını oturtmak
2.8. Ürünü geliştirmek
3.1. Maliyet etkinliğini arttırmak
3.2. Hizmet kalitesini arttırmak
3.3. Farklı lezzetler yaratmak
3.4. Verimliliği arttırmak

1
1
1
5
4
3
2
2
2
2
1
3
2
1
1
56

37,5

12,5
100

Şeflerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri
Şeflerin, Türk Mutfağı hakkındaki görüşleri ve bu görüşleri belirten şeflerin kodları Tablo 2.’de sunulmaktadır.
İfadelerin tablo yerleştirmelerinde sıklık ve birbiriyle ilişkili ifadeleri art arda sunma kriteri göz önüne alınmıştır. Bu
ifadelere göre en sık belirtilen görüş, Türk mutfağının çok zengin bir mutfak oluşudur.
Tablo-2. Şeflerin Türk Mutfağı Hakkındaki İfadeleri
Çok zengin bir mutfaktır.
Çok yönlü bir yapısı vardır/karma bir mutfaktır.
Geçmişten bu yana çok lezzetli bir mutfaktır.
Dünyada hak ettiği yeri tam olarak alamamış mutfaktır.
Türk mutfağı geçmişten beri çok farklı tekniklere sahiptir.
2025’de Dünyada Türk mutfağı trend olacak.
Türk mutfağı kalorisi yüksek bir mutfaktır.
Dünyada lezzet yarışında önde gelen mutfaklardandır.
Dünyanın en geniş/büyük/kapsamlı mutfağıdır.
Dünyanın en güzel mutfağıdır
Dünyanın en zengin mutfağıdır.
Dünyanın en sağlıklı mutfağıdır.
Dünyanın en özel mutfağıdır.
Dünyanın en tarihsel mutfağıdır
Dünyadaki konumu net değildir.
Eşi benzeri olmayan bir mutfaktır
Çok geniş bir mutfaktır.
Muhteşem bir mutfaktır
Başlı başına bir ansiklopedidir.
Türk mutfağının çok güçlü bir hikâyesi vardır.
Türk mutfak kültüründe belirgin bir değişim görülmektedir.
Türk mutfağının bazı nüansları kaybolmayla karşı karşıyadır.
Türk mutfağının en güzel yemekleri değişik ülke patentleri altında sunulmakta ve
tanıtılmaktadır.
Geçmişten bu yana iyi sunulmuş bir mutfaktır.
Yemek medeniyetinin dünyaya yayılmasında öncü mutfaktır.
Henüz gün yüzüne çıkarılamamış eşsiz değerleri olan bir mutfaktır.
Bölge mutfaklarını etkilemiş ve onlardan etkilenmiştir.
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Şefler bu soruyu genel olarak çok övücü ifadeler kullanarak yanıtlamışlardır. Bazı şefler mutfağın tarihine,
eşsizliğine ve lezzetli yemekler oluşuna, bazıları çok yönlülüğüne, kapsamının genişliğine, bazıları ise henüz gün
yüzüne çıkarılamamış yemeklere dikkat çekmiştir. Bu kadar olumlu bir şekilde aktarılan görüşlerin devamında bazı
şefler birtakım sorunlardan da bahsetmektedir. Onlara göre; bazı yemekler korunamamakta kaybolmakta, uygun
tanıtılamamakta, lezzeti ve zenginliğine rağmen ya dünyadaki konumu belirli olmamakta ya da hak ettiği konumda
yer almamaktadır. Aksi görüş belirten şefler de olmuştur. Bir şef, dünyanın en sağlıklı mutfağı olduğu
görüşündeyken; bu konuda iki şef, günümüzün sağlıklı beslenme noktasında Türk mutfağının kalorisi yüksek
yemekleri olduğunu ve hafifletilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Şeflerin bu soruyla ilgili ifadelerinden örnekler
aşağıda sunulmaktadır:
“…Avrupa kendini yenileyemedi, klasik ve statükocu mutfağı artık sıkıcı bir hale gelmeye başladı. Bir takım
yenilikler yapsalar da Fransa’da özellikle İtalya’da ve Almanya da geleneksel mutfağı kıramıyorlar. Bizim
avantajımız: dünyada yenilebilir gıdaların %75’i Akdeniz’de bulunuyor. Mezopotamya, İsrail, Yunanistan buradan
Anadolu, Yeşilay şeklinde toprakların ürünleri hala bakir ve otantik. Dolayısıyla bu ürünler yeni keşfedilmeye
başladı. Siyez bulguru, Antep yöresinden fıstıklar, Hatay yöresinden buğday, tuzlu yoğurtlar dünyada değer görüyor
ve otantik olarak kabul görüyor. Bunlar artık ilgi görüyor. Dolayısıyla bunlara ilgi arttıkça Türkiye’ye ve Türk
mutfağına ilgi aratacaktır.” (K6)
“…Olanca zenginliğine karşın, Türk mutfağında genel bir yozlaşma, gerileme ve tıkanmadan söz
edilebilir…Yaratıcılığa ve yeniliğe önem verilmezse mutfağımız yine duraklayacak ve kekelemeye başlayacaktır…”
(K3)
“…Günümüzde obezitede dünyada üst sıralardayız inovasyonda bunu da göz önüne almalıyız. Beslenme
kültürünü değiştirmek lazım sağlık artık çok önemli mutfakta…” (K16)
“…Kalorili yemek yemeyi seven bir millet oluşumuz da lezzetlerimizde etkin olmuştur...Avrupalılar özellikle
Akdeniz’de nem, güneş, sıcak faktöründe çok beğenerek ama çekinerek Türk yemeklerini yiyorlar. Bence
hafifletilmesi gerekiyor ağır yemeklerimizin…”(K11).
“…Türk mutfağı çok lezzetli bir mutfak. Türk halkı veya bu kültürden gelen herkes lezzetli yemeği öncelikli kılar.
Bizde lezzetsiz mutfağı herkes geri çevirir. Bu yüzden bizim toplumumuzda herkesin gelişmiş bir tat alma tarafı
vardır. Biz “tabağı süsleyelim” den ziyade önceliği lezzeti çok iyi oluşuna veriyoruz. Ama son yıllardaki sosyal
medyanın insan hayatındaki rolü, ulaşım kolaylıkları, yurt dışına daha fazla açılma, haberdar olma, kültürlerin
etkileşimleri artışı farklı kültürleri tanıma imkânı oluşturdu. Böylece insanlar farklı lezzetler ve sunumlar da istemeye
başladı. Biz de kendi mutfağımızda yemeklerimizi farklı sunumlarda, yeni modern kap kacakta inovatif teknikleri
kullanarak farklı alternatifleri yapma yoluna gitmeye başladık.” (K8)
Şeflerin Türk Mutfağının inovasyona açıklığı, inovasyonun gerekliliği ve yeterliliği hakkındaki görüşleri
“Türk mutfağı inovasyona açık bir mutfak mıdır?” sorusuna şeflerin sadece 2’si hayır cevabını vermiştir. Evet
diyen şeflerden bazıları (K6, K14, K16), aslında Türk mutfağının geçmişine bakıldığında, özellikle Saray mutfağında
hep yeni ürünler ve yeni yemeklerin olmasıyla yeniliklere açık olmuş bir mutfak olduğunun anlaşıldığını
vurgulamışlardır. 6 kodlu katılımcı şef bu konuda, “…Saray mutfağında o zamanlar klasik yemekler varken bile
şefler hünkârbeğendiyi buldular. Halk mutfağı belki değişmedi ama saray mutfağı hep değişerek ilerledi.” derken;
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14 kodlu şef, “…kökeninize inin bakın saray mutfağına patlıcan Çin’den gelmiştir, Domates İspanya’dan gelmiştir…
Bunların hepsini bizim mutfağımızda yokken almışız. Bence şu anda Avrupa’da gösterilmesi gereken yemeklerin
başındakilerden birisi de hünkârbeğendi. Etine konulan sosun domatesi İspanya’dan, Patlıcan Çin’den…demek ki
biz zaten yeniliğe açıkmışız.” diyerek inovatif kültüre sahip bir geçmişe işaret etmiştir.
Türk mutfağının inovasyona açık olduğunu belirten şefler, aynı zamanda inovasyonun gerekli ancak yapılan
uygulamaların yetersiz olduğu konusunda hemfikirdirler. Hem gereklilik hem de inovasyona açıklık konusunda da
şeflerin çoğunluğunun açıklamalarında “ama” ları vardır. Beyan ettikleri hususlar ise daha çok inovasyonun nasıl
yapıldığı ve/veya yapılması gerektiği ile ilgilidir. Şeflere göre inovasyon uygulamaları bilinçsizce, çok yanlış ve Türk
mutfak kültürünün korunmasına ve tanıtımına zarar veren sonuçlar doğurabilecek şekilde yapılmaktadır. Örneğin,
günümüzde popüler bir yemek yarışma programlarından birisinde jüri üyeliği yapan ve modern Türk mutfağının
öncülerinden birisi olarak nitelendirilen 6 kodlu şef “...16 ülke dolaşıp 52’sinde çalışmış bir şef olarak söylüyorum.
Yeni ürünleri modern tarzda sunarak veya yeni lezzetler ortaya çıkararak sunuyorum…İnovasyona ihtiyaç var derken
bu asla kendi mutfağımızı inkâr değildir, aksine öze dönüştür. Esas olan; ben ülkemin yöresel malzemelerini
kullanarak yeni yemekler yapıp bunu insanlara beğendirebiliyorsam benim açımdan konu kapanmıştır.” şeklinde
konuya açıklık getirmiştir. 8 kodlu şef ise; “…Bana göre inovasyona şöyle bakmalıyız. Örneğin; kadayıf tatlı olarak
kesinlikle kendi öz kültüründe yapılmalı. Ama kadayıf farklı versiyonlarda da bir tatlı ya da tuzlunun içinde
kullanılabilmeli. Bu kadayıfı öldürmeyecek, orijinal değeriyle birlikte kullanım alanını açacak, katma değer
yaratacak. Pişmaniyeyi sadece pişmaniye olarak değil, parfenin, musun, dondurmanın içerisinde kullanabilirsiniz.
Dünyada markalaşmış şefler ürünleri farklı versiyonlarda kullanmalarıyla marka veya haber oluyorlar.” demiştir.
Diğer şeflerin bu konuyla ilgili ifadelerinden bazıları ise şu şekildedir:
“…ABD’den bir tabak ilave ederek Amasya’dan aldığınız bir bulgurla risotto yaparak inovasyon olmamalı bence.
Yemeği aldığınız tabak aldığınız üretici, tüm tedarikçileri de her şeyi de kapsayacak bir çalışma yapılırsa ülke
ekonomisi de, ülkede yaşayan insanlar da, toplum da gelişmiş olur. Tek bir tarafı düşünemezsiniz. Ürünü değiştirip
bu yemek artık böyle yenir dediğinizde x bir gelir noktasını kapatmamak gerekir. Ülkenin ekonomisi ülkenin
gastronomisinin seyrini değiştirir…Türkiye’nin başına gelmiş en büyük felakettir aslında bu uygulamalar. İthal
tabaklar, ithal kaşık çatallar, ithal peçete, eee bulgur bizden gariban anam bulgur üretmeye devam etsin…İthal
ürünle ürün geliştirenler Türk mutfağını geliştiriyorum diyerek karşıma çıkmasın…”(K15)
“…Evet, Türk mutfağı inovasyona açık bir mutfaktır ancak yapılacak inovasyon, ürünün temeline, özüne yüzde
yüz sadık kalınarak yapılmalı ki her ne yaparsak yapalım yine en sonunda ortaya çıkan ürüne Türk yemeği
diyebilelim.” (K7).
“…Bizim kendimize ait olan yemeklere dokunmadan, yeni ürünleri bir araya getirerek yapmış olduğumuza ben
yenilik diyorum. Derdimiz karnıyarık ya da tas kebap değil bunların orijinalliğini bozmak, oynamak değildi hiçbir
zaman.” (K6)
“…Türk mutfağının söz sahibi olması için Türk mutfağının içeriğini bozmadan yeniliklerle uluslararası
gastronomide yer alacak çalışmalar yapmalıyız…”(K12)
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“…copy past’larla inovasyon olmaz…Yabancı düşkünlüğü var ve elimizdeki değerli kültürel yemeklerimizin
farkına varmıyoruz. Örneğin kedi batmaz bir İtalyan yemeği olsaydı büyük ihtimalle tüm mutfaklarda yerini almış
olurdu.”(K2)
“…Ben hiçbir üründe orijinalliği bozmuyorum yöresel mutfakları çalışıyorum. Türk mutfağında kaç il isek ben
o kadar il için yemek kitabı çıkarırım. Çok güzel yemek çeşitlerimiz var ama siz orijinalliğini bozarsanız, bu anne
lezzetini bozarsanız yanlış olur.” (K17)
“…Ülkemizde ‘’Yeni Türk Mutfağı’’ adı altında yaklaşık olarak 10-12 senedir gelişmeler var. Örneğin bizde
buğdaydan keşkek yapmak vardır. Fakat buğdaydan birçok şey yapılabilmekte. Buğday cipsi de bunun bir örneğidir.”
(K1)
“…yeterli değil çünkü geleneksel yöntemlerimizin işlenmediği ve fast food akımına kurban edilen mutfak
kültürümüzün giderek asimile olduğunu görmekteyiz.” (K4)
“…Kabak çiçeği var bu ülkede en iyisi var, tedarik edebiliyoruz. Herkesin erişebileceği ulaşabileceği bir şey
olmalı. Tarif veriyorsunuz, esrarengiz tekniklerle derme çatma olmasın. Anlaşılır uygulanabilir olsun. Şef anlatırken
halkın anlayabileceği basitlikte anlatıyor, bugün bunlara talep var.” (K9)
“…Yerel ve orijinal lezzetler pişirme ve sunum teknikleri ile ele alınıp yine yerel lezzetlerle farklılaştırılabilir.
Kolay değil 700 yıllık bir kültürü yorumluyoruz devamlılığı olmalı ve en önemlisi de kaynaklar oluşturulup
standartlaştırılıp korunmalıdır…bizim sorunumuz o özel yemeklerimizin endüstrileştirilememesi üzerine oluyor.
Yasal olarak ürünlerin belgeli olması, izlenebilir olması önemliyken maalesef bu alt yapı oluşmadığından
başarabilen firmaların ürünlerini kullanıyoruz ve destekliyoruz.” (K11)
“… Deniz ürünleri yiyorsunuz, bunda küçüklüğümde yediğim bir yemeğin tadı var diyorsunuz. Çin, Rus vb.
mutfağından lezzetler sunacağıma Türk mutfağı ürünleri kullanmayı tercih ediyorum. Annelerimizin kullandığı
baharatların tadı oluyor. Ben lezzetimizin kökenine inmeyi tercih ediyorum…Balıktan çiğ köfte yapmak gibi.
Güneydoğu mutfağı ve Ege mutfağı karışımı şeklinde nitelendiriyorum yaptığımı .” (K13)
“…Türk mutfağında 2000’li yılların başında inovasyon başladı. İnsanlar internetin gelişmesi ve Avrupa’ya
çıkmaları gibi nedenlerle oradaki gelişmeleri gördükçe burada talepleri oluşmaya başladı. 98-99 yıllarına düşer
bu…Bunun en büyük etkenlerinden bir tanesi de dünyada füzyon mutfak akımının hemen hemen o tarihlerde ortaya
çıkmasıdır. Hızla trend olmasından dolayı Türk mutfağı da böyle bir yenilenmeye ihtiyaç duydu, çünkü talep vardı.”
(K6)
“…Yeterli değil ve yanlış uygulamalar var. Bence bizim en büyük yanlışımız, dünyadaki ünlü şeflerin yaptıklarına
özeniliyor. Şef kendi ülkesinde yetişen balığı örneğin avokado ile birleştiriyor. Karidesi somon fümeyle sarıyor.
Buradakiler de bunu yapmaya çalışıyor. Bu uygulamalar bizim halkımızın damak tadına uymaz, kendi ürünümüzü
de sunmuş olmayız. Bana sorarsanız ben karidesi kayseri pastırmasına sarar sunarım, lezzet bu noktada ortaya
çıkıyor.” (K13)
“…Kül tablasında sütlaç, şunda kebap, şunun içinde egzotik havyar, olanı farklı bir şey içinde sunmak vs. Yeni
bir şey yok. Bu yenilik değil.” (K9)
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Bu soruya “Hayır” diyen şeflerin de açıklamaları incelendiğinde aslında bu görüşlerin altında benzer bir kaygının
yattığı söylenebilir. Şeflerin ilki “…çünkü o kadar oynanacak bir mutfak değil bana göre Türk mutfağı…” derken
diğer şef “...açık değil, gün yüzüne çıkarılmaya gerek duyulan bir mutfak. Tarihteki var olan şekliyle gün yüzüne
çıkarılması, var olan tarihteki orijinal haliyle sentezlenmesi gerek.” demiştir.
Genel olarak açıklamalar değerlendirildiğinde; inovasyon uygulamalarında özgünlüğü korumanın, yerel ürünlerin
sürdürülebilir kullanımının ve farklı kullanım şekilleri oluşturmanın önemine dikkat çeken görüşlerin ağırlıkta
olduğu söylenebilmektedir.
Şeflerin Mutfaklarında Yerel Ürünleri Kullanma Durumları
Şeflerin tamamı, menülerinde/yemeklerinde mümkün olduğunca sık yerel ürünleri kullandıklarını belirtmişlerdir.
Şefler; ülkenin deniz ürünlerini, hayvansal ürünlerini, tarlalarında yetişen sebze ve meyveleri kullanmayı tercih
etiklerini belirtmiş ancak bu ürünlerin üretilmesi ve kullanımıyla ilgili olarak bir takım detaylandırmalar
yapmışlardır. Şeflerin çoğunluğu, yöresel ürünlerin yetiştiği bölgede ve mevsiminde yenmesinin de lezzet açısından
önemine dikkat çekmektedir. 1 kodlu şef bu konuda “…Bahçeden, pazarlardan alınan doğal ve taze ürünlerin tadı
tabi ki de bambaşka oluyor. Bu ürünleri, yemekleri yerinde yemenin de keyfi bir başkadır. Örneğin Karadeniz’de
yenen bir karalahana dolması, oranın doğasından taze toprağından çıkan yemeğin tadı ve lezzeti, serada yetişen
ürünlere göre farklılık gösterir” şeklinde görüşlerini aktarmıştır. Deniz ürünleri yemeklerinde tanınmış olan 13 kodlu
şef ise “…Kabağın mevsimi onu deniz mahsulleriyle dolduruyorum. Pazının mevsimi onu balığa sarıyorum, üzüm
yaprağını mevsiminde sardalyaya sarmak, ya da deniz mahsulleriyle sarmak, midyeyse midye... Ben bu yüzden
başarılı olduğuma inanıyorum. Zaten mevsimi olmayan zamanda lezzette ve tedarikte sorun yaşarsınız” (K13)
şeklinde bu hususun önemine dikkat çekmiştir.
5 kodlu şef “…eskiye göre maalesef doğallık yok ürünlerde…istediğim kalite ve doğallıkta tedarik edebildiğim
sürece çok sık kullanıyorum” derken; bir diğer şef “mümkün olduğunca sık coğrafi işaretli ürünler kullanarak destek
vermeye çalışıyorum (K4)” şeklinde kaynağı olan yöre ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretin önemine
dikkat çekmiştir. Ürün geliştirirken özellikle yerelliğe çok önem verdiğini belirten Anadolu mutfağı üzerine eserleri
olan bir diğer şef, “…Bu ürün nerden geliyor bu ürünü ürettiğin sütü nerden alıyorsun? Buna kadar girerim. X
firmaya gözleme yapacağım tedarikçiye peyniri kimden alıyorsun bana markasını getirir misin? diye sorarım, çok
dikkat ederim….” (K15) demiştir. Bir diğer şef ise (K2), bazen kalıplaşmış malzemeler yerine yerel ürünleri tercih
ettiğini belirterek parmesan yerine Bolu’da yapılan “keş peynirini” zaman zaman menülerine koymalarını örnek
olarak vermiştir.
Şeflerin İnovasyon Uygulamalarına/Yemeklerine Örnekler
Şeflerin inovasyon uygulamalarının fazla olması nedeniyle, inovasyon uygulamalarından bazı örnekler Tablo 3’de
verilmiştir. Şefler, daha önceki yanıtlarında da vurguladıkları gibi inovatif uygulamalarında yerel ürün kullanımına
önem verdiklerini belirtmiş ve daha çok bu ürünlerle yaptıkları yemek/sunum/uygulamalarından örnekler
vermişlerdir.
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Tablo -3. Şeflerin İnovasyon Uygulamaları/Yemekleri
Bazlama yufkasında
soğan yahnili levrek
Kadayıfa sarılı karides

Pastırmalı
nohutlu
ıspanak çorbası
Kayısılı hamsi rulosu

Kalamarlı
buğday
ezmesi
Farklı
pişirme
teknikleri uygulama

Yerel
ürünlerden
soslar
Ayva
tatlısını
pişmaniye
gül
yaprağında sunma
Rakı dondurması

Domates dondurması
Keçiboynuzlu, tarçınlı
tatlı

Tarhanadan sos

Rokalı
buğday
risottosu
Kabak
çiçekli
tarifler
Mercimekli nigir
Kokoreçin
sunumları

farklı

Sakızlı ahtopot
Siyez bulguruyla dana
yanağı
Mercimek
köftesi
üzerine somon füme
Üzümlü,
çilekli revani

Kırmızıbiber tatlısı

Türk kahveli muss

Garnitür
kanlıca
kullanımı

Et ve et
üzerine
kaplama

olarak
mantarı

ürünleri
tarhana

Üzüm
yaprağını
sardalyeyle sarma
Deniz
ürünlerinden
kabak dolma
Karidesi
Kayseri
pastırması ile sarma
Bulgurdan pasta, helva
Vişne ekşisi ile pişirilmiş
Akça armudu
Üzeri ezine peynirli
Kırkağaç kavunu

Şeflerin Türk Mutfağında İnovasyon Konusunda Öğrencilere ve Şef Adaylarına Önerileri
Şeflerin

büyük

çoğunluğu

bu

soruyu

yanıtlarken

sözlerine

“önce

kendi

mutfakları”,

“önce

anneanne/babaannelerinin yemeklerini”, “önce kendi ülke mutfaklarını öğrensinler” diyerek başlamışlardır. Öneriler
aynı zamanda öğütler de içermektedir. Şeflerin Türk mutfağında inovasyon konusunda öğrencilere ve şef adaylarına
yönelik 25 önerisi Tablo 4’de yer almaktadır. İfadeler sıklıkları ve birbirleriyle ilişkili ifadeler olması göz önüne
alınarak sıralanmaktadır.
Tablo-4. Şeflerin Türk Mutfağında İnovasyon Konusunda Öğrencilere ve Şef Adaylarına Önerileri
1

Öğrenmede önce kendi mutfak kültürü ve yemekleri gelmeli

2
3
4
5
6
7
8
9

Türk mutfağını araştırmalılar
İyi/uygun/uygulamalı eğitim
Özgün olsunlar
Yemeğin orjinaline sadık kalarak yenilik yapsınlar
Sürekli okuma/araştırma
İyi teknik bilgi
Tarıma, toprağa önem vermeliler
Hizmet verdikleri bölgedeki halkın taleplerini göz önüne almalılar

10
11
12

Sabırlı olmalılar
İşlerini çok sevmeliler
Yeni lezzetler, yeni reçeteler, farklı sunumlarla yenilikçi/yeniliğe
açık olmalılar
Dünya mutfaklarını/trendlerini araştırsınlar
Dünya mutfakları öğrenmek için o ülkelere gitmeliler

K7, K14
K7, K14
K1, K5

Sektörü doğru takip etmeliler
Çok çalışmak
Özverili olmak
Sürekli gelişim
Kibirli olmasınlar
İyi doğa bilgisi
Katkı maddeli ve yoğun koruyuculu ürünleri kullanmasınlar/
Doğal ürün kullansınlar
Yöresel ürünleri her daim yaşatsınlar
İnovasyon odaklı çalışın
Hazır ürüne karşı kendi soslarımızı ve yemeklerimizi yaratmaya
çabalasınlar
Misafirin sağlıklı beslenmesine dikkat etsinler

K13
K7
K7
K5
K2
K7
K4

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12,
K14, K15, K16, K17
K2, K4, K5, K8, K9, K12, K15
K2, K4, K5, K13, K15, K16, K17
K6, K8, K11, K17
K8, K12, K17
K6, K9, K16
K5, K7,
K9, K15
K6, K15

K6, K10
K16

K10
K12
K4
K4
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Görüldüğü üzere şeflerin büyük çoğunluğu, öğrencilere ve şef adaylarına önceliklerinin Türk mutfağı olması
gerektiği ve mutfak kültürünün araştırılması, öğrenilmesi ve sahip çıkılması gerektiği konusunda görüş
bildirmişlerdir. Bu araştırma ve öğrenme sadece yemekler üzerine değil, geçmişten bu yana yeme alışkanlıklarından
pişirme yöntemlerine, mutfak aletlerinden tarım ürünlerine kadar çok geniş bir yelpazeden oluşan Türk mutfak
kültürüdür. Şeflerin bu konudaki görüşlerinden bazıları şu şekildedir:
“…tek önerim önce kendi kültürleri, kendi yemekleri…” (K3)
“…gerçek kaynaklardan Türk mutfağını öğrenin, her Valiliğin kültür arşivinde, ilin kültür envanterlerinde o ilin
yemeklerinin en orijinal hali var. Her şehrin 100- 500 arası yemek kitabı var. Biz bunları hiç kurcalamıyoruz.” (K9)
“…öncelikli tavsiyem Türk mutfağını gerçek anlamda araştırıp anlamaları…Bu temel üzerine yapacakları binayı
kendi hayal güçlerine göre şekillendirebilirler. Her ne yaparlarsa yapsınlar orijinaline sadık kalarak ve mantık
çerçevesi içerisinde her şeyi yapabilirler.” (K7)
“…Şefi farklı kılan şey, kendi kültürüne karşı hâkimiyetidir. X bir ülkenin mutfağıyla farkındalık yaratamazsınız.
Sizi siz yapan bir özelliğiniz olmalı. Bu nedir? kültürünüz ve kişiliğiniz...Her şeyden önce kesinlikle ve kesinlikle
kendi kültürüne, kendi tekniklerine hâkim olmalı ve yaşamış olduğu bölge insanlarının duygusunu yönetebilmeli
insan. İyi bir şef aslında iyi bir lider, bir idoldür…en önemli özelliği kültüre, insana, bulunduğu bölgeye
hâkimiyettir.” (K15)
Şeflerin bir diğer sık belirttikleri görüş, eğitimleri ile ilgilidir. Adaylar iyi bir eğitim almalı ve bu eğitim, sektöre
uygun ve uygulamaya yönelik olmalıdır. Ayrıca adaylar; özgün olmalı, yenilik yaparken orijinaline sadık kalmalı ve
sürekli okuma/araştırma yaparak kendilerini geliştirmeli, teknik bilgi sahibi ve yeniliğe açık olmalıdırlar. Son olarak
bazı erdemlerinin önemi ile sağlıklı beslenmenin, tarımın ve doğal ürünlerin de üzerinde durularak adaylara bu
hususlarda önerileri ve öğütleri olmuştur. Bu konulardaki bazı görüşler ise aşağıda sunulmaktadır:
“…öğrenciler sabırlı olmalı çok çalışmalı. Hayatlarının bir bölümü hızlı bir çalışma temposuyla geçecek. Keyif
aldıkları, kendileriyle baş başa kalabildikleri bir yerse mutfak; sabretsinler, kafalarındakileri dinleyerek, hep açık
olarak, şu daha iyi demeden (çünkü göreceli bir şey o), deneyerek, hedeflerine ilerlesinler, geliştirsinler kendilerini,
şefler de çocukları anlasınlar.”(K14)
“…kopyacı olmasınlar, özgün birer şef olsunlar.” (K6)
“….Uluslararası mutfak bilmek istiyorsan, bunu yurt dışında, yerinde öğreneceksin. Biliyorum diyen adayla
konuşuyorsun, İstanbul dışına çıkmamış. Bu bizim mutfağımız için de geçerli….Başka yerde iken, kullandığınız
ürünlerin malzeme uyumunda, tedarikinde sorun oluyor, o lezzeti yakalayamıyorsunuz. İyi bir köfte yapamazsınız
mesela…”(K16)
“....Ne yaparlarsa yapsınlar en iyisini yapsınlar…Yüzlerce yemek bilmek zorunda değilsiniz; herkes her şeyi
bilemez, biz o yüzden otel mutfaklarında 80-100 kişi çalışıyoruz. Bir takım çalışması var ve ben aşçıbaşı olarak benim
altımda çalışanlardan, farklı bölgelerden gelenlerden öğrendiğim çok güzel şeyler var, onların da benden
öğrendikleri var.” (K17)
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Şeflerin Türkiye Gastronomisinin Sorunları/Eksiklikleri Hakkındaki Görüşleri
Şefler, Türkiye gastronomisinin geliştiğini belirtmekle birlikte hala birçok sorun ve eksikliğin var olduğunu ifade
etmişlerdir. Şeflerin bu konu hakkındaki toplam 34 ifadesi; “gastronomi eğitimi ile ilgili”, “bilgi/bilinç ile ilgili”,
“yiyecek içecek sektörü ile ilgili” sorunlar, “yönetsel”, “tanıtım” ve “tarımsal” sorunlar şeklinde 6 grupta
değerlendirilmiştir.
Tablo-5. Şeflerin Türkiye Gastronomisinin Sorunları/Eksiklikleri Hakkındaki Görüşleri
Sorunlar

1.Gastronomi
eğitimi ile ilgili
Sorunlar

2. Bilgi ve Bilinç
ile ilgili Sorunlar

3. Yiyecek İçecek
Sektörü ile ilgili
Sorunlar

4. Yönetsel
sorunlar

5. Tanıtım
Sorunları
6. Tarımsal
Sorunlar

İfadeler

Sıklık

1.1.Müfredat sorunları (sektörle uyumsuzluk, ders içerikleri vb.)
1.2. Eğitmenlerin yetersizliği (alan dışı olma, nitelik vb.)
1.3. Sektörle ilişkiler/işbirliği eksiklikleri
1.4. Eğitim kurumlarındaki bütçe yetersizliği

10
5
4
4

1.5. Öğrencilerin yanlış yönlendirilmesi
1.6. Öğrenci/mezunların uygulama bilgisi eksikliği

4
4

1.7. Donanımlı mezun öğrencilere ihtiyaç

3

1.8. Alan ile ilgili eğitim kaynaklarının yetersizliği

2

1.9. Fiziki kapasite yetersizliği
2.1. Yemeklerin orijinalliğinin bozulması
2.2. Yanlış inovasyon uygulamaları
2.3. Gastronomi kavramı hakkında eksik/yanlış bilgi (kapsam vb)
2.4. Yöresel ürünlere yeterince önem verilmemesi

2
6
5
4
4

2.5. Reçetelerin bilinmemesi/yetersiz kayıt altına alma
2.6. Gastronomiyi mutfaktan ibaret görmek
2.7. Yerel işletmelerin yöresel ürünler hakkındaki bilinç eksikliği

3
3
2

2.8. Az bilgi ile yola çıkılmakta

1

3.1. Geleneksel yöntemlerin uygulanmasındaki sorunlar
3.2. Nitelikli restoran eksikliği
3.3. Nitelikli şeflerin eksikliği
3.4. İşletme menülerinde yöresel yiyecek ve içeceklere yeterince yer
verilmemesi
3.5. Sektördeki alaylı ve okullu tartışmaları
3.6. Şeflerin örgütlenme eksiklikleri
4.1. Gastronomi politikası eksikliği
4.2. Şeflerin devlet düzeyinde teşvik edilmemesi

3
2
2
2

4.3. Yöneticilerde gastronomiye verilen önemin yetersizliği
4.4. Üretici teşviklerinin yetersizliği
4.5. Çoklu planlama eksikliği
4.6. Pazarlama sorunları

2
2
1
1

4.7. Doğal ürün yetiştirme teşviklerinin yetersizliği

1

5.1. Gastronomimiz dünyada etkin/ uygun tanıtılmamakta
5.2. Yetersiz kaliteli gastronomi etkinlikleri

3
2

5.3. Gastronomi medya tarafından yanlış tanıtılmakta
6.1. Tarım uygulamaları sürdürülebilir değil
6.2. Gastronomik ürünlerde standartlaşma sağlayamama

2
4
3

Toplam

35,8

26,4

12,26

2
2
4
2

106
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%

12,26
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Tablo 5’e göre en sık belirtilen görüşler, 38 sıklık ile gastronomi eğitimi ile ilgili sorunlardır. Bu konuda da en
çok dile getirilen görüş, tüm görüşler içerisinde de en yüksek sıklığa sahip olan gastronomi eğitimi veren kurumların
müfredatlarının sektörle uyumlu olmadığı görüşüdür. Şefler günümüzde üniversitelerde bölümler ve aşçılık
okullarının açılmasının önemli birer gelişme olduğunu ancak eğitim konusunda ciddi sıkıntılar tecrübe ettiklerini
belirtmektedir. Eğitmenler, kaynak/bütçe, mutfak uygulamaları ve sektörle işbirliği yetersizlikleri, öğrencilerin yanlış
yönlendirilmesi nedeniyle büyük beklentilere girmesi vb. sorunlar ile ilgili görüşlerden örnekler aşağıda
verilmektedir:
“…çeşitli okul mutfaklarını gördüm; gastronomi endüstrisinden diyemeyeceğimiz beyaz eşya kullanımlarıyla
karşılaştık, içler acısı bence…eğitim yanlış, anlıyorum maliyet kaynak işi…bir okula gittim çocuklara kaju baharatı
anlatmışlar, biliyorlar ama gören yok bu baharatı. Popüler kültürde birkaç öne çıkan isim görüyorlar…bu ortamda
yetişen çocuklar gelip ben ne zaman tabağa başlayacağım diyor. Ben 3.5 yıl bulaşık yıkadım, kimse nereden başladın
diye sormuyor. Televizyona çıktığım zamanları soruyorlar…bunu adaylara anlatmak lazım. Sonra bu öğrenciler
yetişme döneminde staja gelince, ilk geldiği gün hemen en tepeden işe girişeceğim sanıyorlar…”(K16)
“…mevcut dersler eğitim ihtiyacını tam karşılayamıyor, derslerin içeriği alanın ihtiyaçları göz önüne alınarak
oluşturulmalı…”(K3)
“…Türk gastronomisi uğruna yıllarını harcayan duayen şefler ve şef yazarları Türkiye gastronomisine yön
vermişlerdir…Şimdi akşamdan sabaha şefler türemektedir ve emeklemeden koşmaya çalışılıyor. Çıraklığını
yapmadığımız işin ustalığına soyunmaktır bu…”(K7)
“…Büyük vaatler veriliyor eğitimde. Okulu bitirince 5 bin TL ile işe başlayacaksın vs. Dört yıllık okulu bitiren
geliyor, bakıyorsun bir soğan doğramayı bilmiyor. Bana sosyal medyadan soruyorlar meslekle ilgili, ben gerçekleri
söyleyince sanırım biraz ağır geliyor, üzülüyorlar. Ben evet alttan başlıyorsun ama okullu olduğun için daha hızlı
yükselebilirsin ama bu kapasitene ve işini ne kadar iyi yaptığına bağlı diyorum. Öğrenciler ünlü şef olma ya da
öğretmen şef olma hayalindeler. Oysa birçok mezun var ve olacak. Çok şişirmenin bir anlamı yok; sektörü doğru
aktarmak, bilgilendirmek gerekiyor.”(K13)
“…gastronomi öğrencilerinden edindiğim şu: kesinlikle bu eğitimi veren gastronomi lisansı ve aşçılık okullarında
meslek eğitmenleri yetersiz bence. Eğitimin güncel yaşam, tüketim alışkanlarıyla, ürün tedarik zincirleriyle kesinlikle
ilgisi yok. Bu yüzden mezun olduklarında denizden çıkmış balığa dönüyorlar. Müfredat yeniden yazılmalı, hatta
danışman şefler olmalıdır...”(K15)
Yemeklerin orijinalliğinin bozulması, yetersiz kayıt altına alınması ve yanlış inovasyon uygulamaları vb.
bilinç/bilgi eksiklikleri şeflerin önemli sorunlar olarak belirttikleri bir diğer grubu oluşturmaktadır. Şeflerin
görüşlerinden öne çıkanlar ise şu şekildedir:
“…Anneannelerimizin yemek tariflerini not almak gerekiyor. Bu sayede 11 bin çeşit yemeğimizin kaybolan 6
bininin yasını tutmak yerine kalan 5 bin çeşidimiz ile Türk gastronomisinin ilelebet sürdürebilmenin mutluğunu
yaşarız…”(K4)
“…Antep hiçbir şeyin orijinalliğini bozmadan çıktı, katmeri bozmuyor, elle yapıyor hala analıkızlıyı…Hatay da
aynı şekilde. Demek ki orijinallik ön plana çıksa, tarihin tozlu raflarından olduğu gibi çıkarırsanız, zaten o değer
hak ettiğini buluyor. Ermeni, Rum, Yahudi mutfağımız var. Çok önemli değerlerdir. Bunlara dokunmak lazım.
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Dünyanın en iyi ıstakozları var Amerika’ya gidiyor, İskenderun karidesi var Araplar yiyor. Kaç yemekte
görüyorsunuz bu karidesi? (K9)
Tanıtım ile ilgili sorunların da altını çizmektedir şefler. Onlara göre, bu etkin ya da uygun olmayan tanıtım yalnız
ulusal ya da yerel yöneticiler düzeyinde değil; şefler, medya mensupları, işletmeler vb. tarafından da yapılmaktadır.
Son olarak tarımsal sorunlar ise, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve ürün standartlaşma sorunlarıdır.
Görüşlerinde doğal ürün ve üretici teşvikine de yer veren 7 kodlu şef, yerli ürünün üretiminden tüketimine, yani
tarladan tabağa kadar çok önemli bir konu olduğunu, ciddi anlamda bu aşamalarda bilinçlenmeye ihtiyaç olduğunu
gördüğünü belirtmektedir. Devletin, bilinçli bir üretici yetişmesi için ciddi teşvikler ve yatırımlar yapması gerektiğini
ve her karış toprağı altından da değerli verimli ülke topraklarında her geçen yıl üretimin daha da düştüğünü ve halkın
tarımla, çiftçilikle uğraşmak istemediğini belirtmiştir. Teşviklerin daha iyi olması ile toplumda üreticilik, çiftçilik,
hayvancılık gerçek anlamda bir gelir kapısı olabilecektir. “…Böylece ülkede yetişen her sebze, meyve, et ve et
ürünleri, süt ve süt ürünleri hiç şüphesiz bilinçli üreticiden bilinçli tüketiciye kendiliğinden ulaşacaktır” diyerek
düşüncelerini aktarmıştır.
Şefler, gastronomi alanı ile ilgili bu sorunlar ve eksiklikler ile ilgili olarak çözüm önerileri de sunmuşlardır.
Türkiye’de gastronomi turizmini geliştirme görüş ve önerileri ile birlikte devam eden bölümde sunulmaktadır.
Şeflerin Türkiye Gastronomi Turizmini Geliştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri
Şefler, genel olarak gastronomi alanının eksiklerini ve sorunlarını bu konuda da yinelemişler ve bu sorunların
giderilmesi halinde gastronomi turizminin de gelişeceğini belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak Tablo 6’da diğer
önerileri ve görüşleri derlenerek aktarılmıştır. Buna göre şeflerin görüşleri 6 kategoride gruplandırılmıştır. Bu gruplar
genel olarak; kapsamlı bir plan, politika, teşvik, temsil vb. unsurlardan oluşan ülke yönetimine dair öneriler, Türk
mutfağı ve yerel ürünlerin etkin tanıtımına yönelik öneriler, mutfak kültürüne hâkim, alanında uzman, yenilikçi şef
yetiştirmeye ve şef destekli eğitime yönelik eğitim önerileri, nitelikli etkinliklere ve araştırma geliştirmeye yönelik
önerilerdir.
Tablo-6. Şeflerin Türkiye Gastronomi Turizmini Geliştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri
Kategoriler

1. Ülke yönetimi ile
ilgili ifadeler

2. Türk mutfak
kültürünün etkin
tanıtımı ile ilgili
ifadeler

İfadeler/öneriler
1.1.Tarımdan sunuma kapsamlı planlama yapılmalıdır.
1.2. Gastronomi turizmi bir ülke politikası olmalı/gastronomi
politikası oluşturulmalı.
1.3. Şefler yurtdışına gönderilip desteklenmeli/teşvik edilmelidir.
1.4. Mutfak kültürü üzerine yapılan çalışmalar desteklenmeli/teşvik
edilmelidir.
1.5. Turizm sistemi ürünleri sunmaya uygun hale getirilmeli
1.6. En üst düzeyde örneğin bakanlık vb. düzeyde gastronomi temsil
edilmelidir.
1.7. Üst yönetim temsilinde gastronomi alanında uzman kişiler yer
almalıdır
2.1. Turistlere Türk mutfağı ürünleri sunulmalıdır.
2.2. Yöre mutfağı tanıtımında etkin yazılı ve görsel tanıtım
çalışmaları yapılmalı
2.3. Sadece belli ürünlerin tanıtımını yapmaktan vazgeçilmeli.
2.4. Restoran menü planlamalarında yöreye özgü ürünler mutlaka yer
almalı.
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Şefler
K7, K8, K9, K11, K12,
K14, K15, K16
K6, K9, K11, K16
K10, K11, K16
K1, K16, K17
K9, K16
K6, K12
K2
K1, K4, K9, K10, K11,
K13, K15, K16, K17
K1, K11, K13, K16
K9, K15, K17
K1, K4
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Tablo-6. Şeflerin Türkiye Gastronomi Turizmini Geliştirme Konusundaki Görüş ve Önerileri (Devamı)

3. Eğitim ile ilgili
ifadeler

4. Etkinlikler ile
ilgili İfadeler
5. Araştırma
geliştirme
faaliyetleri ile ilgili
ifadeler

2.5. Yöreye ait mutfak üzerine yazılmış eserler/broşürler Türk turizm
pazarına hitap edebilmeli.
2.6. Yerel restoranlarda hijyene önem verilmeli.
3.1. Mutfak kültürüne (pişirme teknikleri, tarih, reçeteler vb.) hakim
şefler yetiştirilmelidir.
3.2. Alanında uzman nitelikli (yabancı dil vb.) şefler yetiştirilmeli
3.3. Yenilikçi eğitim verilmelidir.
3.4. Deneyimli şefler öğrencilere ders verebilir.
3.5. Eğitim uygulamaları için maddi destek verilmeli
3.6. Deneyimli şefler bölümlere danışmanlık (müfredat vb.) yapabilir.
4.1. Nitelikli ulusal/uluslararası yarışmalar düzenlenmeli
4.2. Yöresel festivaller, fuarlar uluslararası yapılabilir/ çeşitlenebilir.
4.3. Yöresel etkinliklerde yerel yemekler/pişirme teknikleri ile mutfak
araç gereçleri kullanılmalı.
4.4. Türk şefler uluslararası etkinliklerde (panel vb.) değerlerimizi
geleneksel ve inovatif olarak sunmalı.
5.1. Yöre mutfak kültürü araştırılıp, gün yüzüne çıkarılmalıdır.
5.2. Yabancı turistlerin değişen yemek zevkleri, damak tatları vb.
konularda araştırmalar yapılmalıdır.
5.3.Araştırma enstitüleri kurulmalıdır.
5.4. Kalite arttırılmalıdır

K1
K11
K2, K3, K6, K9, K11,
K13, K15, K16, K17
K2, K3, K5, K11, K17
K3, K5, K12, K13
K6, K14
K16, K17
K15
K1, K8, K13
K1, K8, K13
K1, K4, K13
K8, K10, K13
K1, K3, K4, K15
K1, K7
K1
K14

Ülke yönetimi ile ilgili; plan, politika, destek, teşvik, temsil gibi konularda öneriler sunan şeflerin
açıklamalarından örnekler ise şu şekildedir:
“…yaptığınız işle ilgili olarak size ne kadar fırsat ve destek verildiği önemlidir. Acilen gastronomi politikası
oluşturulmalıdır. Devlet nezdinde müsteşar ya da bakan olabilir. Örneğin Katar’da böyledir. Çalışmalar
hızlandırılmalı (K6)”
“…Üst düzeyde temsilde gastronomi alanında uzman kişiler olmalıdır” (K2).
“….Baştan sona gastronomi tekrar masaya yatırılmalı. Önce bir tarla, bahçe, bağa inmek gerekir, hangi
mevsimde, ne nasıl olmalı, nasıl olamamalı? Bunları öğrenmeliyiz. Bilinçli olarak ben buradaki salatalığı
kullanacağım; suyu şöyle, kabuğu ince, üretimi şöyle vs. demiyoruz, önümüze ne geliyorsa onu yapıyoruz. Yalnız
tarım değil, et kullanacağız örneğin, Erzincan’ın hayvanı şöyle besleniyor, eti böyle kokar, Tekirdağ’ın eti çok yağlı
olur onlar dışarı çıkmaz ahırda besleniyor vs. Bunları bilmek bunlarla başlamak lazım. Biz hep Gastronominin
mutfak tarafını konuşuyoruz. Bu anlayış yanlış. Gastronomi sadece mutfak değildir. Tarladan sofraya kadar çok
uzun bir yol. Şefler bunun içerisinde bir tanesi, bu çoklu bir planlama politika gerektiriyor.” (K9)
“…Şefler yurt dışına gönderilmeli hem bizi tanıtmak hem de yenilikçiliğini geliştirmek için…zira yabancı şeflerin
Türk şeflere çok büyük katkıları var. Örneğin 90’larda Türkiye’de üç çeşit salata vardır: mevsim salata, çoban salata,
bahçe salata. Tabağa zeytin, domates kabuğundan gül koyarlardı. Bugün tabakta bir balans ayarı yapma var.
Yemeğe nasıl yerleştireceğini, boşluk bırakmayı öğrendi şefler…Şimdiye kadar yurtdışında nice yarışmada mutfağı
tanıtan, başarılara imza atan şeflere; sporda verilen ödüllerin, altınların kaçı verildi? (K16)
Desteğin olması gerektiğini belirten şeflerden olan 6 kodlu şef ise, popüler kültür ortamında işlerinin zor olduğunu
belirterek: “…geliştirdiğim birçok yemeğin 30-40 tanesinin yapıldığını biliyorum bu gurur verici bir şey. Ama
bunları bir kitap halinde yayınlamak istediğimde bunlar satmaz denip yayınlanmıyor.”

441

Yavuz, G.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Şeflerin bazıları, günümüze uygulanan her şey dahil sistem vb. turizm uygulamalarıyla otel restoranlarında bazı
yemeklerin sunulamadığını dolayısıyla tanıtılamadığını, bunların anca belli yerlerde sunulabildiğini belirtmektedir.
Çünkü bazı yemekler “Saatlerce süren bir pişirme gerektirmektedir (K12)”, “Geleneksel yemekler bugün esnaf
lokantalarında sunulmaktadır (K16)”. Örneğin 6 kodlu şef “…Türkiye’deki otel ve restoranlar özellikle beş yıldızlı
oteller Fransız mutfağı çalışıyor. Bunlar Fransız, Alman, Asya bunların karmasından oluşan bir mutfak çalışıyor.
Banket yemeklerinde zaten Türk mutfağından yemek sunamıyorsunuz. Sunabileceğiniz birkaç çeşit yemek var. Bunlar
500-1000 kişilik bir bankete uygun değil. Kuzu tandır, piliç, hünkârbeğendi vb. Fazlaya çıkaramazsınız. 7-8 çeşittir
bunlar” şeklinde görüşlerini dile getirmiştir. 14 kodlu şef ise, tanıtıma en iyi olduğumuz yerden başlamamız
gerektiğini belirterek; “…bugün yabancı bir turist gelse CEO da olsa götürdüğümüz yer sokak, Eminönü
vb…Bulunmamışı denetmek gerekiyor. Beyrana, künefeye bayıldı İtalyan misafirim. Ama kalitemizi, restoranlarda
belli bir seviyeye çekmemiz lazım”. 17 kodlu şef ise, sadece belli ürünlerin ve yanlış olan tanıtımlarına dikkat çekerek;
“…Türk mutfağı dendiğinde sadece Adana, Urfa, döner, kebap, baklava değildir, bunu çok iyi anlatmak lazım
öğrencilere, turistlere….Bizim sadece yemeğimiz bunlar değil, çok kısıtlı beş tane ürün sayıyoruz... Lahmacuna
Turkish spesiyal meet pizza derseniz; lahmacun, pide tanıtamazsınız.” demiştir.
Şeflerin Türk Şeflerin İnovatif Olup Olmadığı Konusundaki Görüşleri
“Türk şefleri inovatif buluyor musunuz?” sorusuna şeflerin 5’ i “Evet”, 9’u “Kısmen”, 2’si “Hayır”, 1’i ise
“Çoğunluğunu bulmuyorum” yanıtını vermiştir. Açıklamalarında 13 kodlu şef “…inovatif olanlar, yani bunu doğru
yapanlar zaten farkını ortaya koyup ilerleyebiliyor…” derken, 7 kodlu şef, “buluyorum, dünyanın dört bir yanında
da birçok başarılı Türk şef var.” sözleriyle dikkat çekmiştir.
Sonuç
Şeflere göre; Türk mutfağı çok zengin, lezzetli, geniş kapsamlı, köklü bir geçmişe sahip, çok yönlü bir mutfaktır.
Şefler, inovasyon tanımlamalarında daha çok uygulama ağırlıklı ifadeler kullanmışlardır. Şeflerin çoğunluğu; Türk
mutfağının inovasyona genel olarak açık bir mutfak olduğunu, inovasyonun gerekli ancak yapılan uygulamaların
yetersiz olduğunu belirtmektedir. Öyle ki, inovasyon adı altında yapılan birçok uygulama Türk mutfağını
yansıtmamakta ve bilinçsizce yapılmaktadır. Bu uygulamaların; Türk mutfak kimlik ve kültürünü, korunmasını,
yaşatılmasını ve tanıtımını olumsuz etkileyebileceğini düşünmektedirler. İnovasyonun aslında nasıl yapılması
gerektiğini örneklerle de açıklamışlardır. Burada ve gastronominin sorunlarında dile getirilen tanıtım sorunları ile
ilgili bulgular, Algan Özkök (2017)’ün çalışmasında tespit edilen; Türk mutfağının tanıtımında yanlışlıkların olması,
yemeklerin orijinalliğine sadık kalınmaması bulgularıyla da örtüşmektedir. İnovasyonun ana etkilerinden birisi de
daha iyi bir hizmet sunmaktır (Albors Garrigos vd., 2013, s. 32). Dolayısıyla şeflerin belirttiği şekillerde yapılacak
inovasyon uygulamalarının, Türk mutfağını daha iyi bir hizmet ile dünyada daha iyi bir konuma yükseltebilecek,
önemli bir katma değer yaratabileceği söylenebilir.
Şeflerin tamamı, menülerinde/yemeklerinde mümkün olduğunca sık yerel ürünleri kullandıklarını belirtmiş ve
inovatif uygulama ve yemeklerinden örnekler vermişlerdir. Ancak bu ürünlerin/içeriklerin; Ottenbacher ve
Harrington, (2007)’ın bulgularında da olduğu gibi, mevsimsel kullanımına, doğallığına, lezzetine, tedarik
edilebilirliğine dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda, son yıllarda ağırlık verilen coğrafi işaret çalışmalarının Türk
Gastronomisi açısından ayrı bir öneme sahip olduğu anlaşılabilir. Tarımı ilgilendiren bu sorunlar ve belirttikleri
tanıtım, bilgi/bilinç vb. diğer sorunların çözümü için gastronominin tüm unsurlarının kapsamlı bir şekilde ele
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alınabileceği bir gastronomi politikası, üst düzeyde temsil ve destekler önermişlerdir. Gastronomi alanında öncü
roller üstlenen şefler için önemli olduğu gibi, mutfak kültürleri üzerine yapılan çalışmalar için de bu destek ve
teşvikler önem arz etmektedir. Şefler, belirtilen tüm bu sorunların giderilmesi için sundukları çözüm önerileriyle
gastronomi turizminin de gelişebileceğini düşünmektedirler.
Elde edilen bulgulardan; şeflerin Türk gastronomisine, yerel ürünlerin lezzet, çeşit ve kapsamının rekabetçi
gücüne inandığı anlaşılmaktadır. İşte bu noktada da, öğrencilere ve şef adaylarına en çok vurgulanan önerileri bu
doğrultuda olmuştur. Şef adaylarına inovasyon konusunda; ilk olarak kendi ülke mutfak kültürünü öğrenmeleri, iyi
tanımaları ve sahip çıkmaları, bu doğrultuda uygulamalarında iyi araştırma yapma, özgün olma gibi tavsiyelerde
bulunmuşlardır. Nitelikli eğitim ise, açıklamalarda en çok önem verilen konulardan birisi olmuştur. Ayrıca
gastronomi alanında en sık ifade ettikleri sorunların başında gastronomi eğitimi ile ilgili sorunlar gelmektedir.
Gastronomiye giderek artan ilgiyle beraber, ardı ardına açılan ön lisans ve lisans düzeyinde gastronomi bölümleri ve
özel aşçılık kursları, şeflerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Ancak çalışmadan elde edilen bulgular; sektöre
geçişte bu verilen eğitimle ilgili olarak yetersizliklerle beraber birçok soruna işaret etmektedir. Bu bulgular, Yılmaz
vd. (2018)’in araştırmasında gastronomi eğitimi alan öğrencilerin uygulama eksiklikleri sonuçları ile benzerlik
göstermektedir. Burada da Türk mutfak kültürünün korunması, yaşatılması ve inovasyonu açısından oluşturulacak
bir gastronomi politikasında, eğitime özel bir önem verilmesi gerektiği söylenebilir. Gastronomi eğitiminde, özellikle
inovatif uygulamalar yapılabilmesi için maddi destek sağlanmalıdır. Uygulamalı eğitimin niteliğinin, sektörün
ihtiyaç ve beklentilerine uygun bir şekilde olması gerekmektedir. İnovatif gastronomi eğitim uygulamalarında;
nitelikli eğitimciler, uygun bir ekipmanla donatılmış mutfaklar ve uygulamalar için kullanılacak ürünlerin varlığının
bir zorunluluk oluşturduğu düşünülmektedir.
Türk gastronomisi, metinde de değinilen gelişmelerle birlikte gastronomiye son yıllarda verilen önem ile birlikte
gelişme göstermiştir ancak katedilecek çok yol vardır. Genel olarak tüm bulgular değerlendirildiğinde; inovasyon
konusunda çabalar ve ciddi çalışmalar olmakla birlikte, doğru ve etkin uygulamalar için eğitim, destek ve teşvikler
ile birlikte bu alanda yapılacak kapsamlı araştırmalara ihtiyaç bulunduğu anlaşılmaktadır. Zira inovasyon kavramı
çok boyutlu ve dinamik özelliktedir ve mutfak alanında inovasyonu etkileyen tüketici zevkleri, trendler vb. faktörler
de çok yönlü ve zorlayıcı olmaktadır (Harrington & Ottenbacher, 2013, s.6). Buradan hareketle araştırma
bulgularından çıkarılabilecek bir diğer sonuç da Türk mutfağı söz konusu olduğunda inovasyon kapsamında şeflerin
sürekli bir araştırma, öğrenme, keşif ve kendini geliştirme sürecinde olmaları ve/veya olmaları gerektiğidir. Çok
zengin, kapsamlı, köklü bir geçmişe ve hala gün yüzüne çıkarılmamış değerlere sahip olduğu belirtilen Türk
mutfağında bu sürecin ve çabanın devam edeceği ve daha fazla bilimsel araştırmalara ihtiyaç olduğu söylenebilir.
Gelecek araştırmalarda; Türk mutfağında henüz kayıt altına alınmamış yemeklerin, kaybolmaya yüz tutmuş
uygulama/ürün/yemeklerin, yerel ürünlerin farklı kullanım biçimleriyle oluşturulabilecek yeni uygulamaların ve
Türk mutfağında inovatif uygulamalar konusunda yabancı şefler ve turistlerim görüşlerinin ele alınması önerilir.
Beyan
Yoğun çalışma tempoları arasında araştırmam için değerli zamanlarını ayırarak katkı sağlayan şeflerimize sonsuz
teşekkürler.
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Innovation in Turkish Cuisine from The Perspective of Well-Known Turkish Chefs
Gülser YAVUZ
Mersin University, Faculty of Tourism, Mersin /Turkey

Extensive Summary
Today the promotion of innovation is a critical part of any strategy for strengthening the competitiveness of a
company, a sector of activity or a tourist region (Vargas-Sánchez & Lopez-Guzman, 2015, p.32). Innovation is
effective in the gastronomy as It is in every other field. It can be said that interest in gastronomy has increased with
the development of communication and transportation technologies, and accordingly, improvement of international
tourism and social media in recent years. Chefs used to learn only culinary skills and techniques from their mentors,
and not innovation practices. In today's conditions, innovation-oriented businesses and chefs with more forwardlooking attitudes and global perspectives are needed in gastronomy and culinary arts. (Horng & Lee, 2006, p. 6).
Chefs take leading parts in the gastronomy field, not only by representing their regions with their books etc, but
also by their practices followed on various media platforms. In the study, determination the views of Turkish chefs
on the innovation in Turkish cuisine, Turkish gastronomy and gastronomy tourism were aimed. For this purpose, an
interview form including open-ended questions was prepared with the semi-structured interview method, which is a
qualitative research method, and It was searched for an answer: “What is innovation in terms of gastronomy according
to the Chefs?”, “What are their thoughts about Turkish cuisine?”, “What are their opinions about being open to
innovation in the Turkish kitchen, the necessity of innovation and sufficiency of practices?”, “How often do they
use the local products grown in Turkey in their kitchen?,”, “What are the innovative practice samples?”, “What are
their recommendations to students and chef candidates about the innovation in Turkish cuisine?”, “Do they think
Turkish chefs are innovative?”, “What are their opinions on problems/ deficiencies of Turkish gastronomy?”, “What
are their suggestions to develop gastronomy tourism in Turkey?”
The chefs that had been wanted to be included in the study were determined by examining various media channels
(visual, written and social media). Criterias, that determine general publicity, such as writing books in the field of
gastronomy and Turkish cuisine, receiving awards in international competitions, being a jury member in cooking
shows on television programs, being frequently seen in the media and/or having a large number of followers on social
media, and frequently interacting with their followers have been considered. The data obtained from 17 chefs who
accepted to participate in the study were subjected to content analysis and direct quotations were included.
All of the chefs interviewed are men, at the level of executive chefs and with more than 10 years of experience.
The first finding is that innovation is defined by chefs in different ways in terms of practice, product and purpose. In
the findings categorized in this way, the most frequently remarked opinions are about practice. Chefs emphasized
statements that praise the richness, exhaustiveness, sophistication, taste and long-standing past of the Turkish cuisine.
Most of the chefs think that Turkish cuisine is open to innovation, and that innovation is necessary but practices are
not enough. According to the chefs, innovation practices are carried out without knowledge, in a way that does not
reflect the Turkish cuisine culture, and may have negative consequences about the protection and promotion of it.
They also explained with examples how innovation should actually be made. The chefs pointed out the importance
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of preserving originality in innovation practices in Turkish cuisine, procurability of local products and creating
different usage methods.
All chefs stated that, as often as possible, they use local products in their menus/dishes, and gave examples of
innovative practices and dishes. However, they consider the seasonal consumption, naturalness, procurability of these
products. Chefs prefer using seafood, animal products, vegetables and fruits grown in fields of the country. In terms
of flavour, most of the chefs pointed out the importance of eating local products in the region and season they are
grown in. Therefore, these facts affect their product usage preferences.
Chef candidates were advised to learn their own country’s cuisine culture and protect it at first in the innovation.
Another frequently remarked opinion is about training. Candidates should receive a good education and this
education should be sector-specific and practical. In addition to all, candidates should be genuine, remain loyal to the
original while making a change, improve themselves by constantly reading/researching, have technical knowledge
and be open to innovation.
Chefs expressed different opinions on If they find Turkish chefs innovative or not. 5 of the participating chefs
find them innovative, 9 of them answered as “partially”, 2 of them “no”, and 1 of them “do not find most of them
innovative”.
Chefs stated that while the Turkish gastronomy has been improved, there are still a lot of problems and
deficiencies. These opinions of the chefs have been evaluated in 6 groups as "about gastronomy education", "about
knowledge/awareness", "problems about the food and beverage sector", "administrative", "promotion" and
"agricultural" problems. One of the most frequently expressed problems was the issues related to the gastronomy
education, and the curriculum problems were mostly emphasized here. Inadequacy of trainers, the lack of
collaboration with the sector, differentiation of food from the originality, wrong innovation practices, the problems
in the practices of traditional methods in the food and beverage sector, deficiency of gastronomy policy, the inability
to effectively promote gastronomy in the world, and unsustainable agricultural practices were the signified statements
in the groups. They offered suggestions for the solution of these problems and for the development of gastronomy
tourism. These are the suggestions related to the country administration consisting of a comprehensive plan, policy,
incentives, representation etc, and related to the effective promotion of Turkish cuisine and local products, educations
given by chefs who know cuisine culture and are expert in their sector, educations related to chef-supported trainings,
and suggestions related to the quality activities and research development.
There are efforts and considerable studies on innovation in Turkish gastronomy, but there is a need for
comprehensive research with education, support and incentives for correct and effective practices in this field.
Another conclusion that can be drawn from the research findings is that If it is about Turkish cuisine, chefs should
be in a continuous process of research, learning, exploration and self-improvement within the scope of innovation. It
can be stated that this process and effort will continue and more scientific research is needed in Turkish cuisine which
has a very rich, comprehensive, long-standing past and still unexplored values.
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GİRİŞ
Küresel gıda tedarik zincirlerinde benzeri görülmemiş boyutlara ulaşan gıda israfı, çevresel, sosyal ve ekonomik
etkilere sebep olmaktadır (Papargyropoulou vd., 2014). Afrika'da kıtlıkla mücadele gün geçtikçe zorlaşırken aynı
zamanda gelişmiş ülkelerde artan diyabet ve obezite vakaları medyaya giderek daha fazla yansımaktadır. Gıda israfı
politiktir, bir yandan ahlaki boyutu da vardır. Diğer yandan, aşırı tüketim algısından doğan gıda israfı işletmelerin
kârlılık konusunda dengelerini bozmuş gıda güvenliği ve küresel gıda arzının dayanıklılığı konusundaki endişeleri
arttırmıştır (Alexander, Gregson & Gille, 2013). Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Küresel Gıda
Kayıpları ve Gıda Atıkları raporuna göre, dünyada her yıl insan tüketimi için üretilen yaklaşık 1,3 milyar ton gıda,
kayıp veya israf edilmektedir (FAO, 2013).
Küresel gıda tedarik zincirinde oluşan gıda atığı miktarı günden güne artmaktadır. Bu durum örgütlerin ve
devletlerin, 2050 yılına kadar dokuz milyar olacağı öngörülen bir dünya nüfusunu beslemeye yönelik kaygılarını
arttırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde hasat sonrası aşamalarda gıda israfı oranı yüksek iken gelişmiş ülkeler için
ise, tüketici aşamasında gıda israfı en büyük israf oranını oluşturmaktadır (Parfitt, Barthel & Macnaughton, 2010).
Gıda kaybı ve israfı, insani tüketime uygun olarak üretilen yemeğin yenilebilir kısımlarında oluşan fire ve
kayıpların tümünü ifade etmektedir. Gıda kaybı, yiyeceklerin bir tabakta tüketiciye ulaşmadan besin değerlerinde
veya kalitesinde bir düşüş (çürüme, solma vb) olması durumudur. Gıda kayıpları, hasat, depolama, altyapı, paketleme
veya pazarlama aşamasında gerçekleşirken gıda israfı insani tüketime uygun gıdaların tüketim aşamasında
atılmasıdır. Gıda israfı ihmalin bir sonucudur ve çoğunlukla bilinçli bir eylemdir (Lipsinki vd., 2013). Gıda atığı
oranının önlenmesi gıda israfının en aza indirilmesi yoluyla gerçekleşecektir. Bu bağlamda, ihtiyaç fazlası
yemeklerin yoksul gruplara dağıtılması ve ardından gıda atıklarının hayvan yemine dönüştürülmesi işlemi gıda
israfının azaltılması yolunda bir seçenek olarak kabul edilmektedir (Papargyropoulou vd., 2014).
Bu araştırmada nicel araştırma yöntemlerinde anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada anket tekniğinin mutfak
personelinin algısını analiz etmek için yeterli olduğu varsayılmıştır. Gıda israfı, dışarıda yemek yeme sıklığının arttığı
ekonomilerde önemli bir toplumsal sorunu haline gelmiştir. Ancak, gıda israfı sorununun, nedenlerinin ve etkilerinin
anlaşılması için yapılmış yeterince araştırma yoktur. Bu bağlamda, bu araştırmada gıda israfı konusu ekonomik
boyutu ile incelenmiştir. Gerçekleştirilen çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Literatür Taraması
Son yıllarda, kaynakların tükenmesi, gıda atıklarına atfedilen sera gazı emisyonları gibi gıda güvenliği ve çevresel
etkilerle ilgili artan endişeler, yerel, ulusal, uluslararası kuruluş, STK ve çeşitli disiplin alanlarından
akademisyenlerin ilgisini gıda israfı konusuna yoğunlaştırmıştır. Gıda israfı, tek değişkene atfedilemeyecek kadar
karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Atık oluşumunun kaynağını belirleyebilmek için haritalamak, mutfak
uygulamaları konusundaki anlayışı derinleştirir ve gıda israfını önleme stratejilerinin tasarlanmasına yardımcı olur
(Schanes, Dobernig & Gözet, 2018).
Katajajuuri vd., (2014) yürüttükleri çalışmalarında, Finlandiya'da hanelerde her yıl yaklaşık 130 milyon kg gıda
atığı (kişi başına 23 kg) meydana geldiğini ve atılan yiyeceklerin çoğunun çabuk bozulan yiyecekler ve yemek
artıklarından oluştuğunu belirtmişlerdir. Sera gazlarına dönüştürüldüğünde, Finlandiya'daki hanelerden her yıl atılan
gıda yaklaşık olarak 100.000 arabanın yıllık karbondioksit emisyonuna eşittir. Ev tipi gıda atığının yıllık ekonomik
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değeri kişi başına yaklaşık 70 € 'dur. Yemek hizmeti sektöründe, pişmiş yemeklerden gelen atık miktarı restoran
türüne bağlı olarak%7 ile%28 arasında değişmektedir. Tüm sektörde yılda 75 ila 85 milyon kg olduğu tahmin
ediliyordu. Perakende sektöründe gıda atığının yılda 65–75 milyon kg olduğu, tüm gıda endüstrisinin yılda yaklaşık
75-140 milyon kg gıda atığı ürettiği tahmin ediliyor. Finlandiya gıda zincirinde (birincil üretim hariç) yılda toplam
335–460 milyon kg gıda, önlenebilir olmasına rağmen israf edilmektedir.
Wang vd. (2017) Çin' in dört şehrinde bulunan 195 restoran 3557 adet masada oturan müşteriler ile bir çalışma
yürütmüşlerdir. Araştırmada, doğrudan tartım yöntemi kullanarak Çin'deki restoran yemek atığının miktarını
incelemişlerdir. Dört şehirde kişi başına düşen yemek atığına bakıldığında, sebze (%29), pirinç (%14), su ürünleri
(%11), buğday (%10) ve domuz etinden (%8) dir. Bu, yaklaşık 11 kg / kişi / yıl'a eşittir ve Çin'in kişi başına düşen
GSYİH'sı hala çok daha düşük olmasına rağmen, bu israf oranı batı ülkelerinden çok farklı değildir. Kişi başına düşen
yemek atığının şehirlere (Chengdu ve Lhasa, Şangay ve Pekin'den daha yüksek), tüketici gruplarına (yabancı turistler
yerel sakinlerden daha fazla), restoran kategorilerine (daha büyük restoranlarda daha fazla) ve yemek amaçlarına
(arkadaşların toplanması, iş yemeği ve özel yemeklerden daha yüksek) göre gruplandırılması yapılmıştır.
Avrupa Birliği ülkelerinde restoranlar gıda atığı oluşumundan sorumlu organların sınıflandırılmasında ikinci en
yüksek konuma sahiptir ve restoran maliyetlerinin önemli bir kısmı israftan kaynaklanmaktadır. Ancak, bu tür
atıklarla ilişkili faktörler ve yönetimsel çıkarımlar üzerine çok az çalışma yapılmıştır. Lazio ve Toskana (İtalya)
bölgelerinde bulunan 127 restoranda yapılan çalışmanın amacı, yiyecek israfına neden olan faktörleri belirlemek ve
restoranlardaki yemek israfının yemek pişirme sürecinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ve müşterilerle ilgili olup
olmadığını anlamaktır. Sonuçlar, restoran yöneticilerinin tavrının yanı sıra sunulan menü türleri ve restoran
boyutunun gıda israfında önemli roller oynadığını göstermektedir (Principato, Pratesi & Secondi, 2018).
Çirişoğlu (2019)'nun İstanbul'da 29 restoran işletmesinde yaptığı görüşmede çalışmaya katılanların %79,3'ü
restoranda gıda atıklarının en fazla servis bölümünde olduğunu, %37,9'unun hazırlık bölümünde, restoranda atılan
besin grubunun en çok %68,9 ile sebzeler olduğunu ifade etmiştir. Atıkların müşteri beklentisi (%31,1) ve personel
dikkatsizliğinden ( %21) kaynaklandığı tespit edilmiştir.
Kurt (2019)'un Eskişehir'de bulunan 25 işletmede mesleğini sürdüren mutfak personeline uyguladığı ankete dayalı
gerçekleştirilen araştırma sonucunda, gıda israfının sebebinin kişilerin gıda güvenliği konusundaki bilgi seviyesinin
az olmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Mutfak personelleri gıda israfının önemli olduğunu bildiklerini ancak
bunu önlemeye yönelik bir çalışma yapmadıklarını ifade etmiştir.
Erik (2019), gıda israfının engellenmesi için "LUSE" (lezzetli, ucuz, sağlıklı, enfes) adında ücretsiz bir mobil
uygulama geliştirmiştir. Bu uygulama ile yiyecek içecek işletmeleri yemeklerini kendileri için en uygun saatlerde
satacak ve böylelikle israfı önleyeceklerdir. Uygulama kullanıcılar tarafından 19 Ocak-23 Nisan 2019 tarihleri
arasında 20 kez indirilmiştir. Kullanıcılardan olumlu yorumlar alınmış, beğeniler ifade edilmiştir.
Filimonau vd. (2019)'e göre, restoran yiyecek içecek yönetiminde devlet desteği oldukça önemlidir. Hükümet,
restoran işletmecilerini büyük gıda atık akışlarının nasıl ölçüleceği ve karakterize edileceği konusunda eğitilmelidir.
Gıda geri dönüşümünü kolaylaştırmak için güvenilir belediye atık toplama hizmetleri sağlamalıdır. Son olarak,
müşterileri restoran yiyecek atıklarını en aza indirgemeye katmak için halkı bilinçlendirme kampanyaları
geliştirilmelidir.

450

Kırmızıkuşak, D. & Yücel, R.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Yöntem
Yiyecek içecek işletmelerinde maliyet kontrolünü zorlaştıran bazı durumlar mevcuttur. İşletmelerde satışların
büyük kısmının küçük halde olması, (yemeklerin porsiyonlar halinde satılması gibi) yiyecek içecek işletmelerinde
farklı zamanlarda yarı işlenmiş birçok ürün bulunması, işletmelerde personellerin, gerekli bilgi düzeyine sahip
olmamaları ya da ilgili konulara özensiz davranış göstermeleri bu durumlar arasında gösterilebilir (Coltman, 1989;
Denizer, 2005; Kanyan vd., 2015).
Bir yiyecek içecek işletmesinde, satın almayı yapacak kişinin, satın alınacak malzemeler hakkında bilgi sahibi
olması gerekir. Satın almayı gerçekleştirecek kişi işletmenin ihtiyacından fazla ya da ihtiyaçtan az satın almayı
gerçekleştirmemelidir. Bunun için diğer departmanlarla ilişki içerisinde olmalıdır. Satın alma, işletme tarafından
belirlenen satın alma tarihine uygun olarak yapılmalıdır. Belirlenen tarihten önce ya da daha sonraki bir tarihte satın
alma gerçekleştirilmemelidir. İşlem sırasında, satın alınacak malın kalitesi (bozulma, eskime durumu vb.) ve son
kullanma tarihleri kontrol edilmelidir (Köroğlu, Sezer & Biçici, 2011; Koçak, 2016, s. 92).
Araştırmada literatürden hareketle "H1: Mutfak personellerinin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları maliyet kontrolü algılarını pozitif yönde etkiler." hipotezi oluşturulmuştur. Çünkü mutfak
çalışanlarının satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfını önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceği konusunda
bilinç ve algısı olduğu kabul edilir (Coltman, 1989; Denizer, 2005; Köroğlu, Sezer & Biçici, 2011; Kanyan vd., 2015;
Koçak, 2016, s. 92). Satın alma aşamasında oluşabilecek gıda kaybı ve israfını önleme noktasında hassasiyet gösteren
mutfak personelinin maliyet kontrolünde de aynı düzeyde hassas davranacağı düşünülmektedir.
Araştırmada literatürden hareketle "H2: Mutfak personellerinin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları üretimdeki gıda kaybı ve israfı algılarını pozitif yönde etkiler." hipotezi oluşturulmuştur. Çünkü
mutfak çalışanlarının satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfını önlemenin üretimdeki gıda kaybı ve israfı
önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu kabul edilir (Coltman, 1989; Denizer, 2005; Köroğlu, Sezer & Biçici,
2011; Kanyan vd., 2015; Koçak, 2016, s. 92). Satın alma aşamasında oluşabilecek gıda kaybı ve israfını önleme
noktasında hassasiyet gösteren mutfak personelinin üretimdeki gıda kaybı ve israfı konusunda aynı düzeyde hassas
davranacağı düşünülmektedir.
Araştırmada literatürden hareketle "H3: Mutfak personellerinin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarını pozitif yönde etkiler." hipotezi oluşturulmuştur. Çünkü
mutfak çalışanlarının satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfını önlemenin tüketimde gıda kaybı ve israfını
önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu kabul edilir (Coltman, 1989; Denizer, 2005; Köroğlu, Sezer & Biçici,
2011; Kanyan vd., 2015; Koçak, 2016, s. 92). Satın alma aşamasında oluşabilecek gıda kaybı ve israfını önleme
noktasında hassasiyet gösteren mutfak personelinin tüketim aşamasında oluşabilecek gıda kaybı ve israfı konusunda
aynı düzeyde hassas davranacağı düşünülmektedir.
Bir yiyecek içecek işletmesinde üretim aşamasında standart maliyet araçlarının (standart reçete, standart porsiyon
büyüklükleri) tümünü kullanmak, gıda muhafaza yöntemlerinden örneğin dondurma kullanarak aşırı üretime karşı
stratejiler geliştirmek, üretim için sadece gereken miktarda yiyecek kullandığından emin olmak üretim aşamasında
gereken noktalarda tartı ve ölçüm cihazlarının kullanıldığından emin olmak, hazırlık aşamasında oluşan kayıpların
kontrolünü sağlamak, çalışanların eğitimine önem vermek, depodan çıkarıldığı halde üretime alınmamış yiyeceklerin
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tekrar uygun koşullarda depolanmasını sağlamak, üretim kayıtlarını tutmak ve ne kadar gelir elde edildiğini analiz
etmek mikroorganizmaların büyümesini önlemek için gerektiği durumlarda gıdayı hızlı bir şekilde soğutmak, kaliteyi
düşürmeden maliyetleri azaltıcı prosedürler geliştirmek ve uygulamak, mutfak ekipmanını etkili yönetme,
yerleştirme ve enerji sistemlerini incelemek uygulanması gereken maliyet kontrolü ve israfı önleme çalışmaları
arasındadır (Ninemeier, 1995; Betz, Buchli, Göbel & Müller, 2015).
Araştırmada literatürden hareketle "H4: Mutfak personellerinin üretimde gıda kaybı ve israfı aşamasında gıda
kaybı ve israfına yönelik algısı ile maliyet kontrolü algısı pozitif ilişkilidir." hipotezi oluşturulmuştur. Çünkü mutfak
çalışanlarının üretimde gıda kaybı ve israfını önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceği konusunda bilinç ve algısı
olduğu kabul edilir (Ninemeier, 1995; Betz, Buchli, Göbel & Müller, 2015). Üretim aşamasında oluşabilecek gıda
kaybı ve israfını önleme noktasında hassasiyet gösteren mutfak personelinin maliyet kontrolü konusunda da aynı
düzeyde hassas davranacağı düşünülmektedir.
Tüketim insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla satın aldığı mal ve hizmetlerdir. Tüketim aşamasında gıda
israfını önleyebilmek amacıyla işletmelere düşen bazı görevler vardır. Tüketicilerin israfa dair bilgi ve düşüncelerini
ölçme amacıyla işletmelerde aldıkları hizmete yönelik geri bildirim sistemi (anket, mülakat) kullanılarak atıkların
sebepleri araştırılmalıdır. Yiyecek içecek servisinden sonra işletmede değerlendirilemeyen ancak insanlar tarafından
tüketilebilir düzeyde olan yiyeceklerin yerel hayır kurumlarına bağışlanmasının israfı önemli ölçüde engelleyeceği
öngörülmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinde bilgilendirici poster vb. kullanılarak tüketicilerin gıda israfı
konusuna ve nedenlerine duyarlı hale getirilmesi sağlanmalıdır. Tüketicilerin sürdürülebilirlik kapsamında yapılan
çalışmalara karşı toleransının arttırılmasına yönelik çalışmalar (seminer, halka açık söyleşi) gerekmektedir (Betz,
Buchli, Göbel & Müller, 2015).
Araştırmada literatürden hareketle "H5: Mutfak personellerinin tüketim aşamasında oluşan gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları ile maliyet kontrolü algısı pozitif ilişkilidir." hipotezi oluşturulmuştur. Çünkü mutfak çalışanlarının
tüketimde israfı önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu kabul edilir (Betz,
Buchli, Göbel & Müller, 2015). Tüketim aşamasında oluşabilecek gıda israfını önleme noktasında hassasiyet
gösteren mutfak personelinin maliyet kontrolü konusunda da aynı düzeyde hassas davranacağı düşünülmektedir.
Araştırmanın hipotezlerinden yola çıkılarak araştırma modeli oluşturulmuştur.
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[+]
Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

[+]

[+]

Üretim Aşamasındaki Gıda Kaybı ve İsrafı

Maliyet Kontrolü Gıda Kaybı ve İsrafı

[+]

Tüketimde Gıda Kaybı ve İsrafını Önleme

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
Araştırmanın hipotezleri dikkate alındığında, 1.Gıda üretimi sürecinde oluşan kayıplar ve israf maliyet ve maliyet
kontrolü ile ilişkili midir? 2.Gıdayı satın alma aşamasında oluşan israf maliyetle ilişkili midir? 3. Gıda üretimi
aşamasında oluşan kayıp ve israf maliyet ile ilişkili midir? 4.Gıda tüketimi aşamasında oluşan israf maliyetle ilişkili
midir? soruları araştırmanın problemi ve soruları olarak belirlenmiştir. Araştırmada birinci problemin cevabına
ulaşmak için iki, üç ve dördüncü soruların yanıtları aranmaktadır. Araştırmanın evreni İstanbul, Bolu, Afyon ve
Sakarya' da bulunan 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel ve üst düzey restoranlarda mesleğini sürdüren mutfak personelinden;
araştırmanın örneklemi ise, bu otel ve restoranlardan seçilen 228 mutfak personelinden oluşmaktadır. Bu illerin
araştırma örneklemi olarak tercih edilmesinin nedeni, alternatif turizm (sağlık turizmi, termal turizm, kış sporları
turizmi, kültür turizmi, kongre turizmi, yayla turizmi, dağcılık gibi) faaliyetlerinin olması belirleyici olmuştur. Bu
sayede faaliyet ve ürün çeşitliliği de dikkate alınmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın güncel verileri incelendiğinde
(2020); İstanbul ilinde 160 adet 4 yıldızlı otel,132 adet 5 yıldızlı otel, 158 adet 1. sınıf restoran; Afyon ilinde ise 107
adet Belediye ve Bakanlık İşletme Belgeli tesis; Bolu'da 25 adet Bakanlık İşletme Belgeli tesis, Sakarya'da ise
Belediye ve Bakanlık İşletme Belgeli 89 il tespit edilmiştir. Çalışmanın örneklemi, 2019 yılında 671 tesis arasından
seçilen otel ve restoranlarda çalışan mutfak personelinden oluşmaktadır. Araştırmada örnekleme yöntemi olarak,
seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden "uygun örnekleme" den yararlanılmıştır. Çünkü örneklemin uygulama
yapılabilir ve kolay ulaşılabilir birimlerden seçilmesine özen gösterilmiştir. Katılımcılara uygulanacak anket
sorularını belirlemek amacıyla gıda kaybı ve israfına, maliyet kontrolüne yönelik literatür taraması
gerçekleştirilmiştir. Literatürdeki bilgiler, mutfak şeflerinin konuyla ilgili görüşleri ve araştırmacının kişisel
tecrübelerinin ışığında anket soruları oluşturulmuştur. Araştırma için hazırlanan anket formunda bulunan ölçek
maddeleri 5'li likert (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle
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Katılıyorum) şeklindedir. Anket soruları hazırlandıktan sonra soruların araştırmaya uygunluğunu denetlemek adına
pilot bir çalışma yapılmış ve ölçeğin güvenilirliği-geçerliliği doğrulanmıştır (Kırmızıkuşak ve Yücel, 2019). İstanbul,
Afyon, Sakarya, Bolu illerinde bulunan 4 yıldızlı otel, 5 yıldızlı otel ve 1. sınıf restoran işletmelerinin genel müdürleri
veya resepsiyon bölümleri aranarak mutfak personellerinin kişisel irtibat numaralarına ulaşılmış, anket internet
yoluyla online olarak gönderilmiştir. Veri toplama süreci, Şubat 2019- Mayıs 2019 tarihleri ile sınırlandırılmıştır. Bu
araştırmada kullanılan verilerin toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Etik Kurulundan 07.02.2019 tarihi ve 2019/15 protokol numarası ile alınmıştır. Veri toplama süreci
sonunda anlaşılır, kabul edilebilir 228 ankete ulaşılmıştır. Veri analizinde SPSS paket programı ve kısmi en küçük
kareli yapısal eşitlik analizi (PLS) kullanılmıştır.
Bulgular ve Tartışma
Örneklemin Demografik Değişkenlere Göre Temel İstatistikleri
Araştırma kapsamında yer alan katılımcıların %79,4'ü (n=181) erkek, %20,6'sı (n=47) kadın iken %46,1'i (n=105)
lise, %50 'si (n=114) üniversite (ön lisans, lisans), %3,9'u (n=9) yüksek lisans mezunudur. Katılımcıların % 77,6'sı
(n=177) aşçılık veya gastronomi eğitimi almış iken %22,4'ü (n=51) eğitim almamıştır. Araştırmaya katılanların %
4,4' ü (n=10) 4 yıldızlı otelde görev yaparken % 49,6'sı (n=113) 5 yıldızlı otelde, % 46,1'i de (n=105) restoranda
çalışmaktadır. Araştırmaya katılanların görev dağılımına bakıldığında %26,3'ü (n=60) aşçıbaşı, % 25'i (n=11)
yardımcı aşçıbaşı, % 21,9'si (n=50) kısım şefi, % 20,6'sı (n=47) kısım dömi şefi, % 15,8'i (n=36) mutfak komisi,
%4,4'ünün (n=10) stajyer olduğu görülmüştür. Katılımcıların %8,4 ü (n=19) 18 yaşından küçük, %40,1'i (n=91) 1925 yaş aralığında, %35,5'i (n=81) 26-35 yaş aralığında, %9,3'ü (n=21) 36-40 yaş aralığında, %4'ü (n=9) 41-45 yaş
aralığında, %2,6'sı (n=6) 46 yaş ve üstü olduğu görülmüştür. Katılımcıların mevcut pozisyonlarındaki çalışma
sürelerine bakıldığında, %74,6'sı (n=170) 1-50 ay, %14,9'u (n=34) 51-100 ay, %6,1'i (n=14) 101-200 ay, %3,1'i (n=7)
201-300 ay, %1,3'ü (n=3) 301-500 ay arasında meslek deneyimine sahip olduğu saptanmıştır.
Tablo 1. Örneklemin Demografik Değişkenlere Göre Temel İstatistikleri
CİNSİYET

DEĞİŞKENLER

YAŞ GRUPLARI

EĞİTİM DÜZEYİ
GASTRONOMİ-AŞÇILIK
EĞİTİMİ ALMA
DURUMU
MUTFAKTAKİ GÖREV
DAĞILIMI

Kadın
Erkek
18 yaşından küçük
19-25 yaş
26-35 yaş
36-40 yaş
41-45 yaş
46 yaş ve üstü
Lise
Üniversite (ön
lisans,lisans)
Yüksek Lisans
Evet
Hayır
Aşçıbaşı
Yardımcı Aşçıbaşı
Kısım Şefi
Kısım Dömi Şefi
Mutfak Komisi
Stajyer

454

SAYI
47
181
19
91
81
21
9
6
105
114

YÜZDE (%)
%20,6
%79,4
%8,4
%40,1
%35,5
%9,3
%4
%2,6
%46,1
%50

9
177
51

%3,9
%77,6
%22,4

60
11
50
47
36
10

%26,3
% 25
% 21,9
% 20,6
% 15,8
%4,4
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Tablo 1. Örneklemin Demografik Değişkenlere Göre Temel İstatistikleri (Devamı)

DENEYİM SÜRESİ
ÇALIŞTIĞI
İŞLETMENİN TÜRÜ

1-50 ay
51-100 ay
101-200 ay
201-300 ay
301-500 ay
4 yıldızlı otel
5 yıldızlı otel
Restoran

170
34
14
7
3
10
113
105

%74,6
%14,9
%6,1
%3,1
%1,3
% 4,4
% 49,6
% 46,1

Faktör Analizi, Kısmi En Küçük Kareli Yapısal Eşitlik Analizi (PLS)
Kısmi en küçük kareli yapısal eşitlik analizinde bir bağımlı değişkenler kümesini, bir bağımsız değişkenler
kümesinden kestirmek, tahminde bulunmak ya da analiz etmek amaçlanmaktadır. PLS çok sayıdaki bağımlı
değişkenli bir veriye tek bir modelle uyarlanabilmektedir (Wold, 1982). Aşağıda nicel araştırmaların analizinde
kullanılan faktör analizleri, kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik analizi sonuçları yer almaktadır.
Şekil 1. ve Tablo 2.'de, anket değişkenlerinin standardize edilmiş katsayıları, t değerleri, p değerleri yer
almaktadır. Değişkenlerin yüklenme katsayılarının, 70 ve üzeri olması kabul edilebilir bir değer olarak
görülmektedir. Özellikle B2S9(-0.125), B3S5 (-0,258) gibi değişkenlerin çok düşük değerlerde yüklendiği
gözlenmiştir. t değerleri anlamsız olan B1S14(O=0,029, ORT=0,031, STDEV=0,017, t=1,731, p=0,084), B5S6(O=[0,025], ORT=- 0,030, STDEV=0,035, t=0,695, p= 0,487), B2S9(O=[-0,020], ORT=[-0,020], STDEV=0,019,
t=1,039, p=0,299) değişkenleri çıkartılmıştır.
Tablo 2. Değişkenlerin Standardize Edilmiş Katsayıları, t değerleri

B1S1
B1S10
B1S11
B1S12
B1S13
B1S14
B1S15
B1S16
B1S17
B1S2
B1S3
B1S4
B1S5
B1S6
B1S7
B1S8
B1S9
B2S1
B2S2
B2S3
B2S4
B2S5
B2S6
B2S7

Üretim
Aşamasında
Gıda Kaybı
ve İsrafı
0,686
0,320
-0,266
0,621
0,602
0,174
0,743
0,731
0,587
0,728
0,761
0,625
0,689
0,741
0,734
0,704
0,737

Satın Alma
Aşamasında
Gıda Kaybı ve
İsrafı

0,763
0,749
0,739
0,704
0,754
0,616
0,729
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Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

Maliyet
Kontrolü

t
Değeri
(|O/STDE
V|)
9,591
2,354
2,618
6,830
7,184
1,731
5,361
5,090
5,806
5,634
6,787
6,912
6,885
9,481
7,874
5,347
6,347
9,099
9,585
8,790
9,089
11,315
8,006
8,129

p Değeri

0,000
0,019
0,009
0,000
0,000
0,084
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Tablo 2. Değişkenlerin Standardize Edilmiş Katsayıları, t değerleri (Devamı)
B2S8
B2S9
B3S1
B3S2
B3S3
B3S4
B3S5
B5S1
B5S10
B5S2
B5S3
B5S4
B5S5
B5S6
B5S7
B5S8
B5S9

0,725
-0,125

0,881
0,865
0,786
0,876
-0,258

0,786
0,286
0,820
0,895
0,404
0,737
0,010
0,728
0,808
0,711

11,548
1,039
12,840
12,762
11,499
15,116
2,197
7,293
2,729
9,251
8,154
3,078
6,730
0,695
6,377
7,204
7,856

0,000
0,299
0,000
0,000
0,000
0,000
0,028
0,000
0,007
0,000
0,000
0,002
0,000
0,487
0,000
0,000
0,000

Şekil 1. Gıda İsrafı Önleme Modellemesi 1
Şekil

2.'de

görüldüğü

üzere

t

değerleri

anlamsız

olan

B1S14(O=0,029,ORT=0,031,STDEV=0,017,T=1,731,P=0,084),B5S6(O=[-0,025], ORT=- 0,030, STDEV=0,035,
T=0,695, P= 0,487), B2S9 (O=[-0,020], ORT=[-0,020], STDEV=0,019, t=1,039, p=0,299) değişkenleri
çıkartıldıktan sonra tekrar yüklenme katsayılarına bakılmak üzere analiz yapılmıştır. Değişkenlerin yüklenme
katsayılarına bakıldığında B5S4'ün(0,405) yüklenme katsayısının düşük olduğu gözlenmiştir. Ancak ilgili değişkenin
anlamlılık düzeyi (0,000) tekrarlanmıştır. Yani modelde anlamlı bir etkiye sahip olduğundan modelden
çıkarılmamıştır.
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Şekil 2. Gıda İsrafı Önleme Modellemesi 2

Şekil 3.'te görüldüğü üzere, değişkenlerin t değerleri tekrar kontrol edilmiştir. Yüklenme katsayısı düşük
olarak gözüken B5S4 değişkeninin t değerlerine bakıldığında (4,396) anlamlı olduğu görülmüştür.
Değişkenin modelde kalması uygun olduğu tespit edilmiştir. İstatistiki açıdan anlamsız bir durum olmadığı
gözlenmiştir. Bu durum ayrıca üretim aşamasındaki israfın satın alma aşamasındaki israftan etkilendiğini
(0,789) göstermektedir.

Şekil 3. Gıda İsrafını Önleme Modellemesi 3
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Şekil 4.'te boyutların yüklenme katsayıları yer almaktadır. Personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve
israfı algılarının maliyet kontrolünü doğrudan ve pozitif şekilde (0,216), tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarını
doğrudan ve pozitif şekilde (0,416), üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarını doğrudan ve pozitif şekilde
(0,789) etkilediği gözlenmiştir. Mutfak personellerinin tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolünü
doğrudan ve pozitif şekilde (0,303) değerinde etkilediği gözlenmiştir. Üretim aşamasında gıda kaybı ve israfının
açıklanan varyansının %62,3 olduğu yani satın alma aşamasındaki gıda kaybı ve israfı arasında %62,3'lük bir ortak
değişkenlik olduğu diğer bir ifade ile üretimdeki israfın satın alma aşamasındaki israfı %62,3'lük kısmını açıkladığını
göstermektedir.

Şekil 4. Gıda İsrafı Önleme Modellemesi 4
Şekil 5.'de değişkenlerin t değerleri yer almaktadır. Üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı, satın alma aşamasında
gıda kaybı ve israfı, maliyet kontrolü, tüketimde gıda kaybı ve israfının t değerlerinin istatistiki açıdan anlamlı olduğu
saptanmıştır.

Şekil 5. Gıda İsrafını Önleme Modellemesi 5
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Tablo 3.'te görüldüğü üzere, personellerin maliyet kontrolü algıları ile satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı
algılarının 0,556 düzeyinde pozitif ortak varyansa sahip olduğu, personellerin maliyet kontrolü algıları ile tüketimde
gıda kaybı ve israfı algılarının 0,570 düzeyinde pozitif ortak varyansa sahip olduğu, personellerin maliyet kontrolü
algıları ile üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının 0,541 düzeyinde pozitif ortak varyansa sahip olduğu,
personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algıları ile tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarının 0,730
düzeyinde pozitif ortak varyansa sahip olduğu, personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algıları ile
üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının 0,787 düzeyinde pozitif ortak varyansa sahip olduğu, personellerin
tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarının ile üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının 0,729 düzeyinde pozitif
ortak varyansa sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 3. Değişkenler Arası İlişki

Maliyet Kontrolü
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı
Üretim
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı

Maliyet
Kontrolü
1

Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,556

1

0,570

0,730

1

0,541

0,787

0,729

Üretim Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı

1

Tablo 4.'te görüldüğü üzere veri normalleştirildiği için ortalamalar 0, standart sapma 1 değerlerini almıştır.

Tablo 4. Betimleyici Analiz

Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda Kaybı ve
İsrafı
Üretim Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı

Ortalama

Medyan

Min

Max

0,000
0,000

0,014
0,049

-6,844
-5,704

1,036
0,940

Standart
Sapma
1,000
1,000

0,000

0,109

-5,754

0,763

1,000

0,000

0,240

-6,832

0,833

1,000

Tablo 5.'te değişkenler arası dolaylı yüklenme katsayıları yer almaktadır. Personellerin satın alma aşamasında
gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolünü dolaylı ve pozitif şekilde (0,219), tüketimde gıda kaybı ve israfı
algılarını dolaylı ve pozitif şekilde (0,320) etkilediği tespit edilmiştir.
Tablo 5. Değişkenler Arası Dolaylı Yüklenme Katsayısı
Değişkenler
Maliyet Kontrolü
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı
Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

Maliyet Kontrolü

Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,219

Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,320

0,123
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Tablo 6.'da değişkenler arası özel dolaylı yüklenme katsayıları yer almaktadır. Personellerin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının tüketimde gıda kaybı ve israfını etkileyerek dolaylı ve pozitif olarak
maliyet kontrolüne etki ettiği (0,124), personellerin üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının tüketimde gıda
kaybı ve israfı algılarını etkileyerek dolaylı ve pozitif olarak maliyet kontrolü algılarına etki ettiği (0,123),
personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarını
ve tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarına etkileyerek dolaylı ve pozitif olarak maliyet kontrolü algılarına etki ettiği
(0,097), personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı
algılarını etkileyerek dolaylı ve pozitif olarak maliyet kontrolü algılarına etki ettiği (0,116), personellerin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarını etkileyerek dolaylı ve
pozitif olarak tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarına etki ettiği (0,320) sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 6. Değişkenler Arası Özel Dolaylı Etki
ÖZEL DOLAYLI ETKİ

Satın Alma Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı ->
Tüketimde Gıda Kaybı ve İsrafı -> Maliyet Kontrolü
Üretim Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Tüketimde
Gıda Kaybı ve İsrafı -> Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Üretim
Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı -> Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Üretim
Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Üretim
Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı -> Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,124
0,123
0,097
0,116
0,320

Tablo 7.'de değişkenler arası toplam yüklenme katsayıları yer almaktadır. Personellerin satın alma aşamasında
gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolü algılarına toplam etkisi %55,6, personellerin satın alma aşamasında
gıda kaybı ve israfı algılarının tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarına toplam etkisi %73, personellerin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarına toplam etkisi %78,7,
personellerin tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolü algılarına toplam etkisi %30,3, personellerin
üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolüne toplam etkisi %27,1, personellerin üretim
aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının tüketimde gıda kaybı ve israfı algılarına toplam etkisi %40,6 olduğu tespit
edilmiştir.
Tablo 7. Değişkenler Arası Toplam Etki
Maliyet Kontrolü
Maliyet Kontrolü
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı
Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,556

Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

0,730

0,787

0,303
0,271

0,406
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Tablo 8.'de görüldüğü üzere personellerin üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolü
algılarına yönelik doğrudan ve pozitif gözüken etkinin anlamlı olmadığı (O=0,148, ORT=0,126, STDEV=0,140,
T=1,054, P=0,292) sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 8. Doğrudan Etkinin Anlamlılık Derecesi
Orijinal
Katsayı (O)

Ortalama

Standard Sapma
(STDEV)

T Değeri
(|O/STDEV|)

P Değeri

0,219

0,208

0,104

2,102

0,036

0,410

0,416

0,085

4,839

0,000

0,787

0,781

0,063

12,593

0,000

Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı ->
Maliyet Kontrolü

0,303

0,317

0,115

2,639

0,009

Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı
-> Maliyet Kontrolü

0,148

0,126

0,140

1,054

0,292

Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı
-> Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı

0,406

0,393

0,089

4,537

0,000

DEĞİŞKEN
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı ->
Maliyet Kontrolü
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı ->
Tüketimde Gıda
Kaybı ve İsrafı
Satın Alma
Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı ->
Üretim Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı

Tablo 9.'da görüldüğü üzere personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolü
algılarına (p<0,010), personellerin satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının tüketimde gıda kaybı ve
israfı algılarına (p<0,000), personellerin üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı algılarının maliyet kontrolü algılarına
yönelik dolaylı ve pozitif gözüken etkinin anlamlı olduğu (p<0,017) sonucuna ulaşılmıştır.
Tablo 9. Dolaylı Etkinin Anlamlılık Derecesi
DEĞİŞKEN
Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı ->
Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı ->
Tüketimde Gıda Kaybı ve
İsrafı
Satın Alma Aşamasında
Gıda Kaybı ve İsrafı ->
Üretim Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda Kaybı ve
İsrafı -> Maliyet Kontrolü
Üretim Aşamasında Gıda
Kaybı ve İsrafı -> Maliyet
Kontrolü

Orijinal
Katsayı (O)

Ortalama

Standard Sapma
(STDEV)

t Değeri
(|O/STDEV|)

p Değeri

0,338

0,332

0,131

2,577

0,010

0,320

0,309

0,083

3,854

0,000

0,123

0,123

0,052

2,386

0,017
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Tablo 10.'da görüldüğü üzere, maliyet kontrolünün açıklanan toplam değişkenliği 0,366, tüketimde gıda kaybı ve
israfının açıklanan toplam değişkenliği 0,591, üretim aşamasında gıda kaybı ve israfının açıklanan toplam
değişkenliği 0,618 değerindedir.
Tablo 10. R Kare Değeri
R2 Değeri
0,366
0,591

Maliyet Kontrolü
Tüketimde Gıda Kaybı ve İsrafı
Üretim Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı

0,618

Bir ölçeğin güvenilir ve geçerli kabul edilebilmesi için güvenilirlik analizi (cronbach alfa) değerinin %70 in
üzerinde, geçerlilik analizi (composite reliability) değerinin %70 in üzerinde, açıklanan ortalama varyans
değerlerinin %50 oranı ve üstünde olması gerekmektedir (Özdamar, 2004). Tablo 11.'de görüldüğü üzere maliyet
kontrolü ölçeğinin (CA=0,839, CR=0,876, AVE=0,457), satın alma aşamasında gıda kaybı ve israfı ölçeğinin
(CA=0,822, CR=0,870, AVE=0,467), tüketimde gıda kaybı ve israfı ölçeğinin (CA=0,705, CR=0,831, AVE=0,596),
üretim aşamasında gıda kaybı ve israfı ölçeğinin(CA=0,883, CR=0,907, AVE= 0,409) çok iyi uyumun üstünde
mükemmele yakın değerler alarak güvenilirliği ve geçerliliği ispatlanmıştır.
Tablo 11. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Maliyet Kontrolü
Satın Alma Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı
Tüketimde Gıda Kaybı ve İsrafı
Üretim Aşamasında Gıda Kaybı ve İsrafı

Güvenilirlik
(Cronbach's
Alpha[CA])

Geçerlilik
(Composite
Reliability[CR])

0,839
0,822
0,705
0,883

0,876
0,870
0,831
0,907

Açıklanan
Ortalama
Varyans
(Average
Variance
Extracted
)(AVE)
0,457
0,467
0,596
0,409

Tablo 12.'de görüldüğü üzere SRMR 0,073, d_ULS 4,543, d_G 1,543, Ki kare 1753,812, NFI 0,684 değerleri ile
kabul edilebilir sınırlar içerisinde yer almaktadır.
Tablo 12. Ki kare Değerleri
SRMR
d_ULS
d_G
Ki Kare (Chi-Square)
NFI

Model
0,073
4,543
1,543
1753,812
0,684
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Tablo 13. Hipotezlerin ve Bulguların Özeti
HİPOTEZLER

SONUÇ

H1:Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları maliyet kontrolü
algılarını pozitif etkiler.

KABUL EDİLDİ
P<0,05

H2:Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları üretim aşamasında
gıda kaybı ve israfı algılarını pozitif
etkiler.

KABUL EDİLDİ
P<0,05

H3:Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları tüketimde gıda kaybı ve
israfı algılarını pozitif etkiler.

KABUL EDİLDİ
P<0,05

H4: Mutfak personellerinin üretim
aşamasındaki gıda kaybı ve israfına
yönelik algısı ile maliyet kontrolü algısı
pozitif ilişkilidir.

REDDEDİLDİ
P>0,05

H5: Mutfak personellerinin tüketim
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algısı ile maliyet kontrolü algısı
pozitif ilişkilidir.

KABUL EDİLDİ
P<0,05

AÇIKLAMA
Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları maliyet kontrolü
algılarını 0,216 düzeyinde
etkilemektedir.
Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları üretim aşamasında gıda
kaybı ve israfı algılarını 0,789
düzeyinde etkilemektedir.
Mutfak personellerinin satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfına
yönelik algıları tüketimde gıda kaybı ve
israfı algılarını 0,416 düzeyinde
etkilemektedir.
Mutfak personellerin üretim
aşamasında gıda kaybı ve israfı algıları
ile maliyet kontrolü algıları arasında
anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Mutfak personellerinin tüketimde gıda
kaybı ve israfı algılarının maliyet
kontrolü algıları ile 0,303 düzeyinde
pozitif ilişkili olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler
İşletmeler rakip işletmelerle rekabet avantajı yakalanabilmek amacıyla oluşan israf kalemlerini tespit etmekle
yükümlüdür. Yiyecek içecek işletmelerinde, gıdaların yapısında olan istenmeyen değişimler (çürüyüp atılması),
yiyeceklerin raflarda beklerken bozulması, dayanıksız olması, fire vermesi gıda kayıplarının ve israfının başlıca
sebepleridir. Bu bağlamda, işletmeler “yiyecek içecek maliyet kontrol döngüsü” konusunda dikkatli davranmalıdır.
Alan yazında gıda israfına yönelik çalışmalar bulunmasına karşın israfın yiyecek içecek işletmelerinin maliyetine
olan etkisinin araştırılmadığı görülmüştür. Bu araştırmada; mutfak personelinin gıda israfına yönelik algı ve
tutumlarını ayrıca israfı maliyetle ilişkilendirme durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç kapsamında,
İstanbul, Bolu, Afyon ve Sakarya' da bulunan 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel ve üst düzey restoranlarda mesleğini sürdüren
228 mutfak personelinden veri toplanmıştır. Veri toplama süreci, Şubat 2019- Mayıs 2019 tarihleri ile
sınırlandırılmıştır. SPSS ve kısmi en küçük kareli yapısal eşitlik analizi (PLS) sonucunda aşağıdaki bulgular elde
edilmiştir:
Mutfak çalışanlarının üretimde gıda kaybı ve israfını önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceği konusunda bilinç
ve algısı olmadığı tespit edilmiştir. (H4 hipotezi reddedildi.) Mutfak çalışanlarının satın alma aşamasında gıda kaybı
ve israfını önlemenin tüketimde gıda kaybı ve israfını önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu; tüketimde israfı
önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu; satın alma aşamasında gıda kaybı ve
israfını önlemenin tüketimde gıda kaybı ve israfını önleyeceği konusunda bilinç ve algısı olduğu; satın alma
aşamasında gıda kaybı ve israfını önlemenin üretimdeki gıda kaybı ve israfı önleyeceği konusunda bilinç ve algısı
olduğu hipotezi doğrulanmıştır. (H1,H2,H3,H5 hipotezleri doğrulanmıştır.)
Araştırmaya katılan mutfak personelinin tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde; cinsiyet açısından erkekler
(%79,4), eğitim durumu açısından üniversite mezunu (%50), aşçılık veya gastronomi eğitimi alma açısından "evet
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eğitim aldım" (% 77,6), çalıştıkları işletme türü açısından 5 yıldızlı otel (% 49,6), görev dağılımı açısından aşçıbaşı
(%26,3), yaş açısından 19-25 yaş aralığı (%40,1), mevcut pozisyonlarındaki çalışma sürelerine bakıldığında 1-50 ay
(%74,6) ön plana çıkmıştır.
Katılımcıların %53,9'unun üniversite mezunu (yüksek lisans dahil) olduğu, %77,6'sının ise gastronomi veya
aşçılık eğitimi aldığı tespiti üzerine katılımcıların eğitimli ve bilgi düzeylerinin yüksek olduğu kabul edilmiştir.
Eğitim seviyesi yüksek olan katılımcıların algıları doğrultusunda mutfak çalışanlarının üretimde gıda kaybı ve israfını
önlemenin işletme maliyetlerini önleyeceğine dair herhangi bir bilinç veya algısı olmadığı tespit edilmiştir. Bu
bağlamda, üniversitelerde verilen eğitimlerin israfa yönelik davranışlarda engel teşkil etmediği düşünülebilir.
İşletmelerde gıda israfını önlemeye yönelik verilecek eğitimlerin çok önemli olduğu ancak düzenlenen eğitimlerin
prosedür olarak kalmaması ve personelde olumlu yönde davranış değişikliği sağlaması büyük önem arz etmektedir.
Bu bağlamda personellerin mutfak şeflerince gözlemlenmesi ve gerektiğinde caydırıcı uygulamalar getirilmesi
önerilmektedir.
Yiyecek içecek işletmeleri mutfaklarda maliyet kontrolünü zorlaştıran etmenleri iyi bilmelidir. Tüketicilerin ve
personellerin gıda israfına yönelik bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yapılmalıdır. İşletmeler tüketici
davranışlarını deneyimleyerek ve iyi analiz ederek gıda israfını azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilmelidir. Bu
stratejileri belirleyebilmek için her işletme gıda israfının sebebini, miktarını ve tipini belirlemelidir. Müşteri sayılarını
doğru öngörebilen işletmelerde ortaya çıkabilecek gıda israfının ciddi seviyede azalacağı düşünülmektedir. İnternet
yolu ile bilgiye erişimin önemi günden güne artmaktadır. İşletmeler ihtiyaç fazlası gıdaları internet yolu ile kamu
oyuna veya ürünle ilgilenen özel şirket ve restoranlara duyurabilme ihtiyacı hissetmektedir. Geliştirilen mobil
uygulamalar sayesinde internet yolu ile bilgi alışverişinin artışının sağlanması gıda israfı ile mücadelede büyük önem
arz etmektedir.
Araştırmanın benzerlerinin farklı illerde farklı yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personellere uygulanması
önerilmektedir. Gıda israfını önlemeye yönelik çalışmaların üniversiteler ve sektör çalışanlarının işbirliği ile
ortaklaşa yürütülmesinin daha etkili sonuç vereceği öngörülmektedir.
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The Effects of Food Loss and Wastage on Cost in Food and Beverage Businesses: Research on
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Extensive Summary
The number and variety of food and beverage businesses are increasing. Competition environment of businesses
changes and price determination becomes harder. Businesses have to make a profit to survive, but it is not possible
to increase their profitability by changing prices. In this context, businesses are seeking to reduce their costs in order
to make a profit. The biggest cost reduction in a food and beverage business is to avoid wastage. In the literature,
although there are various researches on food wastage, it has been seen that the knowledge, opinions and attitudes of
the kitchen workers regarding the extent and how the food wastage in food and beverage enterprises affect the
operating costs have not been evaluated. The aim of this study is to determine the attitudes and behaviors of the
kitchen staff at the point of food loss and wastage, to examine the situations of linking food loss and wastage to the
cost, and to give an idea about the studies to be done on the subject.
Method
These may include the fact that most of the sales in businesses are small (such as the sale of meals in portions),
there are many semi-processed products at different times in food and beverage enterprises, the personnel in the
enterprises do not have the necessary knowledge level or show sloppy behavior on related issues. In a catering
business, the purchaser must have information about the materials to be purchased. The purchaser should not purchase
more or less than the business needs. For this, it must be in contact with other departments. The purchase must be
made in accordance with the purchase date set by the business. Purchases should be made on time. During the process,
the quality of the goods to be purchased (deterioration, aging, etc.) and expiry dates should be checked. In the study,
based on the literature, "H1: Perceptions of food loss and waste in the purchasing phase of kitchen staff positively
affect their perceptions of cost control." hypothesis has been established. As studies show that kitchen workers have
consciousness and perception that preventing food loss and waste during the purchasing phase will prevent operating
costs. It is thought that the kitchen staff, who are sensitive to the prevention of food loss and waste that may occur
during the purchasing phase, will act equally sensitive in cost control.
Studies demonstrate that, "H2: Perceptions of food loss and waste in the purchasing phase of the kitchen staff
positively affect the perceptions of food loss and waste in production." hypothesis has been established. Because it
is accepted that kitchen workers have consciousness and perception that preventing food loss and waste at the
purchasing stage will prevent food loss and waste in production. It is thought that the kitchen personnel, who are
sensitive to the prevention of food loss and waste that may occur during the purchasing phase, will act equally
sensitive about the food loss and waste in production.
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Based on the literature in the study, "H3: Perceptions of food loss and waste in the purchasing phase of the kitchen
staff positively affect the perceptions of food loss and waste in consumption." hypothesis has been established.
Because it is accepted that kitchen workers have consciousness and perception that preventing food loss and waste
during the purchasing phase will prevent food loss and waste in consumption. It is thought that the kitchen personnel,
who are sensitive to prevent food loss and waste that may occur during the purchasing phase, will be equally sensitive
about the food loss and waste that may occur during the consumption phase.
In the study, based on the literature, "H4: Perception of food loss and waste in the process of food loss and waste
in production is positively correlated with the perception of cost control." hypothesis has been established. Because
it is accepted that kitchen workers have the consciousness and perception that preventing food loss and waste in
production will prevent operating costs. It is thought that kitchen personnel, who are sensitive to prevent food loss
and waste that may occur during the production phase, will act equally sensitive about cost control. In the study,
based on the literature, "H5: Perceptions of food loss and waste occurring during the consumption phase of kitchen
staff are positively associated with the perception of cost control." hypothesis has been established. Because it is
accepted that kitchen workers have the consciousness and perception that preventing waste in consumption will
prevent operating costs. It is thought that kitchen personnel, who are sensitive to prevent food waste that may occur
during the consumption phase, will act equally sensitive about cost control.
The research was carried out on the kitchen staffs who continue their profession in 4-star hotel, 5-star hotel and
1st class restaurant businesses located in Istanbul, Afyon, Sakarya and Bolu. In the research, a questionnaire was
determined as the data collection method. The questionnaire was sent online via the internet. As a result of the data
collection process, 228 questionnaires which were understandable and acceptable were reached. SPSS and PLS were
used in data analysis. Descriptive statistics were used to determine the demographic characteristics of the participants.
Conclusion
Food waste has become an important social problem in economies where the frequency of eating out is increasing.
However, in this context, there is not enough research done to understand the problem of food waste, its causes and
effects. In this context, it is thought that the study will contribute to the field. According to the results obtained from
the study, it has been determined that kitchen workers do not have the consciousness and perception that preventing
food loss and waste in production will prevent operating costs. Kitchen workers have awareness and perception that
preventing food loss and waste during the purchasing phase will prevent food loss and waste in consumption; has
awareness and perception that preventing waste in consumption will prevent operating costs; that there is awareness
and perception that preventing food loss and waste at the purchasing stage will prevent food loss and waste in
consumption; The hypothesis that there is awareness and perception that preventing food loss and waste at the
purchasing stage will prevent food loss and waste in production has been confirmed.
Food and beverage businesses should know the factors that make cost control difficult in kitchens. Efforts should
be made to increase the awareness of consumers and staff about food waste. Businesses should develop strategies to
reduce food waste by experiencing and analyzing consumer behaviors well. To determine these strategies, each
business must understand what causes the food waste during the operation, amount and type of food waste. It is
thought that the food waste may arise in businesses that can not predict the number of customers correctly. The
importance of accessing information via the Internet is increasing day by day. Businesses feel the need to announce
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surplus foods to the public or private companies and restaurants that are interested in the product. Thanks to the
mobile applications developed, increasing information exchange via the internet is of great importance in the fight
against food waste.
The decrease in food loss and wastage in food and beverage businesses is seen as an important factor in ensuring
the sustainability of food in this aspect of gastronomic tourism. It is recommended that similar studies be applied to
staff working in different food and beverage establishments in different provinces. It is anticipated that working
together with universities and sector employees to prevent food waste will give more effective results.
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Bu çalışmanın amacı Türk mutfağının uluslararası bilinirliğindeki engelleri aşçıların
görüşleri çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışmada Türk mutfağının uluslararası
bilinirliğinin önündeki engelleri tespit etmek için nitel araştırma yöntemlerinden birisi olan
durum/vaka araştırması deseni kullanılmıştır. Çalışma verilerini toplamak için nitel
araştırmalarda sıklıkla kullanılan mülakat/görüşme tekniğinden yararlanılmıştır.
Görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA programı yardımıyla analiz edilmiştir.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Türk mutfağının bilinirliğinin önündeki en büyük
engellerin tanıtım eksikliği ve reklam yetersizliği olduğu belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde Türk mutfağına özgü yemeklere yeterince yer
verilmediği ve markalaşmanın yetersiz olduğu çalışmadan elde edilen diğer bulgulardır.
Çalışma sonunda Türk mutfağının uluslararası bilinirliğini artırmak için uluslararası yemek
yarışmaları ve fuarlara katılım sağlanması, ülke tanıtım filmleri ve kitapçıklarında mutfak
kültürüne daha fazla yer verilmesi ve gastronomi rotalarının oluşturulmasının gerekli
olduğu yönünde önerilerde bulunulmuştur.
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GİRİŞ
Gastronomi, bir bölgenin yerel değerler taşıyan somut ve soyut unsurlarının bir araya gelerek eşsiz bir mutfak
anlayışı yaratmasıyla birlikte önemli bir kavram haline gelmeye başlamıştır (Galvez, Granda, Lopez-Guzman &
Coronel, 2017; Karakuş, Onat & Özdemir, 2020). Gastronomi bir toplumun kültürünü anlamada vazgeçilmez bir
unsurdur ve destinasyonların sunduğu kültürel çekiciliğin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır (Solunoğlu, 2019a).
Bahsedilen bu kavram bölgenin yeme-içme kültürünü anlamak, o bölgenin insanlarının yaşayış biçimini,
geleneklerini, değerlerini bilmek ve destinasyonun tanıtımında yerel unsurların etkisini fark etmek açısından
önemlidir (Şahbaz & Keskin, 2012; Serçek & Serçek, 2015). Destinasyonu ziyarete gelen turistlerin yiyecek
tercihlerinde kültürel unsurlar önemlidir (Eren, 2020). Bu nedenle yerel değerlerin ön plana çıkartılması, otantik ve
zengin mutfak kültürlerinin vurgulanması, destinasyonlar açısından önem arz ederek insanların o bölgeyi ziyaret
etme arzusunu pekiştirir. Bu durum gastronominin sadece yemeklerle olan ilişkisinin yanında, bölgesel çekicilik ve
tanıtım faaliyetlerine olan katkısını da göstermektedir (Cömert & Özkaya, 2014; Balıkçıoğlu Dedeoğlu, Aydın &
Onat, 2019).
Mutfaklar kültürel değerleri bakımından incelendiğinde, Türk mutfağının bulunduğu coğrafya ve tarihsel geçmişi
nedeniyle çok köklü bir mutfak kültürüne sahip olduğu görülür (Güler, 2010). Türk mutfak kültürünün köklü
olmasında en çok Orta Asya, Selçuklu ve İslamiyet’in etkilerinin bir arada barınması ve yiyecek içeceklerin işlenme,
pişirilme ve sunum şekillerinde çeşitli farklılıkların yaratılması etkili olmuştur. Mutfak kültürü köklü olan
toplumların tükettikleri yiyecekler, kullanmış oldukları araç ve gereçler, kültürel bakımdan mutfak kimliğinin
içerisinde birtakım farklılıklar ve kendisine has değerler yaratır. Yaratılan farklılıklar merak duygusunu canlı tutarak
farklı milletlerden bireylerin o destinasyonu deneyimleme arzusunu yükseltir (Albayrak, 2013). Bu nedenle
milletlerin ortaya koymuş olduğu zengin mutfak kültürü aynı zamanda o destinasyona ait kimliksel bir algı taşıdığı
için tanıtımda önemli bir aracı rolü görmektedir (Kılıçhan & Köşker, 2015).
Bir destinasyonun mutfak kültürünün bilinirliğinin artırılması ve turizm ürünü olarak tanıtımının yapılması;
destinasyonun değer kazanması ve çekiciliğinin arttırılması açısından önemlidir (Cömert, 2014). Özellikle son
yıllarda turistler ziyaret ettikleri kültürlerle bağdaşan lezzetleri yerinde deneyimlemek ve otantik lezzetleri tanımak
arzusundadır. Meydana gelen bu durum turistlerin harcamalarına yansımış ve turistler bütçelerinden önemli bir
kısmını yeme-içmeye ayırmıştır. Yaşanılan bu olay ise gastronomi turizminin gelişmesine, kültürel mirasın
korunmasına ve bölgesel tanıtıma katkı sağlamıştır (Seyitoğlu & Çalışkan, 2014).
Türk mutfağının yaşayan en eski mutfaklardan birisi olması farklı bölgelerde yaşayan insanların dikkatini
çekmekte ve gastronomik açıdan Türk mutfağına değer atfettirmektedir. Türk mutfağının içerisinde Orta Asya,
Selçuklu, Osmanlı’ya ait farklı zenginlik unsurlarının bulunması, birbirinden farklı lezzetlerin bir arada olmasını
sağlayarak bu değerli bölgeyi gastronomi turizmine elverişli hale getirmiştir (Özkaya & Can, 2012).
Türk mutfağının öneminden hareketle hazırlanan bu çalışmada temel olarak Türk mutfağının uluslararası
bilinirliğinin önündeki engellerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Belirlenen bu amaç doğrultusunda
mutfak şefleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir ve şeflerin Türk mutfağının bilinirliğine yönelik düşünceleri analiz
edilmiştir.
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Literatür Taraması
İnsanların yerleşik hayatı tercih etmesi ve kendi içerisinde gruplar oluşturarak yaşama adapte olması süreci toplum
kavramının zaman içerisinde ortaya çıkmasını sağlamıştır. Oluşumunu tamamlayan bu toplumlar aralarında
anlaşabilmek ve ortak bir kültürün parçası olmak için çeşitli semboller geliştirmişlerdir. Mutfak ve mutfağa ait olan
sembollerde zaman içerisinde toplumları birbirinden ayıran özgün değerler haline gelmiştir (Bekar & Zağralı, 2015).
Toplumların sık sık bir araya gelmesi ve sürekli iletişim halinde olmaları bireylerin sosyalleşme sürecinin de
başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Sosyalleşme sürecinin gerçekleşebilmesi için bireylerin kültürleri tam
anlamıyla tanıması ve o kültüre entegre olması gerekmektedir (Özkök, Sünnetçioğlu & Karakaş, 2017). Her toplumun
içerisinde barındırdığı hayat tarzının farklı olması mutfak kültürü, yiyecek ve içeceklerin üretim ve tüketim şekilleri
gibi birtakım unsurlar üzerinde de farklılıkları beraberinde getirmiştir. Farklı şekillerde üretimi tüketimi ve işlenmesi
gerçekleştirilen yiyecek ve içecekler farklı toplumlardan gelen kişilerce denemeye değer olarak kabul edilmiştir.
Özellikle bir destinasyonu deneyimlemek için bölge ziyaretinde bulunan turistler açısından denedikleri yeni lezzetler
büyük bir önem teşkil eder (Barakazı & Önçel, 2017; Karakuş, Onat & Yetiş, 2018; Sati, 2019). Bu nedenle her
ülkenin tanıtımda olduğu gibi Türk mutfağının tanıtımında da doğru lezzetleri ön plana çıkartarak sağlıklı bir tanıtım
gerçekleştirmek büyük bir önem taşır (Albayrak, 2013).
Türk mutfak kültürünün oluşumu Orta Asya’nın göçebe kültüründen başlayarak günümüze kadar gelen bir süreci
içerisinde barındırmaktadır. Göçebe kültürün etkisiyle birlikte gelen et, süt ve sebze tüketiminin bir arada olma
anlayışı Türk mutfak kültürünü zenginleştiren en temel unsurlardan biridir. Bu nedenle Türk mutfak kültürü
geçmişten günümüze kadar gelen süreçte bir tarih aktarıcısı rolünü de bünyesinde barındırır (Solmaz & Altıner,
2018). Beşirli (2010) yapmış olduğu çalışmada yemeği her açıdan ele almış ve Türklerdeki yemek, inanç ve güç gibi
olgular arasındaki ilişkileri değerlendirmiştir. Çalışmadan elde edilen temel çıkarımlara göre Türklerde yemek bir
saygınlık göstergesi, töre inanışının bir parçası olarak görülmektedir. Aynı zamanda yemeğin ön plana çıkması ve
tanıtımı sosyalizasyonunda bir parçası olarak kabul görmektedir. Bu nedenle bizim Türk mutfağına bakış açımız
kadar farklı destinasyondan gelen kişilerin Türk mutfağına bakış açısının da Türk mutfağının sosyalizasyonu
açısından önemli olduğu söylenebilir.
Şanlıer (2005) yapmış olduğu çalışmada yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki düşüncelerini
incelemiştir. Çalışma kapsamında 474 yerli ve 553 yabancı toplam 1027 bireyin görüşlerine başvurulmuştur.
Çalışmadan elde edilen bulgulara göre Türk turistler kendilerine sunulan yiyecekleri iştah açıcı, lezzetli ve fazla
kalorili bulurken yabancı turistler yemekleri lezzetli, fazla yağlı ve çok baharatlı olarak ifade etmişlerdir. Bulgular
kapsamında geliştirilen önerilere göre farklı destinasyondan gelen kişiler için tanıtım broşürleri hazırlanması, yurt içi
ve yurtdışında düzenlenen festivallere Türk mutfağının tanıtımı amacıyla daha fazla katılımın gerçekleştirilmesi,
tanıtım faaliyetleri kapsamında ülke ekonomisinden hak ettiği payın Türk mutfak tanıtımı için sağlanması, tanıtım
faaliyetleri ve mutfak gelişimi için önerilen unsurlar arasındadır.
Cömert ve Özkaya (2014) yapmış oldukları çalışmada gastronomi turizminde Türk mutfağının önemini
incelemişlerdir. Yapılan çalışma kapsamında elde edilen bulgular dahilinde Türk mutfağının kültür ve tarih açısından
çok önemli bir konumda yer aldığı, bu nedenle tanıtımının iyi bir şekilde yapılmasının büyük bir önem taşıdığı tespit
edilmiştir. Türk mutfağının tanıtımına ilişkin çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği fakat bu faaliyetlerin yeterli olmadığı
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çalışmanın bulguları arasındadır. Bu konuda seyahat acentelerine büyük görevler düştüğü çalışmadan elde edilen
veriler dahilinde söylenebilir.
Girgin ve arkadaşları (2017) gerçekleştirmiş oldukları çalışmada dünyanın en iyi mutfakları ve Türk mutfağını
incelemeyi hedeflemişlerdir. Hedeflenen bu amaç doğrultusunda dünyanın en iyi mutfakları ile ilgili çeşitli bilgiler
sağlayan ve en çok ziyaret edilen internet sayfaları incelenmeye alınmıştır. Yapılan bu inceleme doğrultusunda,
arama motorlarında en çok ziyarette bulunulan 16 adet web sayfasının 9'unda Türk mutfağının yer aldığı, en iyi ülke
sıralamaları yapılan ve Türk Mutfağının da içinde yer aldığı web sayfalarında ise ortaya çıkan bulguların ulaşılmak
istenilen seviyelerde olmadığı belirlenmiştir.
Güler ve Olgaç (2010) çalışmalarında lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türk mutfağının tanıtım ve
pazarlanmasına ilişkin görüşlerini incelemişlerdir. Çalışma kapsamında Anadolu üniversitesinde eğitim gören 256
öğrenciye anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre festivallerin daha fazla düzenlenmesi, yerli ve
yabancı basında Türk mutfağıyla ilgili haberlere daha çok yer verilmesi, farklı lezzetlerin içerisinde olduğu alternatif
lezzetlerin ortaya çıkarılması gerektiği gibi çeşitli fikir beyanında bulunulmuştur.
Çakıcı ve Eser (2016) yürütmüş oldukları çalışmada yabancı mutfak şeflerinin gözünden Türk mutfağı hakkındaki
incelemelere yer vermişlerdir. Çalışmadan elde edilen bulgular ışığında Türk mutfağının dünyanın en çok çeşitliliğini
içinde barındıran mutfaklardan biri olduğu, aynı zamanda kalite, tat ve lezzet açısından başarılı mutfaklar arasında
yer aldığı gibi çeşitli tespitlerde bulunulmuştur. Olumsuz açıdan değerlendirildiğinde şeker ve tuz oranının fazla
olması, sindiriminin zor olması gibi birtakım olumsuzluklar tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında gıda üretim
personellerine çeşitli eğitimler verilmesi, yapay tatlandırıcılar yerine doğal şeker olan ürünlerden yararlanılması, yağ
oranının düşülerek genellikle yemeklerde zeytinyağı tercihinde bulunulması çalışmanın önerileri arasındadır.
Surenkok ve arkadaşları (2010) yapmış oldukları çalışmada Türkiye’de gastronomi turizmi ve gıda turizm
tanıtımında internet kaynaklarının kullanıma odaklanmışlardır. Yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgular
doğrultusunda turizmde var olan kuruluşlar ile mutfak tanıtımında faaliyet gösteren operatörler arasında iletişimsizlik
olduğu sonucuna varılmıştır. Web tanıtımında kullanılan bu sınırlı vizyonun genişletilmesinin mühim olduğu
çalışmanın bulguları arasındadır.
Bucak ve Aracı (2013) yapmış oldukları çalışmada Türkiye’de gastronomi turizmini değerlendirmişlerdir.
Çalışmanın verilerine göre düzenlenen festival ve tanıtımlar sadece yerel bazda kalarak uluslararası alanda pek fazla
etkili olamamaktadır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında konunun yerel yönetimler devlet, vatandaş üçgeni içerisinde
değerlendirilmesi mutfağa sahip çıkma farkındalığını artırmada etkili olacaktır.
Yürütülen çalışmalar incelendiğinde Türk mutfağının tanıtımının ele alınış biçimi açısından birtakım eksikliklerin
var olduğu gözlemlenmektedir. Kültür açısından oldukça zengin olan bu mutfağın tanıtımda yeterince
aktarılamaması, devlet ve vatandaş iş birliğinde yaşanan eksiklikler, tanıtım kitaplarının çevirilerinde kısıtlılıklar
bulunması Türk mutfağının uluslararası alanda hak ettiği değeri görememesinde en temel olguların başında yer
almaktadır. Bu nedenle turizm festivalleri düzenleyen acentelere, bu konuda çalışmalar yürüten alanında yetkin
akademisyenlere oldukça fazla görev düşmektedir.
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Yöntem
Türk mutfağının uluslararası alanda bilinirliğinin önündeki engelleri tepit etmek amacıyla hazırlanan bu çalışma
Türkiye’de otel mutfaklarında görev yapan şef aşçıların fikirlerinin tespit edilmesini amaçlamıştır. Bu amaç
doğrultusunda şef aşçılara ‘‘Türk mutfağının bilinirliğini artırmak için neler yapılabilir? ve ‘‘Türk mutfağının
dünyadaki bilinirliğinin fazla olmamasının nedenleri neler olabilir? şeklinde iki adet soru” yönlendirilmiştir ve bu
konudaki fikirleri alınarak elde edilen görüşler yazılı hale getirilmiştir. Araştırmada kullanılan verilerin
toplanabilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Etik Kurulu
16/11/2020 tarih ve 20 karar/sayı numarası ile alınmıştır. Gerekli izinlerin alınmasından sonra veri analizine
başlanmıştır.
Hazırlanan çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma, “gözlem, görüşme ve doküman
analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanıldığı, algıların ve olayların kendi doğal ortamında gerçekçi ve
bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma” olarak tanımlamak mümkündür
(Yıldırım & Şimşek, 2006). Bir başka tanımda ise “belirli bir olgu veya olayları kendi doğal ortamları içerisinde çok
yönlü ve uzun süreli olarak derinlemesine incelenmesi” olarak da ifade edilmektedir (Işıkoğlu, 2005).
Bu çalışmada Türk mutfağının uluslararası bilinirliğe ilişkin sektör çalışanlarının görüşlerinin derinlemesine
incelemek (değerlendirilmesi) amacıyla nitel yöntemlerinden biri olan durum/vaka araştırması deseni tercih
edilmiştir. Durum araştırması; bir kültürü, grubu, olayı ya da olguyu birçok veri kaynağı kullanarak kendi içerisinde
derinlemesine araştırmakta ve böylece araştırılan konunun çeşitli yanlarının ortaya çıkarılmasını ve anlaşılmasını
sağlamaktadır (Gürbüz & Şahin, 2014). Durum araştırmaları; tek ve çoklu durum araştırması olarak ikiye
ayrılmaktadır (Aytaçlı, 2012). Bu çalışmanında deseni tek durum araştırması olarak belirlenmiş ve araştırma konusu
ile ilgili derin bilgi elde edebilmek için Türk mutfağının uluslararası bilinirliğine yönelik değerlendirmeler
belirlenmeye çalışılmıştır.
Çalışma verilerini toplamak için nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan mülakat/görüşme tekniğinden
yararlanılmıştır. Görüşme; sözlü iletişim yolu ile kişileri ve onlarla ilgili durumların anlaşılmasını sağlayan bir veri
toplama tekniğidir (Gürbüz & Şahin, 2014). Katılımcıları belirlemek içinse amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt
örneklem yöntemi kullanarak derinlemesine bilgi edinebilecek kişilerin seçilmesi sağlanmıştır (Neuman 2006;
Krysik & Finn 2015). Bu doğrultuda çalışmada mesleki deneyimi beş yıl ve üzerinde olan aynı zamanda sektörde
çalışmaya devam eden aşçıbaşları tercih edilmiştir. Bu ölçütleri sağlayan ve çalışmaya gönüllü olarak katılmayı
kabul eden 20 aşçıbaşı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Açık uçlu soruların ve demografik bilgilerin yer aldığı
görüşme formu e-posta yoluyla ve yüz yüze yapılan görüşmeler sonunda doldurtulmuştur. Yüz yüze yapılan
görüşmeler 30-40 dk sürmüştür. E-posta ile katılan katılımcılara ise üç hafta içerisinde gönderilen forma yanıt
vermeleri istenerek belirli aralıklarla hatırlatıcı mailler göderilmiştir.
Elde edilen verilerin analizinde içerik analizinden yararlanılmıştır. İçerik analizi, çeşitli söylemlere uygulanan
metodolojik araç ve tekniklerin bütünü olarak ifade edilmektedir (Bilgin, 2014). İçerik analizi temaları, önyargıları,
kalıpları ve anlamları belirlemek amacıyla belirli bir materyalin (yazılı dokümanlar, videolar, fotoğraflar, ses kayıtları
vb.) ayrıntılı, dikkatli ve sistematik bir şekilde incelenmesi, okunması ve yorumlanması demektir (Berg & Lune,
2015).
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Görüşmelerden elde edilen verilerin analizinde

tümdengelimsel ve tümevarımsal yöntemler bir arada

kullanılarak, ilk olarak alanyazın doğrultusunda kapalı kod sistemiyle ana ve alt temaların kodları belirlenmiştir.
Ardından görüşme verileri doğrultusunda açık kodlama yapılarak ana ve alt temalar ile kodlar yeniden
değerlendirilmiştir (Creswell, 2018). Bu işlemlerin ardından verilerin sistematik olarak analizini sağlamak için
MAXQDA programı kullanılmıştır. Bu program sayesinde verilerin kodlanması, görselleştirilmesi sağlanırken aynı
zamanda çalışmanın güvenirliğinin artmasına da katkı sağlanmıştır. Ayrıca nitel araştırmalarda güvenirliği sağlayan
diğer bir hususta veri setlerini birden fazla kodlayıcının kodlamasıyla ortaya çıkan cevaplardaki kararlılıktır
(Creswell, 2018). Literatür incelendiğinde Maxqoda programı ile katılımcı görüşlerinin analiz edildiği çalışmalara
rastlanmaktadır (Yayla, 2020; Yayla & Ergün, 2020).

Bu kapsamda araştırmanın güvenirliğini artırmak için

gastronomi alanında uzman olan iki kişiden yararlanılmıştır.
Araştırmanın bulguları
Araştırmaya katılan aşçıbaşılarına ilişkin demografik bilgilere Tablo 1’de yer verilmiştir. Katılımcılara K1, K2,
K3, … K20 şeklinde kodlar verilerek alıntılar bu kodlara göre aktarılmıştır. Ardından betimsel bulguları ortaya
koyabilmek için MaxDicto (kelime frekans analizi) ve kelime bulutu ile kod-alt-kod bölümler modeli kullanılmıştır.
Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler
Katılımcı
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K20

Cinsiyet
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Kadın
Erkek

Yaş
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
29-39 yaş arası
18-28 yaş arası
40-50 yaş arası
40-50 yaş arası
29-39 yaş arası
40-50 yaş arası
29-39 yaş arası
29-39 yaş arası
29-39 yaş arası
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
18-28 yaş arası
29-39 yaş arası
18-28 yaş arası
40-50 yaş arası

Çalışma Süresi
6-10 yıl
6-10 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
6-10 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üzeri
16 ve üzeri
16 ve üzeri
11-15 yıl
11-15 yıl
16 ve üzeri
6-10 yıl
16 ve üzeri
6-10 yıl
11-15 yıl
6-10 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

Ünvanı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı
Aşçıbaşı

Çalışmaya 8 kadın, 12 erkek olmak üzere 20 aşçıbaşı katılmıştır. 10 aşçıbaşı 18-28 yaş aralığında, 6 aşçıbaşı 2939 yaş aralığında, 4 aşçıbaşı 49-50 yaş aralığındadır. Çalışmaya katılan aşçıbaşlarının çalışmanın amacı
doğrultusunda en az 6 yıldır mesleklerini yaptıkları görülmektedir.
Çalışmada görüşme/mülakat tekniği ile elde edilen veriler MAXQDA programına proje olarak tanımlanmıştır.
Elde edilen veriler dahilinde toplamda 65 kod belirlenmiştir. Ana temalara ve alt temalara ilişkin kod sayıları ile
temalara ilişkin açıklamalar Tablo 2 ve Tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Ana ve Alt Temalara İlişkin Kod Sistemi

Çalışmada tek bir ana tema belirlenmiş olup bu tema “Türk mutfağının bilinirliği”dir. Türk mutfağının bilinirliği;
markalaşma, tanıtım, farklı ülkelere ait yemeklerin etkisi , paydaşlarla işbiriliği, işletme politika ve menüleri alt
temalarından oluşmaktadır. Oluşturulan bu alt temalar Şanlıer (2005), Güler (2010), Öncel (2015) ve Bezirgan
(2019)’ın yapmış olduğu çalışmalardan yola çıkılarak ve katılımcılardan elde edilen bilgiler dahilinde
oluşturulmuştur.
Tablo 3. Ana ve Alt temalara İlişkin Açıklamalar
Ana Tema
Türk Mutfağının
Bilinirliği

Alt Tema
Markalaşma

Farklı Ülkelere Ait Yemeklerin
Ektisi
Tanıtım
İşletme Politikaları ve Menüleri

Açıklamalar
Türk mutfağı ve mutfağın sahip olduğu ürünlerin marka
olarak bilinirliğinin artırılmasını ifade etmektedir.
Markalaşma sürecinde temel amaç destinasyona özgü
yiyecek ve içeceklerin turistler üzerinde farklı etkiler
meydana getireceği düşünülmektedir.
Türk mutfağına özgü yemeklerin dünya mutfaklarındaki
yemeklere göre tercih edilme/edilmeme durumunu ifade
etmektedir.
Türk mutfağının bilinirliğindeki tanıtım eksikliğini ve
bunun için neler yapılabileceğini ifade etmektedir.
İşletmelerin Türk mutfağına yönelik tulumlarını ve
menülerinde Türk mutfağına ne kadar yer verdiklerini
ifade etmektedir.

Tablo 3’te belirtilen ana temalar ve alt temalarla ilgili betimsel analizler yapılmış, verilerin görselleştirebilmek
için kelime bulutu ile kod-alt kod-bölümler modeli uygulanmıştır. Modellerin yanı sıra katılımcıların görüşlerinden
bazılarına da yer verilmiştir.
Türk Mutfağının Bilinirliğine Yönelik Betimsel Bulgular
Çalışmanın betimsel bulguları için kelime frekans analizi, kelime bulutu ve kod-alt kod-bölümler modeli
kullanılmıştır. Türk mutfağının bilinirliğine yönelik anahtar kelimeleri tespit edebilmek amacıyla kelime frekans
analizi yapılmış bunun için “MAXQDA Analytics Pro 2020” yazılımın da yer alan “MAXDicto” sekmesi
kullanılmıştır. Görüşme yapılan 20 kişinin tüm ifadeleri listelenerek sözcüksel tarama yapılmıştır. Böylece
katılımcıların ifadelerinde yer alan kelimeler listelenmiştir. Türkçe’nin sondan eklemeli bir dil olması nedeniyle bazı
kelimeler (tanıtım, tanıtımlar, tanıtımlardaki vb.) gruplandırılmış ve birleştirilmiştir. Daha sonra elde edilen sonuçlara
bir hariç listesi (bir, ve, fakat, ama, bu, lakin, gibi, ile, her, bile, şey, mesela vb.) uygulanarak analizlere son hali
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verilmiştir. Yapılan analiz sonucunda 1011 kelime frekansı ile 33 kelime grubu tespit edilmiştir. Kelime grubuna
ilişkin kelime bulutu Şekil 1’de görülmektedir.

Şekil 1. Kelime Frekanslarına İlişkin Kelime Bulutu
Şekil 1’de yer alan her kelime, frekansının büyüklüğüyle doğru orantılı gösterilmiş, yani bir kelime diğerlerinden
büyük ise bu o kelime frekansının diğerlerinden daha fazla tekrar edildiğini göstermektedir. Şekil 1’deki kelime
bulutunda ön plana çıkan ilk kelimeler “tanıtım (29), mutfak (27), Türk (22), yemek (20), kültür (19), yöresel (18),
bilinirlik (17), geleneksel (17), markalaşma (16)” olarak belirlenmiştir. Araştırma Türk mutfağının bilinirliğine
yönelik olduğu ve sektörde çalışan kişilere uygulandığı için “tanıtım, mutfak, yöresel, ürün, bilinirlik, yemek,
restaurant, menü, fuar, yarışma” kelimeleri sık tekrarlanmıştır. Bu nedenle, kelime bulutu sonucunda öne çıkan
kelimelerin konu ile uyumlu olduğu söylenebilir.
Kod-alt kod-bölümler modeliyle alt temaların kodlanma sıklığı belirlenmiş ve alt temalara ilişkin ifadelere yer
verilmiştir. Türk mutfağının bilinirliği temasıyla ilgili katılımcı görüşlerini gösteren kod-alt-kod bölümler modeli
Şekil 2’ de görülmektedir.
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Şekil 2. Türk Mutfağının Bilinirliği Kod-Alt Kod-Bölümler Modeli
Şekil 2’deki kod-alt-kod modeli incelendiğinde Türk mutfağının bilinirliği ana temasına ait ; tanıtım alt teması 40
kez, işletme politikaları ve menüleri alt teması 14 kez, markalaşma alt teması 5 kez, farklı ülkelere ait yemeklerin
etkisi alt teması 4 kez ve paydaşlar işbirliği alt teması 2 kez kodlandığı gürülmektedir. Elde edilen bu alt temalar
aşçıbaşlarının Türk mutfağının bilinirliğini artırmak için bu alt temalarda yer alan kodlarla alakalı görüş bildirdiğini
ortaya koymaktadır. Alt temaların oluşturulmasında katılımcı aşçıbaşlarından bazılarının vermiş olduğu cevaplar şu
şekildedir;
“…yemeklerimizi özellikle de her yörenin kendine özgü tadlarını, ürünlerini markalaştıramadığımızdan dolayı
dünyada bilinirliğinin zayıf olduğunu düşünüyorum…” (K1)
“…patent almada ve markalaşmada yaşanılan sıkıntılar Türk mutfağının dünyadaki tanınırlığını olumsuz
etkliyor…” (K15)
“… baktığımızda ülkemizde başka mutfakların yemeklerine karşı bir merak var. Bir nevi batıya olan bir
hayranlığımız var ve bu durum Türk mutfağının bilinirliğini etkiliyor. Çünkü ilk önce bizler kendi mutfağımızı
benimseyelim, merak uyandıralım ki diğer ülke mutfakları gibi Türk mutfağının da bilinirliği artsın diye
düşünüyorum…” (K10)
“…ülkemizde bile diğer dünya mutfaklarına ait yiyecekler Türk mutfağına ait yiyeceklerden daha çok
kullanılmakta, Türk mutfağının dünyada yeterince tanınmamasının bir nedeni bence bu. O nedenle bu nokta da
bir takım çalışmalar yapılmalı…” (K13)
“…tanıtım yanımız zayıf kalıyor yurt dışında bu konuda iş yapanlar genelde dönerci fast food gibi işlerle
uğraşıyor…” (K20)
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“…yemek ve mutfak kültürünün tanıtımının yetersiz olması…” (K14)
“… tanıtım çalışmalarının çok iyi olmaması Türk mutfağını uluslararası platformlarda maalesef zayıf kalmasına
neden oluyor…” (K18)
“…Türk mutfağına ait ürünlerin dünya pazarına çok fazla ulaşamaması…” (K16)
“…bölgesel yiyeceklerin çok bilinir olmaması Türk mutfağını belirli ürünler içine hapsediyor örneğin döner,
kebap gibi. O yüzden Türk mutfağının dünyadaki bilinirliği az….” (K3)
“…dünyada Türk mutfağı tanıtmı için herhangi bir faaliyet olmaması hatta hiç denecek kadar az olması
bilinirliğini, tanınırlığını azaltmaktadır…” (K8)
“…günümüzde sosyal medyanın bir şeylerin popüler olmasında oldukça etkili olduğu bir gerçek bu nedenle Türk
mutfağı tanıtımlarında sosyal medyayı daha aktif olarak kullanmak tanutuma katkı sağlayabilir… (K4)
“…yurt dışındaki seminer ve fuarlar artırılabilir…” (K7)
“… uluslararası platrormalarda yemek yarışmaları düzelenebilir ve düzenlenen yarışmalara da Türk mutfağını
en iyi şekilde temsil edecek yemeklerle katılmamız bilinirliği artırabilir…” (K18)
“…ülkemizin tarihi, doğal ve diğer turistik özelliklerini tanıtan kısa filim ya da belgeseller yapılırken türk
mutfağınıdan tanıtan belgesel ya da tanıtım videolarına ağırlık verilebilir…” (K11)
“…Türkiye Aşçılar Federasyonu ve gastronomi okulları birlikte hareket etmeli devlette destek vermeli bu
konularda…” (K1)
“… lise ve üniversiteler de aşçılık derslerinde ülke yemeklerine önemini anlatılması…” (K11)
“…restaurant, otel ve cafelerdeki menülerin Türk mutfagına ait en az 2 3 sayfa Türk mutfağından yemekler yer
almalı, turizm bölgelerinde sadece Türk mutfağı yemekleri üretilen mekanlar ağırlıklı olmalı…” (K19)
Katılımcıların Türk mutfağının bilinirliğini değerlendirmeleri sonucunda, Türk mutfağına yönelik tanıtım ve
reklam çalışmalarının yetersiz olduğu, yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde Türk mutfağına ait yemeklere
yeterince yer vermedikleri, genellikle dünya mutfaklarında yer alan yemeklere karşı bir ilginin olduğu ve bu
durumunda işletmelerin menülerine yansıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Bunu yanı sıra bölge mutfaklarında yer alan
yiyeceklerin yeterince tanıtılmadığı, markalaşma, patent, coğrafi işaret gibi çalışmalara yeterince önem verilmediği
okul-aşçılar birliği gibi federasyon ilişkilerinin zayıf olduğu bu durumun da Türk mtfağının bilinirliğini olumsuz
etkilediği sonucu katılımcılar tarafından vurgulanan öğelerdir.
Sonuç ve Öneriler
Türk mutfağının bilinirliğinin önündeki engellerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu çalışma sonuçlarına
göre aşçıbaşılarının en çok tekrarladığı sözcük “tanıtım” olmuştur. Katılımcı ifadelerinden Türk mutfağının
bilirliğine yönelik yapılan değerlendirmelerde Türk mutfağının bilinirliğinin önündeki en büyük engeller tanıtım ve
reklam yetersizliği olarak ifade edilmiştir. Albayrak (2013) tarafından farklı milletlerden turistlerin Türk mutfağına
ilişkin görüşlerinin saptanması üzerine yapılan çalışma sonuçlarına göre, çalışmaya katılan yabancı turistlerin %
46’sı Türk mutfağı ile ilgili herhangi bir bilgi sahibi değillerdir. Yine aynı çalışma sonuçlarına göre bilgi sahibi
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olanların % 53’ü bilgilerini internet yolu ile öğrenirlerken gazete dergi gibi kaynaklardan Türk mutfağı ile ilgili
bilgileri öğrenenlerin oranı sadece % 10’dur.
Eröz ve Doğdubay (2012) tarafından yapılan çalışma sonuçlarına göre Türkiye’ye turist yollayan ülkelerin internet
kullanım oranlarının son derece yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle Türk mutfağının bilinirliğinin
sağlanmasında sosyal medya önemli görülmektedir. Türkiye tanıtım filmlerinde Türk mutfağına daha fazla yer
verilmesi mutfak kültürürünün tanıtımında ve bilinirliğinin artırılmasında önemli görülmektedir. Ayrıca yerel
yönetimlerin bölge tanıtımlarında yerel mutfaklarla alakalı bilgilere de ağırlık vermeleri bölgenin mutfak kültürünün
artırılmasına katkı sağlayabilir. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşları yöresel yemekler ve mutfak kültürünün
bilinirliğinin artırılmasında etkin rol oynamalıdır.
Çalışmadan elde edilen sonuçlardan birisi de; otel, restoran gibi yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde Türk
mutfağına özgü yemeklerin yeterince yer almadığı ve işletmelerin daha çok dünya mutfaklarından yemeklere
yöneldiklerini belirtmişlerdir.

Bu tür işletmelerde Türk mutfağına ait yemeklerin menülerde yer almasının

sağlanması Türk mutfağının tanıtımı ve bilinirliğinin artırılmasında etkili olacaktır. Şanlıer (2005) tarafından yapılan
çalışma sonuçlarına göre Türk mutfağı hakkında bilgi sahibi olan turistlerin % 66’sı bu bilgileri akrabalar ve
arkadaşlarından edindiklerini belirtmişlerdir. İşletmelerde Türk yemeklerini deneyimleyecek yabancı ziyaretçiler, bu
deneyimlerini gerek sosyal medya ve forum siteleri aracılığıyla paylaşarak, gerekse deneyimlerini arkadaşları ve
akrabaları ile paylaşarak Türk mutfağının tanıtımına katkı sağlayabilir. Elde edilen bu sonuç işletmelerin menülerine
Türk mutfağına özgü değerleri eklemelerini önemli kılmaktadır.
Türk mutfağında ve bölgesel yemeklerde markalaşmanın yeterince olmadığı Türk mutfağının bilinirliğini azaltan
başka bir neden olarak belirlenmiştir. Bölgesel mutfak kültürünün, destinasyonu rakip destinasyonlar karşısında daha
avantajlı kıldığını kanıtlayan çalışmalar literatürde mevcuttur (Aslan, Güneren & Çoban, 2014; Şengül & Türkay,
2016; Solunoğlu, 2019b). Kamu, üniversiteler ve özel sektörün birlikte yapacağı çalışmalar ile bölgesel mutfak
kültürünün tanımlanması, mutfak kültürüne ait unsurların envanterlerinin çıkarılması ve gastronomik turistik ürün
potansiyeline sahip ürünlerin belirlenmesi, mutfakların gelişimine ve markalaşmasına katkı sağlayabilir. Coğrafi
işaretleme, yöresel mutfak ürünlerinin bilinirliğini ve katma değerini pozitif yönde etkilemektedir (Özsoy, 2015;
Gökovalı, 2007). Bu nedenle yöresel mutfak ürünlerini coğrafi işaret ile belgelendirmek ve ürünleri standart hale
getirmek bilinirliğin sağlanmasına katkı sağlayabilir.
Gastronomi rotaları kırsal turizmin gelişmesine ve bilinirliğin artmasına katkı sağlamaktadır (Henriques &
Custódio, 2010; Barrera &

Bringas, 2008). Yöresel yiyeceklerin deneyimlenebileceği gastronomi rotalarının

oluşturulması ve bu rotaların tanıtımı için seyahat acentaları ile işbirliği yapılması ülkeyi ziyarete gelen insanların
mutfak hakkındaki bilinirliğini artırabilir.
Türk mutfağının bilinirliğini artırabilmek için uluslararası alanlarda düzenlenen yemek yarışmaları ve fuarlara
katılım sağlanması ve sanal workshop uygulamalarına katılıma önem verilmesi gerekmektedir. Aşçılara yönelik
meydana getirilmiş federasyonlar ve mutfak eğitimi veren okullar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve bu
fuar/yarışma, sanal workshop gibi etkinliklere bilinçli katılım sağlanması bilinirliğin artırılmasında etkili olabilir.
Ayrıca Türk mutfağının seçkin yemeklerinin uluslararası organizasyonlarda, turnuvalarda, uluslararası şirketlerin
toplantıları vb. etkinliklerin menülerine girmesi bilinirliğin artırılmasında önemli görülmektedir. 25 Şubat
2019 tarihinde Amerika Birleşik Devletlerinde düzenlenen 91. Oscar Ödülleri gecesinin gala yemeğinde, Turkey
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ONE Derneği’nin çalışmaları sonucunda Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında bulunan “Ali Nazik, Vişneli Zeytin
Yağlı Yaprak Sarması, Yağ Mantısı, Kuru Baklava ve Damla Sakızlı Muhallebi” yer almıştır ve katılımcılar tarafından
beğenilmiştir (Turizm Global, 2019). Kamu ve özel sektörün birlikte yapacağı bu tür çalışmalar ile Türk mutfağının
bilinirliğinin artması sağlanacaktır.
Türk mutfağının uluslararası bilinirliğinin önündeki engelleri belirlemeye yönelik hazırlanan bu çalışma
Türkiye’de aşçıbaşı olarak olarak görev yapan ustaların fikirlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. İleride yapılacak
olan çalışmalarda Türkiye’yi ziyarete gelen yabancı turistlerin fikirleri incelenebilir ve farklılıklar ortaya konulabilir.
Elde edilen sonuçlara göre aşçılara eğitim verilebilir.
Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken herhangi bir
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Extensive Summary
Gastronomy has become an important concept with the combination of concrete and abstract elements such as
recipes, fragrances and rituals, such as food materials and cooking utensils bearing local values, to create a unique
understanding of cuisine. This concept is important in terms of understanding the food and beverage culture of the
region, knowing the way of life, traditions and values of the people of that region, and recognizing the effect of local
elements in the promotion of the destination. Cultural factors are important in the food preferences of tourists visiting
the destination. For this reason, emphasizing local values, emphasizing authentic and rich culinary cultures are
important in terms of destinations, reinforcing the desire of people to visit that region. This situation shows not only
the relation of gastronomy with food but also its contribution to regional attractiveness and promotional activities.
When the kitchens are examined in terms of their cultural values, it is seen that Turkish cuisine has a deep-rooted
culinary culture due to its geography and historical past. The coexistence of the influences of Central Asia, Seljuks
and Islam and the creation of various differences in the processing, cooking and presentation of food and beverages
were the most effective in the rootedness of Turkish cuisine culture. The food consumed by the societies with rooted
culinary culture, the tools and equipment they use create some differences and unique values within the cultural
identity of the kitchen. The differences created increase the desire of individuals from different nations to experience
that destination by keeping the feeling of curiosity alive. For this reason, the rich culinary culture created by the
nations also plays an important role in promotion, as it carries an identity perception of that destination.
Increasing the awareness of a destination's cuisine culture and promoting it as a tourism product; It is important
in terms of gaining value and increasing the attractiveness of the destination. Especially in recent years, tourists want
to experience flavors particular to the cultures they visit and get to know authentic tastes. This situation was reflected
in the expenditures of tourists and tourists allocated a significant part of their budget to food and drink. This event
has contributed to the development of gastronomic tourism, protection of cultural heritage and regional promotion.
The fact that Turkish cuisine is one of the oldest living cuisines attracts the attention of people living in different
regions and attributes value to Turkish cuisine in gastronomic terms. The presence of various prosperity-signifying
elements belonging to Central Asia, Seljuk and Ottoman in Turkish cuisine has made this valuable region suitable
for gastronomy tourism by providing different tastes together.
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This study, which was prepared based on the importance of Turkish cuisine, mainly aimed to determine the
obstacles to the international recognition of Turkish cuisine. In line with this determined purpose, interviews were
conducted with kitchen chefs and their insights regarding the Turkish cuisine awareness were analyzed. Carried out
to specify the obstacles to the recognition of Turkish cuisine in the international arena, this study aimed at determining
the acting hotel chefs’ ideas with respect to the issue in Turkey. In line with this purpose, what can be done to increase
the awareness of the chef cooks ‘‘Turkish cuisine? and "What could be the reasons for the low recognition of Turkish
cuisine in the world?" and the opinions obtained on this issue were put into writing.
Qualitative research method was used in the study. The case study design, one of the qualitative methods, was
preferred in order to examine (evaluate) the opinions of the sector employees regarding the international recognition
of Turkish cuisine in depth. Case study; investigates a culture, group, event or phenomenon in depth by using many
data sources, thus enabling the various aspects of the researched subject to be revealed and understood. Case studies
are divided into two categories as single and multiple case studies. In this study, the design was determined as a
single case study, and it was tried to determine the international awareness of Turkish cuisine in order to obtain deep
information about the research subject.
Interview technique, which is frequently used in qualitative research, was used to collect study data. In this
direction, cooks who have five years of professional experience or more continuing to work in the sector were
preferred. Interviews were conducted with 20 cooks who met these criteria and agreed to participate in the study
voluntarily. The interview form containing open-ended questions and demographic information was filled in via email and as a result of face-to-face interviews. Face-to-face interviews lasted 30-40 minutes each. Participants who
participated via e-mail were asked to respond to the form sent within three weeks, and reminder mails were sent at
regular intervals.
Content analysis was used in the analysis of the data obtained. In the analysis of the data obtained from the
interviews, deductive and inductive methods were used together, firstly, the codes of the main and sub-themes were
determined with a closed code system in line with the literature. Afterwards, the main and sub-themes and codes
were re-evaluated by open coding in line with the interview data. After these procedures, the MAXQDA program
was used to provide a systematic analysis of the data. Thanks to this program, the data is encoded and visualized,
which, at the same time; thus, the program contributed to the increase of the reliability of the study. In addition, two
experts in gastronomy were used to increase the reliability of the study.
Twenty cooks, 8 females and 12 males, participated in the study. 10 chefs were in the age range of 18-28, 6 cooks
were in the age range of 29-39, and 4 chefs were in the age range 49-50. It was seen that the cooks participating in
the study had been doing their profession for at least 6 years in line with the purpose of the study.
As a result of the analysis, 33 word groups with a frequency of 1011 words were determined. The first words that
sprang to mind in the word cloud are "promotion (29), cuisine (27), Turkish (22), food (20), culture (19), local (18),
awareness (17), traditional (17), branding (16) ”. The words "promotion, cuisine, local, product, awareness, food,
restaurant, menu, fair, competition" are frequently repeated because the research was aimed at the awareness of
Turkish cuisine and applied to people working in the sector. Therefore, it can be said that the words that stood out as
a result of the word cloud were compatible with the subject.
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According to the results of this study, which aimed to determine the obstacles to the awareness regarding Turkish
cuisine, the word most frequently repeated by the chefs was "promotion". In the evaluations made regarding the
awareness of Turkish cuisine based on the expressions of the participants, the biggest obstacles stood out to be the
lack of promotion and advertising.
One of the results obtained from the study was that the participants mentioned that there were not enough Turkish
cuisine elements in the menus of food and beverage establishments such as hotels and restaurants, and that businesses
tended to prefer international cuisine. Therefore, ensuring that the dishes of Turkish cuisine are included in the menus
in such establishments will be effective in increasing the promotion and awareness of Turkish cuisine.
The insufficient branding of Turkish cuisine and regional dishes was identified as another reason that reduced the
awareness with respect to Turkish cuisine. The study to specify the barriers deterring international recognition of
Turkish cuisine was based on the ideas of the craftsmen who worked as chefs in Turkey. The studies that will be
carried out in the future may look into the ideas of the tourists that will be visiting Turkey and analyse and demonstrate
the differences that will be explored. Cooks can be trained according to the results obtained.
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Dünya çapında bir sorun haline gelen yoksulluk, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin
çözüm aradığı başlıca konular arasında yer almaktadır. Böyle bir problemin azaltılmasında
turizm sektöründen faydalanılması gerektiği fark edilmiş ve yoksul yanlı turizm
geliştirilmiştir. Araştırma kapsamında kırdan kente göç olayının yoğun yaşandığı
Eskişehir’deki kırsal bölgelerde, üretimin belirli bir seviyede kaldığı keşfedilmiş ve kırsal
yoksulluk sorununun büyüyebileceği öngörülmüştür. Bu çerçevede herhangi bir çalışmanın
yapılmadığının anlaşılmasıyla, Eskişehir’deki yoksul yanlı turizmin desteklenmesinde ve
kırsal yoksulluğun giderilmesinde kırsal turizm potansiyelinden nasıl yararlanılabileceğini
göstermek amaçlanmıştır. Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Eskişehir
Belediyesinin web sitelerinden ve alanyazındaki bilgilerden yararlanılarak Eskişehir’deki
kırsal turizm potansiyelini gösteren bir SWOT analizi oluşturulmuştur. Araştırma
sonucunda Eskişehir’de botanik, kamp ve karavan, yayla, mağara, akarsu, bisiklet turizmi,
agro ve ekoturizm, trekking, kuş gözlemciliği ve sportif olta balıkçılığı türlerine dair
potansiyelin var olduğu ancak bunların tarihi ve kültürel yan çekiciliklerle desteklenmesi
gerektiği belirlenmiştir. Sürdürülebilir kırsal turizmden bahsedilebilmesi için de
Eskişehir’in “Kırsal Turizmi Destekleme Kurumuna’’ ve master planına ihtiyaç duyduğu
gözlenmiştir.
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rural tourism, it has been observed that Eskisehir needs the "Rural Tourism Support
Agency" and its master plan.

Rural poverty
Approach to poor biased
tourism
Eskisehir

Makalenin Türü
Araştırma Makalesi

* Sorumlu Yazar
E-posta: gonul.cay12@gmail.com (G. Çay)
DOI: 10.21325/jotags.2021.800

**Bu makale, 06-07 Aralık 2020 tarihleri arasında düzenlenen 9. Ulusal Kırsal Turizm Kongresinde sözlü bildiri olarak
sunulmuştur.

488

Çay, G. & Aksöz, E.O.

JOTAGS, 2021, 9(1)

GİRİŞ
Uzun yıllar boyunca çok yönlü ilişkileri beraberinde getirerek büyük bir ivme kazanan turizm sektörü, gelişim
sürecinde büyük işletmelerin lüks tüketim araçlarını yüksek gelirli insanlara sunması olarak algılanmıştır. Ancak
istek ve ihtiyaçlardaki farklılaşma ile pazara yeni turistik ürün çeşitlerinin kazandırılması, sosyo-ekonomik açıdan
birçok bireyinde bu pazara dahil olmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda bölgesel açıdan başlayarak dünya çapında
kalkınma aracı olarak işlev gösteren bir yapı halini almıştır. Artan etki alanı sonucu destinasyonların potansiyel arz
kaynaklarını kullanarak, çekicilik yaratma girişimlerinde bulunduğu da görülmüştür. Çekiciliklerle oluşturulan bu
destinasyon kimliği sayesinde de yoksul halkın yaşam kalitesinin yükseltilebileceği anlaşılmıştır.
2020 yılında 7 milyar 837 milyon dünya nüfusunun 1 milyar 300 milyonu Dünya Bankası tarafından belirlenen,
günlük 2 ABD doları olan yoksulluk sınırının altında geçimini sürdürmektedir (Amerika’nın Sesi, 2021). Bu durum
dünyanın en zengin 2 bin 153 kişinin toplam servetinin, 4,6 milyar bireyin toplam servetinden daha fazla olmasından
kaynaklanmaktadır (Şeffaflık, 2021). Bu nedenle yoksul ülkeler ekonomiyi yönetme gücünü elde etmiş zengin
ülkelere göre daha yavaş büyüme göstermekte ve gelir dağılımındaki eşitsizlik giderek artmaktadır. Yoksulluk
sınırının altında yaşayan her beş kişiden dördünün kırsal alanlarda bulunması (Worldbank, 2021) ve 2025 yılında
yoksul nüfusun % 60’ının kırsal kesimde yaşayacağının öngörülmesi (IFAD, 2005) de, bu bölgelerde sorunların
belireceğini ve çözüm niteliğinde yaklaşımlar geliştirilmesinin önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
yaklaşımlardan biri de kırsal bölgelerdeki yoksul halkın turizmin ekonomik faydalarından sürdürülebilir ve adil bir
şekilde yararlanabilmesini sağlayan, turizm yönetimine ve gelişimine yönelik Yoksul Yanlı Turizm (YYT)
yaklaşımıdır.
Alanyazın incelendiğinde; Eskişehir destinasyonunun kırsal yoksullukla karşı karşıya kaldığı ve turizm
hareketlerinin merkezde yoğunlaştığı görülmüştür. Çözümüne dair ise herhangi bir çalışmanın yapılmadığı
belirlenmiştir. Bu çıkış noktasından hareketle, kırsal yoksullukla mücadelede etkili sonuç alınacağı düşünülen ve
Eskişehir için büyük zenginlik vadeden kırsal turizme başvurulmuştur. Kavramsal bir çalışma olarak ilk aşamada
yoksul yanlı turizm yaklaşımı, kırsal yoksulluk ve kırsal turizm kavramları ile arasındaki etkileşim incelenmiştir.
Ardından Eskişehir’in mevcut turizminden kırsal yoksulluğun azaltılması noktasında nasıl yararlanılabilir konusuna
dair öneriler sunulmuştur. Devamında Eskişehir destinasyonuna kazandırılmamış ancak bölgenin bu tür açısından
oldukça elverişli olduğu gözlenen kırsal turizm potansiyeli SWOT analiziyle ortaya konulmuştur. Sonrasında böyle
bir sorunun çözümü için bu potansiyelin Eskişehir’de kullanılma biçimine ilişkin fikirler geliştirilmiştir.
Yoksul Yanlı Turizm Yaklaşımı
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde sektörel büyüme ve gelişme yaşanmış olsa da yoksulluk, insanlık tarihi
boyunca karşı karşıya kalınan ve çözüm aranan sorunların başında gelmektedir. Yoksullukla mücadeleye ilişkin net
bir çerçevenin oluşturulmaması da kavramın süreklilik arz eden bir konu olduğunu göstermektedir. Yoksulluk olgusu,
ilk olarak 1870 yılında İngiltere’de İlkokullar Yasası gereğince eğitim masraflarını ödeyemeyen ailelerin tespiti
sırasında ortaya çıkmıştır (Şenses, 2009, s. 108). 1901’de Seebohm Roventree tarafından bireylerin yaşamsal
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için gereken barınma, giyim ve yiyecek gibi asgari seviyedeki fiziksel ihtiyaçların
elde edilen toplam gelirden karşılanamaması biçiminde tanımlanmıştır (Frank, 1983). Temelde maddi zorlukların var
olduğu görülürken kavrama uluslararası yaklaşıldığında gelir eksikliğinin ötesinde fırsat ve kaynaklardan mahrum
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kalma, sosyal olanaklara ulaşma noktasında dezavantajlı olma üzerine kurulu bir sorun olduğu da ifade edilmektedir
(Farrell & Aherne, 2003).
2019 yılında dünya üzerinde 2 milyar insanın yoksulluk, 753 milyon kişinin aşırı yoksulluk, 201 milyon bireyinde
çatışmalar ve doğal afetlerden dolayı yardıma ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir (Yenişafak, 2021). Tespit edilme
aşamasında, Dünya Bankası tarafından bir Amerikan dolarının yoksulluk sınırı olarak belirlendiği ve bu çizgi
altındaki insanların aşırı yoksul (Karnani, 2017, s. 3), iki Amerikan doları altında yaşayanlar ise yoksul olarak
nitelendirildiği veriler dikkate alınmıştır (Banerjee & Jackson, 2017, s. 66). Birleşmiş Milletlerin raporuna göre; 2030
yılında aşırı yoksulluk oranının ise dünya genelinde düşüş göstererek % 6.5 olacağı öngörülmektedir. Bu denli yüksek
kişi sayılarının aynı zamanda giderek büyüyen uluslararası bir meselenin göstergesi olduğunu söylemek de
mümkündür.
Yıllar itibariyle dünya genelinde büyük bir ivme kazanan turizm pazarının, yoksulluğun azaltılmasındaki etkisi
artık büyüyen bir araştırma alanıdır (Proença & Soukiazi, 2008, s. 792). Bu kapsamda turizmin, ekonomik hayata
katılma fırsatı yaratmasından, emek yoğun bir sektör olmasından ve daha az sermayeyle girişimcilik fırsatını
sunmasından kaynaklı yoksullar üzerindeki olumsuz şartları azaltma noktasında diğer sektörlere oranla daha gelir
getirici bir yapıya sahip olduğu söylenmektedir (Samırkaş & Bahar, 2013, s. 50). Konuyla ilgili olarak 1998 yılında
“Yoksul Yanlısı Turizm Ortaklığı” kurulmasıyla birlikte turizmin yoksullukla mücadelede kullanılabilecek önemli
bir itici güç olduğu vurgulanmıştır (Pro Poor Tourism, 2021). Bu süreci takiben 1999 yılında Birleşmiş Milletler
tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Kalkınma’’ başlıklı toplantıda İngiltere Uluslararası Kalkınma Bölümü,
yoksulluğun kontrol altına alınmasında turizm sektörüne dikkat çekerek “Yoksul Yanlı Turizm’’ (YYT) yaklaşımını
ortaya çıkarmıştır (Harrison, 2008; Mitchell, 2012). Sorunu çözüme kavuşturmak adına da 2002 yılında Dünya
Turizm Örgütü (WTO) Johannesburg’da gerçekleştirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde “Turizm ve
Yoksullukla Mücadele Raporunu’’ bölgelere sunmuştur. Ardından ülkelerin bünyesinde yıllık olarak hazırladığı
“Kalkınma Planları’’ ve “Sosyal Destek Platformları’’yla yoksulluk sıkıntısı giderilmeye çalışılmıştır.
Turizm ve yoksulluk, önceden ayrı ayrı incelenen iki olgu iken 1990 yılından beri varlığını sürdüren yoksulluğu
azaltma eylemiyle, iki terimi bir arada ilişkilendiren ve literatüre girişi 1999 yılına denk gelen yoksul yanlı turizm
(YYT) yaklaşımı akademiye kazandırılmıştır. YYT’in çeşitli uluslararası ortakları; Uluslararası Sorumlu Turizm
Merkezi (ICRT), Uluslararası Çevre ve Kalkınma Enstitüsü (IIED) ve Denizaşırı Kalkınma Enstitüsü (ODI) yoksul
yanlı turizmi spesifik bir ürün ya da yoksulların turizme katılımını içeren bir tür olarak değil, mikro düzeyden makro
düzeye birçok ölçekte faaliyette bulunan hükümet, özel sektör, sivil toplum ile yerel paydaşların birlikte hareket
ettiği, beraberinde üretici ve karar verici konumda dezavantajlı grubunda rol üstlendiği bir kavram şeklinde
açıklamıştır (YYTO, 2001, s. 2). Diğer bir ifadeyle yoksul kesim için sürdürülebilir ve net faydalar sağlamak üzerine
kurulu bir turizm modeli olarak belirtilebilir.
Yoksulluğu azaltmak yoksul yanlı büyümeyi gerektirmektedir. Burada yoksul yanlı büyümeden kasıt turizmin
yoksulluğun çıkarları doğrultusunda katkıda bulunabileceği yolları belirleyerek bulunulan fiziksel ve zihinsel
zorlukların dışına çıkabilmektir. Dünya Turizm Örgütü ve Pasifik Asya Seyahat Birliği (PATA) az gelişmiş ülkeler
için turizmin etkisini maksimum düzeyde tutarak eğitime, yoksulluğa, toprak reformuna, kadınların güçlenmesine ve
bilgi teknolojisine katkısının ihmal edilmemesi görüşünü savunurken (De Jong, 2003). 2000 yılında Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı da, PPT/STEP (yoksul yanlı turizm/sürdürülebilir turizm ile yoksulluğu azaltma)

490

Çay, G. & Aksöz, E.O.

JOTAGS, 2021, 9(1)

projesinin öncüsü olarak Nepal’de tasarlanan “Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında Turizm’’ (TRPAP) projesini
desteklemiştir (Muqbil, 2002, s. 1). Bu projenin ardından 2002 yılından beri “Turizm ve Yoksulluğu Azaltmaya
Yönelik Eylem Planları (2004)’’ ve “Turizm Yoluyla Yoksulluğu Azaltma-Başarı Örnekleri’’ yayınlanarak (DTÖ,
2010) turizm ile yoksulluk arasındaki devamlı etkileşim sürdürülmeye çalışılmıştır.
Ekonomik güçte meydana gelen olaylar destinasyon bazındaki gelişmeleri, turizmin yoksulluk sorunu üzerindeki
doğrudan ve ikincil etkileri yönetmektedir (Winters, Corral & Mora, 2013). Ancak bu yönetme sırasında yoksul yanlı
turizm hareketine engel teşkil edebilecek hususlara karşı önlemlerde alınmalıdır. Bu amaçla yoksul yanlı turizm
yaklaşımındaki genel ilkeler bilinmelidir. İlkeler; yoksul kesime turizme katılma yetkisi veren katılım, kısa ve uzun
dönemli yoksulluk sınırının çizilmesini içeren bütünsel geçim yaklaşımı, yoksul yanlı turizm girişimlerinde mikro
ve makro düzeyde turizmi tamamlayıcı ürünlerin çeşitlendirilmesine odaklanan denge yaklaşımı, fayda-maliyet
hesaplamasına bağlı dağıtım, yoksullar için yararı maksimize etmede katı projelerin uyarlanabileceğini açıklayan
esneklik, diğer alanlardan faydalanılabileceğine dayanan çapraz disiplinli öğrenme, entegre edilebilir geniş uygulama
ve hukuki prosedürler ile ticari gerçekliklerin yürütülmesi şeklinde sıralanmaktadır (Chok, Machbet & Warren,
2007’den aktaran Samırkaş & Bahar, 2013, s. 52). Bu ilkeler esas alınarak da Dünya’da ve Türkiye’de yoksul yanlı
turizmi destekleyici gelişmeler yapılmıştır. Bunlar; Cape Town’da “Bisiklet Güçlendirme Ağı’’nın kurulması ve
sonrasında atölyelerde bisikletlerin yenilenmesi ve gelir elde edilebilmesi için eğitimler düzenlenmesi, Güney
Amerika’daki Hout Körfezinde geri dönüşüm ile yoksul insanlara istihdam yaratma ve beceri geliştirme kapsamında
“Orijinal Teabag Tasarımları’’ adıyla bir etkinlik başlatılması, Laborie’de yerele ait doğal ve kültürel varlıkların
envanterinin çıkarılarak “Toplum Güzelleştirme Projesi’’yle etkinlik düzenlenmesi, Saint Lucia’daki “HERITAS
Yaratımı ve Miras Turları’’nın uygulanması, Tanzanya’da “Kelebek Çiftliği’’ ve “Kawaza Köyü Turizm Projesi’’
girişimlerinin hazırlanması, Batı Nepal’de “Humla District’’ projesiyle yoksulların kendi kaynaklarını etkili bir
şekilde pazara arz edebilmelerinin sağlanması ve Hindistan da “Kumarakom’da Köy Hayatı Deneyimi’’ gibi
çalışmaların gerçekleştirilmesidir. (Kafa, 2014, s. 84; Özgül Katlav & Çamlıca, 2019; Renard, 2001, s. 11-12).
(Exodus, 2021).
Kırsal Yoksulluk Sorunu
Ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok gösterge yönünden şehre oranla daha az seçeneğe sahip olan kırsal alanlar,
küreselleşme anlayışıyla bölgedeki nüfusa günden güne daha da yetersiz imkanlar sunmaktadır. Bu nedenle kırsal
nüfusun, toplam nüfus içindeki payının azalmasına rağmen dünya nüfusunun önemli bir kısmının kırsal
destinasyonlarda yaşadığı da söylenmektedir. 1990 yılında dünya nüfusunun % 57’si, 2016 yılında ise % 46’sının
kırsalda ikamet ettiği (World Bank, 2019) göz önüne alındığında; dünyadaki refah artışının kırsal kesimlerdeki refah
artışına bağlı olduğu da ifade edilebilir. Böyle bir artışın gerçekleşmesi için ise günümüzün kırsal yerleşmelerindeki
yoksulluk sıkıntısının giderilmesi ve göç, sermaye eksikliği, yetiştirilen ürünlere olan talebin azalması gibi unsurların
önüne geçilmesi gerektiği de bilinmelidir.
Kırsal yoksulluk kavramına ilk kez, kapitalizmden dolayı kırsal alanlarda yaşayan üst ve alt kesim arasındaki
ayrımın hızlanarak arttığı 16. yüzyılda, Geremek’in yoksulluk arttırıcı eğilim üzerine yazdığı eserinde rastlanmıştır
(Geremek, 1997, s. 90-102). Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre kırsal yoksulluk; kırsal mekandaki açık veya
gizli işsizlik ve azalan gelir seviyesinden dolayı hızla artan yoksullaşma olarak tanımlanmıştır (Anonim, 2006). Diğer
bir anlamda; gelir kaynaklarının sınırlı ve bu kaynakların tarımsal ürünlere dayandığı, küçük ve verimsiz toprakların
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bulunduğu, kamu olanaklarından daha az yararlanılan ve açlıkla karşı karşıya kalınan bireylerin yaşadığı alanlardır
(IFAD, 2001, s. 15’den aktaran Gökdayı, 2003, s. 29).
Dünya Bankası tarafından kentsel yoksulluk ile karşılaştırılan kırsal yoksulluğun % 29,83’lük bir oranla daha
fazla paya sahip olduğu ve yoksulluğun iyileştirilmesi çalışmalarının şehirlere kıyasla daha yavaş seyrettiği
bulgulanmıştır (Erdal & Yavuz, 2013). Aynı zamanda uluslararası kuruluşların gözetimindeki 110 gelişmekte olan
ülkede kırsal yoksulluk oranının % 80 üzerine çıktığı ve Uruguay dışındaki bütün ülkelerde kırsal yoksulluğun
kentsel alanlara göre daha ağır şekilde ilerlediği de tespit edilmiştir (World Bank, 2012). Bunun dışında Doğu Asya,
Latin Amerika ve Karayipler’de ise kırsal yoksulluğun azaltılmasına dair önemli gelişmelerin kaydedildiği (Thorat
& Fan, 2007, s. 704) ve yoksul nüfusun % 75’inin hala kırsal alanlarda bulunduğu da belirlenmiştir (World Bank,
2007, s. 45). Endonezya’da ise 2002 ve 2011 yılları arasında mahalli idarelerce uygulanan mücadelede kırsal
yoksulluk % 21,1’den % 15,7’ye düşürülmüştür (Özen & Özdemir, 2012).
Türkiye’de “Beş Yıllık Kalkınma Planları’’yla bölgelere göre farklılaşan kırsal yoksulluk oranlarına göre tarımsal
destek, çiftçilere teşvik ve eğitim içerikli politikalar çeşitlendirilmiştir. Ancak Türkiye kırsalındaki nüfusun yaklaşık
8,5 milyonun yoksul olduğu (TÜİK, 2012) esas alındığında, çeşitlendirme çalışmalarının daha programlı ve farklı
alanlarda yapılmasının etkili sonuçlar vereceği de düşünülmektedir. Ayrıca 2007 ve 2013 yılları hariç Türkiye’de
genel olarak kırsal yoksulluk verilerinde artışların söz konusu olduğu da dikkate alınmalıdır (TÜİK Gelir ve Yaşam
Koşulları Araştırması, 2013’den aktaran Şenses, 2017). Aynı zamanda Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından
2020 yılında küresel salgın ilan edilen Covid-19 pandemisinin ve ağır tahribata yol açan doğal felaketlerin işçi
ücretlerini düşürdüğü ve eşitsizliği arttırdığının (Sputnik, 2021) ortaya çıkarılmasıyla da kırsaldaki yoksulluğun
giderek büyüyeceğini söylemek mümkündür.
Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası yapılan araştırmalara bakıldığında; kırsal yoksulluğun belirli başlıklar
üzerinden yürütüldüğü ve bunların kırsal kalkınma politikalarından, tarım ve hayvancılık uygulamalarından, kırsal
turizmin yerel işletmeler üzerindeki etkilerinden, kültür turizminden, kalkınma modellerinden ve kadın girişimciliğin
rolünden meydana geldiği görülmektedir. (Yenigül, 2017; İlter, 2019; Village, 2019; Anderson, 2015; Donaldson,
2007; Kutukız, Uslu, Öztürk, Özdek & Derinkök, 2016). Bu çerçevede kırsaldaki yoksulluğun geliştirilmesinin etkili
sonuç vereceği anlaşılmıştır. Fakat fizibilite çalışması neticesinde ulaşılan ve kırsal yoksulluğa neden olan etmenlere
de dikkat etmek gerekmektedir. Bu etmenler kırsaldaki yoksul kesimi kısıtlayan ve aynı döngü içinde kalmalarına
sebebiyet veren faktörlerdir. Kırsaldaki iş kollarının düşük verimliliğinin tüketim ve gelir düşüklüğü yaratması,
üretim etmenleri üzerindeki eşitsizlikler, dengesiz kullanımın verdiği temel geçim kaynaklarındaki kötüleşme, sağlık,
eğitim ve beslenme düşüklüğünün iş verimliliğini ve insani becerileri sınırlandırması, çeşitli risklere karşı çaresiz
kalınması ve siyasal zayıflıklar gibi oluşumlar bu faktörlere örnek olarak verilebilir (Commission of the European
Communities, 2002). Tüm bu koşullardan dolayı kırsal turizm destinasyonların aktif kullanımı açısından cazip hale
gelmiştir. Çünkü kırsal turizm gelirin yıl içinde düzenli dağılım göstermesine, gizli işsizliğin önlenmesine,
turizmdeki etkinliklerin on iki aya yayılmasına ve çarpan etkisiyle ailelere ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır
(Topgül, 2013).
Kırsal Turizmin Kapsamı
Şehirleşmenin, topluluklar üzerinde yarattığı baskı sonucu ortaya çıktığı düşünülen kırsal turizmin ilk izleri,
1800’lü yıllarda çiftçi akrabaların ziyaret edilmesi girişimlerine kadar uzanmaktadır (Holland & Wolfe, 2000). 19.
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yüzyılda İngiltere’de doğaya dönüş anlayışıyla başlamış, otomobilin yaygın kullanımıyla ve Büyük Buhran ile İkinci
Dünya Savaşı’nın stresinden kurtulmak isteyen bireyler tarafından popüler hale getirilmiştir (Halloway & Taylor
2006). Almanya’daki 1873 ve 1914 yılları arasında dağlık bölgelere doğru gerçekleştirilen tatiller (Ayaz, 2012) ile
Alpler, Amerika ve Kanada boyunca sıralanan Rockies dağlarına yapılan demiryolu yatırımları ise kırsal turizmin ilk
öncüleri sayılmıştır (OECD, 1994). 1970 yılından sonrada, kırsal turizmde değişimler ve bu turistik ürün çeşidine
katılan turist sayısında da artışlar meydana gelmiştir.
Avrupa Komisyonu’nun 1980 yılında Avrupa’daki turistlerin turizm alışkanlıkları konulu yürüttüğü araştırmada,
kırsal turizmdeki güncel durum ve eğilimler saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda; kırsal turizmin etkinlik gösterdiği
ülkelerde kişilerin en az 1/3’ünün destinasyon seçiminde kırsal alanlara gittiği, Hollanda’da tatilcilerin % 39’unun
tercihlerinde kırsal bölgelerin ilk sırayı aldığı, İngiltere’de nüfusun 3/4’ünün en az bir kez kırsal mekanları ziyaret
ettiği tespit edilmiştir. Yine aynı çalışma verilerinde; Avrupalı turistlerin kırsal turizm türünü tercih etme
sebeplerinde ilk olarak doğal alanların çekiciliğini koruması, geçmişi anımsatması ve yerel halkla sıcak etkileşim
kurulması gibi faktörlerin geldiği belirlenmiştir. Katılım sağlayan turistlerin yüksek eğitimli ve kültürlü, ekonomik
açıdan kendini tamamlamış kişilerden oluştuğu da anlaşılmıştır. Her geçen gün bu bireylerin tatil süresince kırsal
turizme ayırdığı sürenin arttığı da bulgulanmıştır (Soykan, 2000). Ayrıca 2000’li yıllardan sonra Amerika nüfusunun
% 70’inin kırsal turizme katılması ve bu oranın OECD ülkelerinde de benzer sayıda olması da, kırsal turizmin hala
güçlü bir kimliğe sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır (Aydın, 2012).
Koru-kullan ilkesi dahilinde sürdürülebilir turizme ait farkındalığın artması, kırsal ve kentsel yerler arasındaki
gelişmişlik farkını azaltmaktadır. Buna bağlı olarak başvurulan kırsal turizmde, yerel faaliyetlerle atıl durumdaki
potansiyel açığa çıkarılmaktadır. Ekonomik İşbirliği Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından “kırsal’’ kelime anlamı
olarak destinasyonda kilometre başına en fazla 150 kişilik bir yoğunluk şeklinde tanımlanırken (Roberts & Hall,
2001), Avrupa Birliğine göre kırsal turizm ise, kendine özgü doğal yapısı olan ve geleneksel yaşam biçimlerinin
hakimiyet sürdürdüğü kırsal alanlarda, tarımsal veya yerel değerlerle etkileşimde bulunularak hoşça vakit geçirilen,
içerisinde konaklama, yiyecek-içecek ve eğlence hizmetleri veren küçük ölçekteki işletmelerinde yer aldığı küçük
yerleşim yerinde yürütülen faaliyetlerin tümü olarak açıklanmaktadır (European Commission, 1999). Diğer anlamda
bireylerin yaşadığı destinasyondan kırsal yörelere doğru gerçekleştirilen ziyaretler ve bölgede yerel halkın ürettiği
mal ve hizmetleri talep etme fikri üzerine kurulu bir sistemdir (Akça, 2004, s. 63). Kavrama farklı bakış açılarıyla
yaklaşılarak çeşitli tanımlar yapılsa da, genel anlamda kırsal turizmin kırsal alanlar ve etkinlikler, kırsal yaşam ve
miras bileşenlerinden meydana geldiği de görülmektedir (Cabrini, 2004).
Dünya Turizm Örgütü “2020 Turizm Vizyonu’’ kırsal turizmde sunulan faaliyetlerin yetersizliğine dikkat
çekmiştir (World Tourism Organisation, 2004, s. 9). Bu doğrultuda uluslararası bir tür olarak değerlendirilmesi için
kırsal turizmin diğer turizm türleriyle kolay entegre edilme gücünden yararlanılmaya başlanmıştır. Bu sayede
İngiltere’de kırsal turizmden elde edilen gelir 14 milyar $ civarına yükselmiş ve 380.000 kişiye istihdam yaratmıştır
(Arnold, 2004). Kanada’daki nüfusun % 3’ünün ise kırsal turizmin iş kollarında çalışması sağlanmıştır (The Daily,
2003). Kırsal alanlardaki turizmin bütün turizm aktiviteleri arasında % 10-20’lik bir paya denk gelmesine (Soykan,
2002, s. 72-73) katkıda bulunmuş ve çok boyutlu bir kimlik taşıyan kırsal turizmi turizm dünyasının en hızlı gelişen
alanlarından biri haline getirmiştir (Heneghan, 2002, s. 1). Türkiye’de ise özellikle ulaşım olanaklarındaki gelişmeler
ile birlikte kırsal turizme, uluslararası bir boyut kazandırılmıştır (Çeken, Dalgın & Çakır, 2012).
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20. yüzyılın sonlarına doğru Dünya’da ekonomik, siyasal, kültürel, teknolojik ve çevresel açıdan farklılaşmalar
öne çıkmış ve kırsal kalkınmada tarımsal uygulamalar, kırsal sanayi, kırsal turizm gibi sektörlere yönelme anlayışı
söz konusu olmuştur (Kiper, 2006, s. 46). Son 15-20 yıldır gündeme gelen bu kırsal kalkınma kavramı, kırsaldaki iş
olanaklarının kısıtlılığından kaynaklı nüfusun ve hizmetlerin azalmasıyla kendini göstermeye başlamıştır. Ulusal
Kalkınma Stratejisi Raporunda kırsal kalkınma; yerel arz kaynaklarının değerlendirilmesine, doğal ve kültürel
envanterlerin korunmasına, kırsaldaki halkın iş ve yaşam şartlarının kentlerdeki gelişmelerle uyumlu bir şekilde
ilerlemesine ve sürdürülebilir olmasına bağlı bir organizasyon biçiminde ifade edilmektedir (DPT, 2006). Dolayısıyla
kırsal kalkınmanın alternatifi olarak düşünülen kırsal turizmin yoksul nüfusa iş çeşitliliği, çiftlik desteği, kadınlara
istihdam fırsatı sunma ve el sanatlarının gelişimine ilişkin imkanlar yarattığından bahsedilmektedir. Bu sebeple kırsal
turizmin kırdan kente göçü azaltma, yöresel ürünleri ortaya çıkararak kültürel kimliği canlandırma, ulusal ekonomiye
döviz girdisi sağlama ve hizmet sektörünü kırsal bölgelere de yayma noktasında kırsal kalkınma ile doğru orantılı bir
ilişki içinde bulunduğunu söylemek de mümkündür.
Kırsal turizm, kırsaldaki yaşam olanaklarının genişletilmesine yönelik kalkınma fikriyle ülkelerde farklı şekillerde
uygulanmaktadır. İtalya, Portekiz ve Avusturya da ev pansiyonculuğu sistemiyle hareket edilirken, Yeni Zelanda,
İngiltere ve Almanya’da da çiftlik evlerinde konaklama anlayışıyla geleneksel ürünlerin satışına odaklanan bir
yaklaşımın hakimiyet sürdürmektedir (Gürbüz, 2002). Japonya’da ise çiftçiler tarafından işletilen “Farm inn’’ olarak
adlandırılan küçük ölçekli işletmelerde ziyaretçilere konaklama, yeme-içme, çiftlik işleriyle ilgilenme fırsatının
sunulması kanalıyla gelişmeler kaydedilmektedir (Akça, 2004, s. 65-70). Bunun dışında Fransa’da da “Yeşil Tatil
Köyleri’’ hizmete açılarak ulusal parklar ve aile pansiyonları kurulmuştur. Türkiye’de ise Gökçeada (Çanakkale)
ilçesinde organik yaşamın adada öğrenilmesine, Küre Dağları ve Zümrüt Köyü (Batı Karadeniz)’nde atlı turlara,
bisiklet gezilerine ve yöre halkının ekoturizm konusunda bilinçlendirilmesine dair eğitimler düzenlenmektedir.
Ürgüp-Kapadokya (Nevşehir)’da ise turistlerin köy düğünlerine katılması, geleneksel yiyeceklerin pişirilmesi ve
hayvanların bakımı yönünde etkinlikler organize edilmektedir. Son olarak Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) desteğiyle Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, ekolojik çiftlikle uğraşan çiftçi
ailelerine mali ve gönüllü işgücü bulma olarak adlandırılan “Tatuta (ekolojik çiftliklerde tarım turizmi, gönüllü bilgi
ve tecrübe takası) Projesi’’ hizmete geçirilmiştir. Böylece üretici ve tüketici arasındaki iletişim güçlendirilerek
bilgilendirme koşuluyla şehir insanına ekolojik yaşamı tecrübe etme fırsatı tanınmıştır (Aydın, 2012, s. 43-45;
Şerefoğlu, 2009; Ün, Tutar, Tutar & Erkan, 2012, s. 347-348).
Yöntem
Araştırma Eskişehir’de tespit edilen kırsal yoksulluğu (Güneş, 2009, s. 449-491), bölgedeki kırsal turizm
potansiyeli ile azaltmaya odaklanmaktadır. Kentteki nüfusun şehir merkezinde giderek artması ve kırsal kesimde
azalan bir eğilim göstermesi (Eskişehir Belediyesi, 2021) aynı zamanda şehir merkezine göç vermenin kırsal
yoksulluğu arttıracağı (Dinçoflaz, 2009) tezinden yola çıkıldığında; Eskişehir’in kırsal alanlarında yaşayan yerli
halkın merkeze doğru göç etmesi (ESO, 2021) bölge dahilindeki kırsal alanlarda yoksulluğun çoğalacağını ve
çözümünün zorlaşacağını ortaya koymaktadır. Bu kapsamda amaç, Eskişehir’deki kırsal yoksulluğun giderilmesinde
ve yoksul yanlı turizm yaklaşımının desteklenmesinde, kırsal turizmin rolünü ve nasıl kullanılması gerektiğini
belirlemektir. Amaç doğrultusunda Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eskişehir Belediyesi ve literatür
taraması ile ikincil bilgi kaynaklarından yararlanılarak veriler hazırlanmıştır. Gözlem ve incelemeler sonrası doğal,
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kültürel, tarihi ve insan yapımı çekiciliklere ilişkin değerler ile SWOT analizi kapsamında kırsal turizm potansiyeli
aktarılmıştır.
İlgili alanyazın incelendiğinde; kırsal bölgelerdeki yoksulluk sorunun oldukça eskiye dayandığı, ancak çözüm
için gerçekleştirilen çalışmaların sınırlı seviyede kaldığı gözlenmiştir. Hatta literatürde kırsal turizm ve yoksul yanlı
turizm yaklaşımının oldukça az işlediği de anlaşılmıştır. Bu kapsamda Eskişehir’deki kırsal turizm potansiyelini
ortaya çıkaran herhangi bir çalışmaya rastlanılmaması ve kırsal yoksulluğunun azaltılmasına dair araştırmaların
yetersiz kalması da araştırmanın önemini oluşturmuştur. Ayrıca bu çalışmada sanayinin belirli bir seviyede kaldığı,
tarım ve hayvancılığın hakim olduğu destinasyonların yoksulluk sorununun çözümünde, ilk aşamada kırsal turizm
potansiyelinin ortaya çıkarılmasına ve ardından yoksulların yaşam standartlarının iyileştirilmesine odaklanılması
gerektiği de varsayılmıştır. Bu bağlamda çalışmanın bölgenin kırsal turizm gelişimi açısından turizm yatırımcılarına
ve yerel paydaşlara plan ve projelerde bir yön haritası olabileceği düşünülmüştür.
Bulgular
Bu bölümde öncelikle Eskişehir ili hakkında genel bir tanıtım yapılmış, ardından durum tespitiyle bölgenin genel
anlamdaki turistik ürün çeşitleri açıklanmıştır. Bu çeşitlerin yanı sıra şehrin birçok turistik çekiciliğinin olduğu
vurgulanmıştır. Destinasyonun kalkınması için bu çekiciliklerin pasif durumdan aktif hale getirilmesine ilişkin
öneriler sıralanmıştır. Bu çekiciliklerden biri de kırsal turizm olarak belirlenmiş ve Eskişehir’in kırsal turizm
potansiyeline ilişkin oluşturulan SWOT analiziyle, kırsal yoksulluğu azaltma anlayışı üzerine değerlendirmeler
gerçekleştirilmiştir.
Eskişehir Destinasyonuna Ait Genel Bilgiler
29o32’ doğu boylamları ile 39o 40’ kuzey enlemlerinde yer alan ve kurucusu Eretrialı Doryleos olarak kabul edilen
Eskişehir, antik kaynaklarda önemli yolların kesişim noktasındaki kaplıcalarıyla tanınan ve ticaret ile varlığa
kavuşmuş bir Frigya (Phrygia) şehri olarak nitelendirilmektedir. 13.652 km²’lik yüzölçümüyle güneyden
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve İnsaniye; güneydoğudan Konya'nın Yunak; doğudan Ankara'nın Polatlı, Nallıhan ve
Beypazarı; kuzeybatıdan Bolu'nun Göynük; batıdan Bilecik'in Gölpazarı, Söğüt, Bozüyük ilçeleri ve Kütahya ile
sınırları mevcuttur (Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Türkiye topraklarının % 1,8’lik bir bölümünü
kaplayan ilin (Albek, 1991, s. 4) yaklaşık % 22’si dağlardan, % 26’sı ise ovalardan oluşmaktadır (Eskişehir İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü, 2021). Sert karasal iklim özelliği taşıyan destinasyon, 14 ilçe ve 539 köye ev sahipliği
yapmaktadır. Merkez nüfusun 790.946 olduğu kentin köylerinde, 80.240 toplamda ise 871.186 kişi ikamet etmektedir
(Eskişehir Belediyesi, 2021). Bu nedenle kentleşme oranının yükseldiği söylenebilir.
Mevcut altyapısıyla yatırımcıların tercih ettikleri bölge konumuna gelen Eskişehir, günümüzün sanayi
merkezlerinden biridir (Eskişehir Belediyesi, 2021). Bölgedeki arazilerin % 41’inin tarım arazisi şeklinde kullanıldığı
yerleşim yerinde, zengin maden yatakları, küçükbaş hayvan besiciliği ve koyun üretimi yaygındır. Bunun dışında
Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi Türkiye’nin birçok noktasından karayolu ya da demiryolu ile Eskişehir’e
ulaşmak mümkündür (Eskişehir Milli Eğitim Bakanlığı, 2021). Sosyal gelişmişlik düzeyi kapsamında 81 il arasında
birinci sıradaki şehrin, ekonomik gelişmişlikte anlamında ise 13. olduğu da bilinmektedir (Gülel, Çağlar, Kangallı
Uyar, Karadeniz & Yeşilyurt, 2017).
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Eskişehir’in Turizm Değerleri ve Kırsal Yoksulluğu Azaltmada Geliştirilebilecek Alternatif Turizm Türleri
Akademik birçok yayın Eskişehir ilinde farklı ve özgün turizm çekiciliklerinin, bölgenin seyahat hareketlerini
canlandırdığını göstermektedir. Türkiye turizminde adından söz ettiren Eskişehir uluslararası festivaller, eğitim
kongreleri, kültür sanat aktiviteleri ve sportif faaliyetlerle bir turizm mucizesi olarak değer görmektedir. Pek çok
alternatif turizm kaynaklarını bünyesinde barındıran kent el sanatları, halk oyunları, geleneksel yemek ve giyimkuşam kültürü, yöresel gelenekleri, tarihi yapıları ve sivil mimari örnekleri ile yerli ve yabancı turistlerin rağbet ettiği
cazibe merkezlerinden biri olmuştur. Turistik ürün çeşitleri açısından ise genel anlamda kültür ve tarih, müze, iş ve
kongre, termal, inanç, spor ve mağara turizmi, hava sporları, kaya tırmanışı ve rekreasyonel faaliyetler gibi
etkinlikleri bünyesinde barındırdığı anlaşılmıştır. Ancak bu turizm aktivitelerin şehir merkezinde yoğunlaştığı
görülmüş (Düşmezkalender, 2020) ve bazı sorunları beraberinde getirdiği de gözlenmiştir. Bu sorunlardan biri de
kırsal yoksulluk olarak dikkat çekmektedir.
Turistik yoğunluğu kırsal bölgelere dağıtma konusunda turizmin bölgeyle uyumlu türlerine başvurulmalı ve doğru
bir pazarlama stratejisi uygulanmalıdır. Eskişehir açısından gizli kalmış değerlerin açığa çıkarılması gerektiği ve
potansiyelin var olduğu halde kullanılmadığı durumlar söz konudur. Çeşitli yenilikler ve yaratıcı fikirler dahilinde
turizmden elde edilen gelirin kır ve kent arasındaki eşit dağılımı noktasında, aşağıdaki turizm ürünlerini destinasyonla
bütünleştirmek mümkündür. Bunlar:
✓ Farklı kültürlerin geçiş güzergahındaki Eskişehir’in, unutulmaya yüz tutmuş toyga ve kuru bamya çorbası,
göceli tarhana, kelem dolması, balaban, çibörek, göbete, ağzı açık, haşhaşlı gözleme, met helvası, abısta,
dızmana, kalakay, pırasalı Arnavut böreği, mercimekli mantı, üyken börek, acı gıcı ve kuzu sorpa gibi saklı
kalmış otantik tatları gastronomi turizmi anlayışıyla turizm sektörüne kazandırılabilir. Bu çerçevede kırsal
bölgelerdeki Eskişehir mutfağına hakim üçüncü yaştan kişilerden alınan bilgiler ile envanter çıkarılabilir.
Yöresel lokanta işletmeciliğine yönelme sağlanabilir. Özel lezzetlerin sürekli üretiminde kırsal bölgelerdeki
halktan yararlanılabilir. Devamında bölgeye coğrafi işaretli tatlar kazandırılabilir.
✓ Eskişehir’deki kırsal destinasyonların ve bireylerin gelişimi için gönüllü turizm aracılığıyla, çevre
korumasının önemi, yabancı dil ve sağlık alanlarında farkındalık eğitimi verilebilir. Ta Tu Ta projesinde
organik çiftliklerde yerel kesim ve gönüllüler bir araya getirilebilir. Kadınlar ve çocuklar ile sanatsal eğitim
çalışmaları yapılarak eserlerin satışıyla gelir elde edilebilir.
✓ Dijitalleşen dünyaya kırsal yerlerinde katılımını sağlamak için Eskişehir’deki müze ve ören yeri, mağara ve
inanç merkezlerinin yanı sıra, sanal turistik köy turlarıyla ziyaret öncesi turistlerin bölgeye ilgisi çekilebilir.
Köylerdeki gelenekler, dokumacılık, çömlekçilik, hamam, çeşme, köprü, sit alanları, höyük, tümülüs ve
kaplıca gibi zenginlikler tespit edilip sanal geziler düzenlenebilir.
✓ X ve Z kuşağının tatil anlayışını şehir turizminden uzaklaştırma noktasında, Eskişehir’in kırsal
mekanlarındaki turistik arz kaynaklarına ilişkin veriler toplanarak gezi planları yapılabilir. Dolayısıyla
Gürleyik Şelalesi, Midas Anıtı, Karacaören Kanyonu, Frig Kalesi, Nasreddin Hoca Evi, Akhisar Kale, Yunus
Emre Türbesi, Deredop Kanyonu, Doğanlı Kale, Yapıldan ve Kümbet Asar Kale, Aslanlı Mabet, Pesinuss
Antik Kenti ve Gökçekısık Kale gibi turistlerin rağbet edebileceği ziyaret yerlerinden yeni rotalar
tasarlanabilir. Talep artışı yaratma stratejisinde de efsane turizmi aktif hale getirilebilir.
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✓ Yakın tarihte Sağlık Bakanlığı tarafından şehirin kamu ve özel sağlık kuruluşlarına kalite belgesinin verilmiş
olması (Anadolu Gazetesi, 2021), merkez ve ilçelerde termal turizm merkezlerinin yer alması, Bizans, Roma
ve Osmanlı dönemlerine ait sıcak su kaynaklarının ve hamamların bulunması, Günyüzü Çardak Kaplıcası
gibi Türkiye’nin birinci derecede önemli maden suyunun varlığı, Sündiken-Bozdağlar Klimatizm Temalı
Ekoturizm Bölgesinin ve Kızılinler Bölgesi Termal Turizm Merkezinin kurulması sağlık turizmine uygun
altyapının mevcut olduğunun göstergesidir. Eskişehir’in sağlık sektöründeki başarısına yönelik raporlar
hazırlanarak, tanıtıcı faaliyetler yoluyla toplumda olumlu imaj yaratılabilir.
✓

Birkaç günlük tur programları organize edilerek bu programlara kırsal alanların simgesi haline gelen ürünler
ile tematik festivaller düzenlenebilir. Etkinlik turizminin ekonomik ve sosyal faydalarından kırsal
kesiminden fayda sağlaması adına, yerel paydaşlarca karar verilip bazı uluslararası şenlik, konferans ve
fuarlar konusuna göre kırsal alanla uyumlu yerlerde gerçekleştirilebilir. Bunun dışında öğrenci şehri olarak
bilinen Eskişehir’de gündem takip edilerek genç nüfusun ilgi alanına giren trend olaylardan, yeni etkinlikler
kırsal merkezlerde oluşturulabilir. Bu sayede eğlenceyle birlikte bireylerin ilgisi de küçük yerleşim yerlerine
doğru bir eğilim gösterebilir.

Yukarıdaki öneriler Eskişehir’deki turizmin merkezdeki yoğunluğunu azaltıcı ve il geneline yayılmasına etki edici
yöndedir. Diğer taraftan alternatiflerin kırsal yörelere doğru yönlendirilmesiyle yoksulluğun kontrol altında
tutulabilir olacağını da öne sürmektedir. Aynı zamanda şehrin yalnızca birçok turizm çeşidine elverişli olmasının
değil, bu potansiyelin yönetilme şeklinin avantaj yaratacağı da açıklığa kavuşmuştur. Çalışmanın devamında
açıklanan türlerin yanı sıra, kentteki kırsal yoksulluğu minimum seviyeye düşürmede verimli sonuçlar vereceği
düşünülen kırsal turizm potansiyeli ortaya konulmuştur.
Eskişehir Destinasyonunun Kırsal Turizm Potansiyeli ve SWOT Analizi
Coğrafi konum itibariyle başta Ankara olmak üzere birçok il ile sınırı bulunan Eskişehir, Sakarya ve Porsuk
havzalarındaki düzlükler ile bunları çevreleyen dağlardan oluşmaktadır. Kuzeyden Bozdağ ve Sündiken Dağları, batı
ve güneyden Türkmen Dağı ve Emirdağ, güneydoğudan Sivrihisar Dağlarıyla kaplı şehrin iklim özelliği ve bazı
kesimlerde mikroklimal türün yaşaması tarım ürünlerinde çeşitliliği beraberinde getirmektedir. Seracılığında hakim
olduğu bu bölgede kümes hayvancılığı, arıcılık ve ipekböcekçiliği yaygındır. Tüm bunlarla birlikte eşsiz doğa ve göl
manzaralarının, destinasyona özgü endemik bitki türlerinin, yürüyüş ve bisiklet rotalarının, rafting ve kano
faaliyetlerinin, karakteristik el sanatlarının görülmesi de aslında kırsal aktivitelere elverişli bir kimlik taşıdığını da
ifade etmektedir. Aynı zamanda birçok baraj, nehir ve dağın mevcut olması da dağcılık, doğa sporları, balık avcılığı
ve su sporlarına uygun altyapının varlığının da göstergesidir. Köy ortamlarının ve lezzetlerinin gelenekselliğini
sürdürmeye devam etmesi ise kırsal turizmin uygulanabilirliği açısından avantaj yaratacak bir durumdur. Bu
noktadan hareketle yapılan incelemelerde; kırsal turizmin alt türlerine yönelik gerekliliklerin Eskişehir’de yer aldığı
bulunmuştur. Hatta bazı yerlerde bireysel çapta bu etkinliklerin yürütüldüğü de dikkat çekmiştir. Eskişehir İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiler dahilinde tespit edilen türler ve bu türlere ait potansiyelin söz konusu
olduğu yerler ise aşağıda açıklanmıştır (Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021).
•

Botanik turizmi: Midas (Yazılıkaya) kenti, Türkmen ve Sündiken dağları,

•

Kuş gözlemciliği: Hamamdağı, Balıkdami, Sarıyar barajı, Türkmen dağı, Doğancı, Emineken göleti,
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Bisiklet turizmi: Sarısıngur göleti, Tandır ve Kalabak köyleri, Sarıcakaya, Frig vadisi, Türkmen ve
Sündiken dağları, Mihalgazi, Sakarıılıca,

•

Kamp ve karavan turizmi: Büyükyayla, Yapıldak, Tandır, Musaözü ve Yukarı Kalabak köyleri, Gürleyik
şelalesi, Midas (Yazılıkaya) kenti, Porsuk çayı, Mihalıççık, Gökçekaya barajı, Türkmen ve Sündiken dağları,
Mihalgazi,

•

Sportif olta balıkçılığı: Kunduzlar, Çatören, Gökçekaya ve Sarıyar barajları, Porsuk çayı, Musaözü köyü,

•

Agro-turizm: Sarıcakaya, Mihalgazi,

•

Yayla turizmi: Kaymaz bucağı, Sakarya nehri, Midas (Yazılıkaya) kenti, Porsuk çayı, Türkmen ve Sündiken
dağları,

•

Eko-turizm: Lütfiye köyü, Frig vadisi, Türkmen ve Sündiken dağları,

•

Trekking: Frig vadisi, Sündiken dağı,

•

Akarsu turizmi: Sakarya nehri, Porsuk çayı,

•

Mağara turizmi: Sarıcakaya, Mihalgazi, Yarımkaya, Yelinüstü, Eşekini, Manastır, Çalpınar, Dumanlıkaya,
Düdensuyu, Gürleyik, Güvercin İni, Hacıhüsrevin, Heybeci, İnönü, Karakaya, Kara, Kızılçukur, Manastır,
Külçeini, Ulubük, Kötüfatma, Koçakkıran, Yarasa İni ve Yelini Mağaraları, Afarın, Tozman ve Şaban’ın
Düdenleri şeklindedir.

Eskişehir kırsal turizmin gelişebilirliği açısından detaylandırıldığında; temel şartların pek çoğunu karşıladığı
söylenebilir. Ancak kırsal yerlerin yerli ve yabancı turistler tarafından çekim merkezi konumunda düşünülebilmesi
için, doğal manzaraların dışında tarihi ve kültürel güzellikleri de içermesi gerektiği de bilinmektedir. Bu doğrultuda
Karacahisar Kalesi, Sivrihisar Ulu Cami, Şeyh Sücaeddin-i Veli Külliyesi, Sivrihisar Saat Kulesi, Küllüoba Höyüğü,
Midaion (Karahöyük), Areyastis Anıtı, Seyircek (Büyükyayla) Nekropolündeki lahit tipli mezarlar, Aslanlı Mabet
ve Bahşeyiş Anıtı gibi önemli eserleri kırsal alanlardaki turizm oluşumunu desteklemelidir. Bütünsel açıdan
değerlendirildiğinde de; Eskişehir’de kırsal turizm kaynaklarının farklı farklı küçük yerleşim yerlerine dağıldığı
gözlenmiş, ancak kaynakların kullanımı aşamasında herhangi bir çalışmanın ve yatırımın yapılmadığı da
belirlenmiştir. Eskişehir’deki kırsal turizmi bu bağlamda kırsal yoksulluk sorununu gidermeyi destekleyen özel veya
resmi bir kurumun olmaması sebebiyle, konuyla ilgili tanıtım kampanyalarının yetersiz kaldığı da anlaşılmıştır. Son
olarak böyle bir potansiyeli açığa çıkaracak herhangi bir projenin hazırlanmadığı ve araştırmanın yürütülmediği de
saptanmıştır. Ancak böyle bir organizasyona ihtiyaç duyulduğu açıkça görülmüştür. Bu nedenle Eskişehir İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü ve Eskişehir Belediyesinin web sitelerinden yararlanarak, SWOT analiziyle Eskişehir
destinasyonunun kırsal turizm potansiyelinin güçlü ve zayıf yönleri, fırsatları ve tehditleri Çizelge 1’de sunulmuştur:
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Çizelge 1. Eskişehir’in kırsal turizm potansiyelinin SWOT (GZFT) analizi
* İç Anadolu Bölgesi’nde yer almasıyla tarımsal üretime uygun iklimin bulunması ve birçok kültüre
ev sahipliği yapmış olması,
*Sündiken-Bozdağ, Emirdağ ve Türkmen dağlarında kırsal turizm çeşitlerine ilişkin altyapının var
olmasının dışında Sakarya nehri, Sungur göleti, Porsuk çayında su sporları ve faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi,
* Lületaşı, toryum ve bor gibi önemli hammadde kaynaklarının bulunması,
* Özellikle kırsal bölgelerde semercilik, mutaflık, saraçlık, yemenicilik, keçecilik, tabaklık,
çömlekçilik, cebe bilezik ve incili küpe yapımı, savatlama, demircilik, kalaycılık ve dokumacılık gibi
zanaatların devam ettirilmesi,
* Gürleyik şelalesi, Balıkdamı ve Göksu düdenleri, Karacaören kanyonu gibi doğal turistik
çekiciliklerin varlığı,
* Hamamkarahisar çardak kaplıcası, Kızılinler, Hasırca ve Sakarıılıca gibi Türkiye’nin üçüncü
derecede önemli termal kaynaklarının yer alması,
Güçlü Yönleri
* Türkiye’nin ilk açık hava heykel müzesi olan Sivrihisar açık hava müzesinin olması,
(Strengths)
* Midas anıtı (Yazılıkaya), Pessinus (Ballıhisar) ve Han antik kenti, Alpu Kocakızlar Tümülüsü,
Midaion (Karahöyük), Develik Han, Fethiye Örenyeri, Phrygia (Frigya) bölgesi ve eserleri gibi tarihi
çekiciliklerin varlığı,
* Çibörek, Sivrihisar dövme sucuğu, Met helvası, Sivrihisar höşmerim tatlısı, Sivrihisar muska
baklavası gibi yiyecekler ile Sivrihisar cebesi, Sivrihisar incili küpe gibi el sanatlarına mahreç işaretinin
verilmiş olması ve Göçmen mutfak kültürünün hakimiyeti,
* Şehirde Seyyid Battal Gazi Külliyesi, Melik Gazi Türbesi, Selçuklu Camii, Alemşah Kümbeti,
Sivrihisar Ulu Cami ile Nasreddin Hoca evinin ve heykelinin yer alması,
* Destinasyonda İnönü Hava Sporları Bölgesi, Türkmendağı-Yazılıkaya Platosu Jeoarkeoparkı,
Sivrihisar ve Çevresi, Sündiken-Bozdağlar Klimatizm Temalı Ekoturizm Bölgesi, Agroturizm Bölgesi
olmak üzere beş adet kırsal turizm bölgesinin bulunması,
* Kentte etkinliklere önem verilmesi ve uluslararası başta olmak üzere birçok kırsal festival
düzenlenmesi,
* 31 kuş türüyle kuş gözlemciliği, 18 bisiklet rotasıyla bisiklet turizmi, 19 yürüyüş rotasıyla
trekking ve 14 adet endemik bitki türüyle botanik turizmi gibi çeşitlere aynı zamanda kamp ve karavan, kuş
gözlemciliği, eko-turizm ve yayla turizmine uygun doğa alanlarına sahip olması,
* Bozulmamış doğal çevrenin ve kırsal alanlarda yayılış gösteren mağara, anıt, mezar ve
hamamların varlığıdır.
* Ulaşımın kırsal bölgelerde yetersiz kalması,
* Yerel halkın kırsal yoksulluğu azaltmada kırsal turizmin çözüm niteliğinde olabileceğinin
farkında olmaması,
* Eskişehir’de Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun olmaması,
* Nüfus dağılımının merkezde yoğunlaşması,
Zayıf Yönleri
* Kırsal alanlarda konaklama hizmetlerinin ve ev pansiyonculuğunun gelişmemiş olması,
(Weaknesses)
* Kırsal kaynaklara ilişkin bir envanterin bulunmaması ve bu kaynakların değerlendirilmesine dair
kurum destekli plan ve projelerin yürütülmemesi,
*Yerli ve yabancı tur operatörlerinin bölgenin kırsal turizm olanakları bakımından
bilgilendirilmemesi nedeniyle tur güzergahlarında kırsal alanların yer almaması,
* Kırsal turizm çerçevesindeki doğal, kültürel, tarihi zenginliklerin tanıtım ve pazarlama
faaliyetlerinin yetersizliği,
* Kırsal turizm temelli turistik ürün paketi oluşturulmamış olması ve geleneksel değerlerin ürün ile
hizmete dönüştürülmesine yönelik girişimlerin bulunmaması,
* Kırsal turizm ve çeşitlerine ilişkin rotaları ve zenginlikleri içeren bir haritanın hazırlanmamış
olmasıdır.
* İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arası demiryolunun bulunması,
* Tarihsel süreç içerisinde göçebe toplulukların uğrak yeri olması nedeniyle kültürel ve tarihi
zenginliğin bulunması,
* Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)’nın kırsal turizm çalışmalarını desteklemesi,
* Yazılıkaya ve Sivrihisar platosunun jeoturizm potansiyeli barındırması,
* Yunus Emre ve Nasreddin Hoca gibi önemli şahsiyetlerin memleketi olarak bilinmesi,
* Öğrenci şehri olarak kabul edilmesi sebebiyle genç nüfusun yoğun olması ve bu bağlamda
Fırsatlar
gençlerin şehre daha fazla ilgi göstermesi,
(Opportunities)
* Doğallığa olan ilginin giderek artması ve kitle turizminin popülerliğini yitirmesi bunun yanı sıra
COVİD-19 salgınından sonra doğa temelli turizm hareketlerinde artış yaşanması,
* Şehrin genel görüntüsünün Avrupa havasını yansıtması,
* Marka şehir olma yolunda akademik ve sektörel çalışmalarda artış yaşanması,
* Türkiye’nin 2023 turizm stratejisinde sürdürülebilir turizm çeşidi olarak kırsal turizm çeşidine
ağırlık verilmesi ve kentlere doğru göçün önlenmesinin hedeflenmesi,
*2013 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkenti seçilmesidir.
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Çizelge 1. Eskişehir’in kırsal turizm potansiyelinin SWOT (GZFT) analizi (Devamı)

* Turistik organizasyonların günübirlik turlar şeklinde yürütülmesinden dolayı yozlaşma
sorununun ortaya çıkması,
* Kentte kırdan kente göç olayının yaşanması nedeniyle kırsal kesimde üretimin azalması ile
potansiyelin atıl duruma geçmesi ve kültürel değerlerin unutulabilmesi,
* Sakarya Nehri ve Porsuk Çayının kirlenme ve sularının çekilme durumuyla karşı karşıya kalması,
* Kırsal turizm faaliyetlerinin küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinden kaynaklı tehlikeye
girmesidir.

Tehditler
(Threats)

İncelemeler Eskişehir ilinin kırsal turizm potansiyelindeki güçlü yönlerin, zayıf yönlere göre fırsatlarında,
tehditlere oranla daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Bu konuda şehrin altyapısının bulunduğu ancak
üstyapılarının eksik kaldığı görülmüştür. Zayıf yönlerinin girişim ve teşviklerle güçlendirilebileceği bu sayede güçlü
yönlere yenilerinin eklenebileceği, fırsatların kırsal turizm açısından reklam aracı olarak kullanılabileceği ve
tehditlere yönelik tedbirlerin alınmasının kırsal turizmin sürdürülebilirliğine etki edebileceği anlaşılmıştır. Sonuç
olarak destinasyonun kırsal turizm türüyle tanınması için kırsal çekiciliklerin etkin kullanılması gerektiği, bu
doğrultuda Eskişehir’deki kırsal turizm potansiyelinin yoksul yanlı turizme destek verebilecek ve kırsal yoksulluğu
azaltabilecek bir niteliğe sahip olacağı neticesine ulaşılmıştır.
Sonuç ve Öneriler
Bu çalışma Eskişehir’in kırsal yoksulluk probleminin azaltılmasında ve yoksul yanlı turizme katkı sağlamada
kırsal turizm potansiyelinden yararlanılabileceğine dikkat çekmektedir. Ancak kırsal turizmi geçim kaynakları sınırlı
bireylerin refah seviyesini yükseltmede kullanabilmek için öncelikle yoksul yanlı turizmin ve kırsal yoksulluk
olgusunun kırsal turizm ile ilişkisine bakılmıştır. Buna göre yoksul yanlı turizm yaklaşımının kırsal yoksulluğu da
kapsadığı ve kırsaldaki geçim sıkıntısının çözümünde kırsal turizmi bir kalkınma aracı olarak gördüğü fikrine
varılmıştır. Kavramlar arasındaki döngü ise Şekil 1’de sunulmuştur:
Benzerlikler

İlişkisi

Karşılaştırma
-Kırsal
turizmin ekonomik, sosyal, çevresel etkileri ve

sorunları benzer şekilde yoksul yanlı turizm yaklaşımını
da etkilemektedir.
-Kırsal turizmdeki uzun süreli faaliyetler yoksul yanlı
turizm yaklaşımına da uzun süreli çözümler
getirmektedir.
-Yoksul yanlı turizm yaklaşımında ve kırsal turizmde
geleneksel kültür, doğal ve tarihi çekicilikler
kullanılmaktadır.
-Yoksul yanlı turizm yaklaşımının ve kırsal turizmin
gelişimi yeni turistik ürün üretimi üzerine kuruludur.
-Kırsal turizm ve yoksul yanlı turizm yaklaşımında
yerel paydaşlar, özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları
dâhilinde ortak bir çalışma gerekmektedir.

Farklılıklar

-Kırsal turizmin sonuçlarından biri olan bölgenin
kalkındırılması yoksul yanlı turizm yaklaşımının
çözümüdür.
-Kırsal turizmin arz kaynakları yoksul yanlı turizm
yaklaşımını geliştirmektedir.
-Kırsal turizmde uygulanan türler ve talep arttıkça,
yoksul yanlı turizm yaklaşımındaki problemin çözümü
de kolaylaşmaktadır.
-Yoksul yanlı turizm yaklaşımının desteklenmesinde
kırsal alanlar ve miras, kırsal yaşam ve etkinlikler
kullanılmaktadır.
-Yoksul yanlı turizm yaklaşımındaki projeler kırsal
turizm ağırlıklı yürütülmektedir.

Kırsal Yoksulluk

-Yoksul yanlı turizmde amaç fayda sağlamakken,
kırsal
turizmde
isteklerin
tatmin
edilmesi
hedeflenmiştir.
-Yoksul yanlı turizmde kırsal turizm aktif olarak
kullanılırken, kırsal turizmde yerel kaynaklardan,
paydaşlardan ve halktan yararlanılmaktadır.
-Kırsal turizmdeki talebe göre yoksul yanlı turizmdeki
yaklaşımlar düzenlenmektedir.
-Yoksul yanlı turizm yaklaşımı turizm sektörünün
tamamıyla ilgilenirken, kırsal turizm sadece kırsal
bölgeler ile ilişkilidir.

Karşılaştırma

-Yoksul yanlı turizm yaklaşımının hedef kitlesi

yoksul kesim iken, kırsal turizmin turist merkezlidir.
-Kırsal turizm engellere karşı alternatifler
geliştirmeye odaklanırken, yoksul yanlı turizm
geliştirilen
alternatiflerle
engelleri
ortadan
kaldırmaya çalışmaktadır.
-Kırsal turizmdeki turistik ürün fiyatları arttıkça,
yoksulluk sorunu azalmaktadır.

Şekil 1: Yoksul yanlı turizm yaklaşımı ve kırsal turizm arasındaki bağlantılar
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Toplanan bilgilerden yola çıkıldığında, kırsal turizmin yoksul yanlı turizmi desteklemede ve kırsal yoksulluğu
azaltmada aracı rol üstlendiği görülmüştür. Bunun yanı sıra Eskişehir destinasyonunda küçük yerleşim yerlerinden
merkeze doğru göç olaylarının gerçekleştiği de fark edilmiş ve kırsal alanlarının giderek ekonomik açıdan daralmaya
gittiği gözlenmiştir. Bölgede kırsal yoksulluğun görülmeye başlamasıyla Eskişehir’in turizmiyle özdeşleşen kültür
ve tarih, müze, iş ve kongre, termal, inanç, spor ve mağara turizminin yerine kırsal esaslı yeni türlere başvurulmasının
çözümler getireceği düşünülmüştür. Turistik yoğunluğun il geneline yayılması amacıyla şehirdeki unutulmaya yüz
tutmuş yiyecekler ile gastronomi turizmine, turistin yaşayarak deneyimlemesi kapsamında yaratıcı turizme,
günümüzün dijitalleşen ortamına ayak uydurma ve ilgi çekmek amacıyla sanal turizme, gerekli tüm sertifika ve
eğitimler alındığı için sağlık turizmine, yörelerle bütünleşen etkinlik turizmine, ilgi alanlarına göre ayrı ayrı kırsal
turlar organize edilerek gençlik ve üçüncü yaş turizmine son olarak da yerel halk ve turist etkileşimi sırasında gönüllü
turizme ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Tüm bu türler arasında Eskişehir’deki kırsal yoksulluğun etkili bir biçimde
kırsal turizm potansiyeli ile çözülebileceği de tespit edilmiştir. Ancak burada potansiyelin kullanılma şeklide son
derece önem arz etmektedir.
Eskişehir Belediyesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden derlenen bilgiler ve şehre ilişkin yapılan literatür
taraması dahilinde oluşturulan kırsal turizm potansiyeline yönelik SWOT analizi; şehrin kırsal turizme ait altyapıyı
barındırdığını ancak konaklama, yeme-içme ve ulaşım gibi üstyapı hizmetlerinin eksik kaldığını ortaya çıkarmıştır.
Buna göre kentin güçlü yönleri incelenmiş ve birçok yönden kırsal turizm üstünlüklerine rastlanmıştır. SündikenBozdağ, Emirdağ ve Türkmen dağlarının botanik turizm, trekking, kuş gözlemciliği, kamp ve karavan, yayla ile
bisiklet turizmi ve eko-turizm faaliyetlerine uygun bir kaynak barındırması öne çıkan güçlü bir etkendir. Bununla
birlikte Sakarya nehri ve Porsuk çayında su sporlarının gerçekleştirilmesi, lületaşı işlemeciliğinin ve kırsal yerlerde
çeşitli zanaatların devam ettirilmesi, Gürleyik şelalesi ve Balıkdamı gibi doğal güzelliklerin bulunması, Türkiye’nin
üçüncü derecede önemli termal kaynaklarının kırsal bölgelerde yayılış göstermesi, Midas anıtı (Yazılıkaya), Pessinus
(Ballıhisar), Phrygia (Frigya) bölgesi ve Han antik kenti gibi tarihi çekiciliklere ev sahipliği yapması ve mahreç
işaretli ürünleri bünyesinde barındırması destinasyonun diğer önemli avantajlarıdır. Alt turizm bölgelerinin olması,
kırsal kesimde pek çok mağara, anıt ve mezarın yer alması da turistik yönden oldukça etkili değerlerdir.
Tüm bu güçlü unsurların kırsal kesime gelir getirebilmesi için öncelikle fizibilite araştırmasıyla kırsal turizm
envanterinin çıkarılmasının, ardından haritalama sistemiyle turistik arz kaynaklarının hangi kırsal alanlarda
olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Sonrasında turistik eğilimleri öğrenme ve tur planlarında kırsal
alanlardaki değerlere de yer verilmesi aşamasında, tur operatörleri ile yerel paydaş ve halk birlikte çalışarak eylem
planı hazırlanmalıdır. Bu çerçevede rotalar oluşturularak ulusal ve uluslararası bisiklet turları ile fotoğraf çekme ve
doğal hayatı gözlemleme gibi aktiviteleri içeren toplu trekking faaliyetleri düzenlenebilir. İnsani gereksinimleri ve
doğayla baş başa kalma ihtiyacını karşılayan yeni kamp ve karavan alanları rekreasyonel faaliyetler (tenis, golf, at
binme, avcılık vb.) ile de bütünleştirilebilir. Aynı zamanda botanik turizminin gerçekleştirilebileceği yerlerde hobi
bahçeleri kurularak şehir içi ve dışında çeşitli reklam stratejileriyle ilgi bu alanlara çekilebilir. Ayrıca kuş
gözlemciliği macera parklarıyla, agro turizm alışılagelmişin dışındaki organik ürün yetiştiriciliğiyle tamamlanabilir.
Bu kapsamda kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılabilmesi için birbirini tamamlayıcı yan ürünlere ihtiyaç
duyulduğu anlaşılmıştır. Çünkü bu sayede yerel halka yeni iş olanakları sunularak gelir yaratımı söz konusu olacaktır.
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Zayıf yönleri kırsal yörelere ilişkin ulaşım, tanıtım ve pazarlamanın yetersiz kaldığı, kırsal kalkınmayı
destekleyici bir kuruluşun veya girişimin bulunmaması ile yerel halkın kırsal turizmin yoksulluğu minimum seviyeye
indirebileceğinin farkında olmaması şeklinde açıklanabilir. Kaymaz bucağı ve Midas (Yazılıkaya) kenti gibi yayla
turizminin yapılabildiği yerlerde konaklama hizmetlerinin karşılanmaması da şehri olumsuz yönde etkilemektedir.
Bu doğrultuda doğal çevreye zarar vermeden bölgeye uygun balon, kamping ve pansiyon gibi tesisler kurulabilir
veya ev pansiyonculuğu sistemi yaygınlaştırılabilir. Kırsal alanların özgün yöresel kültürleriyle bütünleşik tanıtım
stratejileri tasarlanabilir ve pazarlamada kırsal ürünlerin ihtiyaç uyandıracak yapıda olması da sağlanabilir. Bununla
birlikte Eskişehir’i kırsal turizm merkezi haline getirerek kırsal alanların maddi kazanç elde etmesi kapsamındaki
tüm işlemlerde, tek bir çatı altında toplanmalıdır. Son olarak yöre halkına turist rehberliği, el sanatları, yöresel yemek
kursları, zanaat ve festival yürütücülüğüne dair eğitimler verilebilir. Böylece yoksulluğun çözümünde kırsal turizmin
önemli bir çıkış yolu olduğu yerel halka aktarılmış olacak ve geleneksellik olgusu kırsal turizm yoluyla bu bölgelerde
kaybolmadan devam ettirilecektir.
İstanbul ve Ankara gibi iki büyük metropol arası demiryolunun bulunması, kentin Avrupa şehirlerini anımsatması,
COVİD-19 salgınından sonra doğa temelli turizm hareketlerine eğilim gösterilmesi, Yazılıkaya ve Sivrihisar
platosunda jeoturizm potansiyelinin varlığı Eskişehir’in çok sayıda fırsatı barındırdığının göstergesi olmuştur.
Akarsu turizmi için şehrin gerekli kaynaklara sahip olduğu ancak alternatif su sporlarına ait teçhizat ve eğitmen
eksikliği sebebiyle gelişim göstermediği de fark edilmiştir. Fırsatları değerlendirme aşamasında şehirdeki doğal
güzelliklerin, termal kaynakların, tarihi kentlerin, mağaraların, simgesel anıt ve mezarların hikayeleştirme
yöntemiyle bilinirliliği arttırılabilir. Ayrıca ekipman temini ve uzman kişiler yardımıyla akarsu turizmine yönelik
uygulamalar da yürütülebilir.
Günübirlik turlardan kaynaklı doğal çevrenin bozulması ve küresel ısınma nedeniyle Sakarya nehri ile Porsuk
çayının çekilmesi ise Eskişehir’de tehlike yaratan durumlardır. Bu tehditin kontrol altında tutulması için
destinasyonun Lütfiye köyü, Frig vadisi, Türkmen ve Sündiken dağları birer ekoturizm merkezi haline getirilebilir.
Bu konuda markalaşma yoluna gidilebilir. Hatta ekonomik eşitsizliği azaltan ve yerel kimliği tanıtan eko müzelerle,
yerel halkın kendi ürünlerini sergilemesi sağlanabilir.
Açıklamalar ışığında Eskişehir’deki kırsal turizm potansiyelinin kırsal yoksulluğu kabul edilebilir düzeye
indirmesi için, “Bütünleşik Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programları” (Integrated Sustainable Rural Development
Programme-ISRDP) dahilinde teşviklere, destek projelere ve sürdürülebilir politikalara ihtiyaç duyduğu sonucuna
varılmıştır. Başarılı bir sonuç için ise ticari prensipler dikkate alınmalı ve bütün yenilikler kısa ve uzun dönemli iki
ayrı yoksulluk sınırına göre yönetilmelidir. Yeri geldiğinde yoksulların yararı gözetilerek de tasarlanacak projelerde
esneklikler yapılmalıdır. Ancak öncelikle yoksul bireylerde kırsal turizm yönünden farkındalık yaratılmalıdır. Çünkü
yerel halkın bireysel gelişimi sağlanmadığı taktirde, destinasyonun kırsal turizmden yararlanabilmesi mümkün
değildir. Devamında yoksul kesimin plan ve projelere kontrollü bir biçimde katılımları sağlanmalı ve bu bireylere
karar alma süreçlerinde yetkiler verilmelidir. Turistik ürün kaynaklarının teminin kırsal alan içinden
gerçekleştirilmesine yönelik planlamalarda yapılmalıdır.
Eskişehir destinasyonu için kırsal turizm potansiyelini ortaya koyan ve yoksulluğu azaltmada bu potansiyelin
kullanılma tarzını gösteren böyle bir çalışmanın yapılmamış olması yönünden çalışmanın literatürdeki eksikliği
dolduracağı söylenebilir. Dolayısıyla ülke bazındaki gelecek araştırmalara öncülük edebileceği ve ilgili alana katkı
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sağlayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle araştırmadaki tüm sonuçların gelecekteki benzer araştırmalara örnek teşkil
edebilecek ve sektördeki yerel yöneticilere yol gösterecek öncü bir çalışma olduğunu söylemek mümkündür.
Çalışmada Eskişehir destinasyonunun bütün alternatif turizm türlerine ilişkin SWOT analizine yer verilmemiş olması
da araştırmada bir sınırlılık olarak değerlendirilebilir. Sonraki araştırmalarda ise yerel halkın kırsal yoksulluk ile ilgili
görüşlerine ve çözüm önerilerine ilişkin nitel bir çalışma yürütülebilir.

Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
Introduction
Poverty has become a global problem today, when the poorer population and the poorer wealthy are getting
richer. The magnitude of the problem is also clear when it is taken into account that 2 billion people worldwide are
struggling with poverty, 753 million individuals are struggling with extreme poverty and 201 million are in need of
assistance (Yenişafak, 2021). At this point, a poor-sided tourism approach has been developed in order to reduce the
increase in poverty and to bring solutions to the current situation. According to the approach, the difference in
development between urban and rural areas should be reduced through tourism and equal distribution of income and
social opportunities should be ensured. In other words, strategies and plans for this segment should be carried out in
the tourism market in the interests of the poor. However, due to the expected residence of four out of five poor
individuals in rural areas (Worldbank, 2021) and that 60% of poor people will live in rural areas in 2025 (IFAD,
2005), these arrangements must first be carried out within the framework of rural poverty. In this context,
development activities are carried out with rural tourism-based supply sources in order to reduce poverty in rural
destinations. However, the existence of other tourism potentials is also looked at during the revitalization phase of
the region. Because the problem of rural tourism and rural poverty is reduced to a certain level. However, it is possible
to minimize this problem by using inert values efficiently.
Method
As a research area, Eskisehir destination was selected where the population is concentrated in the city center
(Eskişehir Belediyesi, 2021) and rural poverty is seen (Güneş, 2009, pp. 449-491). The aim is to determine the
importance of rural tourism and how it should be operated in improving the quality of life of poor local people in
Eskisehir's rural areas and promoting the poor-sided tourism approach. In this context, first of all, the types of touristic
products of the city and suggestions were presented about them, and then rural tourism potential was revealed by
SWOT analysis by taking advantage of Eskisehir provincial culture and tourism directorate, Eskisehir municipality
and literature review and secondary information sources. The recent study indicating rural tourism potential for
Eskisehir and limited research on rural poverty also made the importance of the research.
Findings
Eskisehir's tourism market has generally been observed to be concentrated in the city center on culture and history,
museums, business and congresses, thermal, faith, sports and cave tourism, air sports, rock climbing and recreation
activities. However, it has been noticed that values such as regional tastes, traditional handicrafts, historical and
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cultural riches, examples of civil architecture, thematic festivals and nature activities in rural areas are ignored. In
this direction, in order to develop the local, it was proposed to ban the tourist's interest from the city center by
arranging new routes including voluntary tourism in organic farms in the countryside, virtual village tours to reflect
originality and many caves, monuments, castles, ancient cities, shrines, shrines and canyons that have remained
hidden with the support of legend tourism. At the same time, it has been announced that it can be made one of the
health tourism centers of the city using hot springs, baths and hot water resources.
When the city is evaluated in terms of rural tourism, where sustainable and clear solutions will be taken to address
poverty in rural areas; It has been learned that 27 cave species in rural areas have created an advantage in the province
with natural tourist attractions such as Gürleyik waterfall, Balikdam and Göksu düdens, Karacaören canyon. Locating
the Sündiken-Bozdag, Emirdag and Turkmen mountains suitable for mountain tourism, midas monument
(Yazılıkaya), Pessinus (Ballıhisar) and the ancient city of Han, Alpu Kocakızlar Tumulum, Midaion (Karahöyük),
Develik Khan, Fethiye Örenyeri, Phrygia (Phrygia) region and its artifacts, rural destinations are home to a very
strong rural tourism potential. At the same time, bird watching with 31 bird species, cycling tourism with 18 cycling
routes, trekking with 19 hiking routes and botanical tourism with 14 endemic plant species were found to be spreading
in the region in their natural places suitable for camping and caravan, eco-tourism and highland tourism. However,
it was also notable that transportation was inadequate in rural places and that no inventory of the demand creative
values of rural tourism was prepared. For this reason, it is understood that the locals are not aware of such an
important potential as rural tourism at the point of reducing poverty. In addition, there are important opportunities
such as the increase in nature-based tourism movements after the two major inter-metropolitan railway and COVID19 outbreaks, such as Istanbul and Ankara, and the problem of corruption caused by organizing tourism activities in
the form of day tours has arisen.
Conclusion and Recommendations
Reviews have found that rural tourism plays an active role in minimizing rural poverty and supporting the poorsided tourism approach. Because it has been determined that poverty is kept under control in areas where rural
tourism prevails and contributes to the development of poor-sided tourism approach in this direction. In Eskisehir, it
was found that economic mobility showed a tendency to decrease in small settlements due to the migration events
from the country to the city center. In order to stop this progress, it is understood that other tourism activities in the
region that are inert should be put into service. It has been determined that rural tourism, which will bring sustainable
solutions to the rural poverty problem of the destination, should be activated in the region. Because it has been seen
that the strengths in the rural tourism potential of Eskisehir province are more advantageous than threats in their
opportunities compared to weaknesses. At the same time, it has been observed that rural tourism resources are
scattered in different small settlements. It has been found that the city's infrastructure has found in this regard, but its
superstructures have been incomplete. In addition to natural landscapes, it is understood that the routes related to
historical and cultural beauties, gastronomic tourism, creative tourism within the scope of the experience of tourists,
virtual tourism in order to keep up with today's digitalizing environment and attract attention, health tourism and
support with event tourism that integrates with the regions will give appropriate results. As a result, in the first stage,
with the help of all stakeholders, it was determined that the rural tourism inventory should be taken with feasibility
research and then their location should be determined by mapping system. Accordingly, tour programs should be

509

Çay, G. & Aksöz, E.O.

JOTAGS, 2021, 9(1)

organized by creating an action plan and job opportunities should be created for poor domestic citizens after the
arrangement. However, when organizing the campaigns of promotions, care should be taken to make rural tourism a
necessity in consumer perception and to provide touristic product resources from within the countryside. Thus, the
poor people should be given powers and it should be conveyed that this type of tourism is a solution to get out of the
cycle of poverty.
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GİRİŞ
Rekabetin giderek arttığı günümüz piyasa ortamında, kurumlar fark yaratacak ve kendilerine avantaj sağlayacak
değerlere yönelmektedirler. Bu arayış, kurumları soyut kavramlara yöneltmiş ve sonucunda kurumsal itibar adlı
kavramın farkına varılmasını sağlamıştır (Besler, 2011, s. 51). Kurumsal itibar kavramı, soyut olmakla beraber,
kurumlara büyük etkileri olan bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır (Schwaiger, 2004, s. 51). Kârlılığı artırması
(Roberts ve Dowling, 2002, s. 1091), rakiplere karşı savunma aracı rolünü üstlenmesi (Rose ve Thomsen, 2004, s.
202), kriz dönemlerinin kolay atlatılması (Ural, 2002, s. 86) vb. kurumsal itibarın sağladığı avantajlardan sadece
bazılarıdır. Kurumların yapması gereken kurumsal itibar kavramının farkına varması ve bu işi en üst yönetimden
başlayarak tüm kurum bünyesinde uygulanmasını sağlayıp, bütün paydaşları etkilemek olmalıdır. Zira, kurumsal
itibar tüm paydaşların kuruma yönelik düşüncelerinden oluşmaktadır.
Hizmet işletmeleri, kalıcılık sağlayabilmek adına müşteri sadakatini oluşturabilmelidir. Çünkü müşteri sadakati
oluşturmak, kurumlara maddi ve manevi birçok avantaj sağlayacaktır (Tepeci, 1999, s. 228; Bowen & Chen, 2001,
s. 213). Yeni müşteriler bulmak adına harcanan birçok reklam giderlerinin azalması ve mevcut müşterilerin
gerçekleştirdikleri ağızdan ağıza olumlu reklam faaliyetleri, kurumların istediği avantajların başında gelmektedir.
Kurumsal İtibar
Soyut kavramların önemi giderek artmaktadır ve bunların arasında özellikle kurumsal itibar dikkat çekmektedir.
Pazara giriş engelleri oluşturmak, müşterilerin başka kuruluşları tercihini önlemek ve zorlaşan rekabet şartlarında
üstünlük sağlamak için soyut kavramlar hayati öneme sahiptir (Schwaiger, 2004, s. 47). 1980’lerin ortalarından sonra
üst düzey yöneticiler kurumsal itibarın önemini kavramaya başlamışlardır. Bu önemin kavranmasında etkili olan
bilimsel çalışmalar kurumsal itibarın; finansal değeri arttırdığı, satın alma niyetini etkilediği, ürün ve hizmet kalitesini
artırdığı, çalışan ve müşteri sadakati oluşturduğu ve farklılık yarattığı sonuçlarını yöneticilere aktarmıştır (Gotsi &
Wilson, 2001b, s. 99).
Kurum kelimesi, anlamı ‘vücut’ ya da ‘bütün’ olan Latince ‘corpus’ kelimesinden gelmektedir (Riel & Fombrun,
2007, s. 22). İtibar, güven ile ilgili bir konudur. Verilen güven, bireylerdeki gibi kuruluşlarda da büyük öneme
sahiptir. Güven kazanmak uzun yıllar boyunca sürebileceği gibi, güveni kaybetmek ise anlıktır (Karatepe, 2008, s.
84). Kurumsal itibar, kurumun üzerine düşmesi ve geliştirmesi gereken bir kavramdır (Mahon, 2002, s. 438). Çünkü
kurumun ürünleri ve hizmetlerine değer katar (Alnıaçık, 2011, s. 8). Kurumsal itibarın oluşması için, kurumun
performansının belirli bir süre sergilenmesi gerekmektedir (Gray & Balmer, 1998, s. 698). Kurum, sosyal paydaşlar
tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme paydaş gruplarının kurum ile ilgili doğrudan etkileşimleri sonucu
oluşmaktadır. Kurumun iletişimi, sembolleri ve davranışları paydaşlara bu değerlendirmede etki etmektedir. Rakip
kurumların davranışları ile yapılan karşılaştırma da kurumsal itibarın oluşup şekillenmesinde etkilidir (Gotsi &
Wilson, 2001a, s. 29). Bir diğer ifadeyle kurumsal itibar, işletmenin geçmiş davranışlarını göz önüne alarak, bir dizi
özelliklerin işletmeyle özdeşleştirilmesi ve sonucunda farkındalık yaratılmasıdır (Weigelt & Camerer, 1988, s. 443).
Kurumsal itibar, danışmanlık şirketlerinin dönemsel olarak gündeme getirdiği popüler bir ifade olmanın ötesinde;
başarılı yönetim anlayışıyla kurumun yararına olacak etkileri ortaya çıkaran bir soyut değerdir (Aydemir, 2008, s.
32). Müşteriler bir kurumun ürün ve hizmetlerini satın almadan önce, o kurum ve itibarı hakkında daha fazla bilgi
sahibi olmak istemektedirler. Bu şekilde daha kolay bir satın alma işlemini gerçekleştirirler (Nakra, 2000, s. 36).
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Kurumun itibarı ile başarısı arasında doğru yönlü bir ilişki vardır. Mevcut ve gelecek başarıların temelinde itibarın
seviyesinin etkili olduğu açıktır (Karaköse, 2012, s. 34). Yüksek seviyede itibara sahip olan kurumlar, planladıkları
çalışmalarda bankalardan ve hükümetten daha fazla destek almakta (Saylı ve Uğurlu, 2007, s. 93) ve istikrarlı bir
kârlılık sağlamaktadırlar (Roberts & Dowling, 2002, s. 1091). Güçlü bir kurumsal itibar, rekabetin yoğun olarak
yaşandığı bir ortamda rakiplere karşı savunma aracıdır (Rose ve Thomsen, 2004, s. 202) ve kriz dönemlerinde
paydaşlar tarafından özellikle de müşteriler tarafından kuruma sahip çıkılmasını sağlar (Karaköse, 2012, s. 19). Üst
seviyedeki bir kurumsal itibar, kurumu paydaşların gözünde ilk tercih edilen kurum yapar. Kurumun sunduğu ürün
ve hizmetler, müşterilerin gözünde kaliteli sinyali oluşturur ve bu sayede bir değer yaratır. Çalışanlar yüksek itibarlı
işletmeleri tercih ederler ve daha düşük bir ücret karşılığında daha çok çalışmayı kabul etmektedirler (Cornelissen,
2004, s. 79). Yüksek itibarlı kurumlar her zaman akla ilk gelen kurumlar olacağından dolayı sosyal paydaşlar
nezdinde farkındalık yaratacaktır. Günümüzdeki gibi rekabete dayalı bir ortamda, kurumsal itibarın müşteri
sadakatine etkisi olduğu kabul edilmektedir (Nguyen & Leblanc, 2001, s. 227). Kurumsal İtibar, iyi eğitimli ve
yüksek verimlilikte personelleri işletmeye çekme özelliğine sahiptir (Rose & Thomsen, 2004, s. 201) ve kurum
çalışanlarının bağlılığını ve performansını artırır (Karaköse, 2012, s. 66).
Fombrun ve Gardberg, (2000, s. 13) kurumsal itibarın bileşenlerini aşağıdaki şekilde tanımlamışlardır:
•

Duygusal Çekicilik: İşletmenin ne kadar sevildiği, saygı duyulduğu ve takdir edildiği ile ilgilidir.

•

Ürün ve Hizmetler: Sunulan ürün ve hizmetlerin kalite, yenilik, önem ve güvenirliğine yönelik algılardan
oluşmaktadır.

•

Finansal Performans: Kârlılık, risk ve beklentilere yönelik algılardan oluşmaktadır.

•

Vizyon ve Liderlik: İşletmenin hangi seviyede açık bir vizyonu olduğunu ve güçlü liderliğini ispatlayabilmiş
olmasıdır.

•

Çalışma Ortamı: İşletmenin nasıl yönetildiğine, çalışmak için nasıl bir yer olduğuna ve çalışanların kalitesine
yönelik algılardan meydana gelmektedir.

•

Sosyal Sorumluluk: İşletmenin toplumla, çalışanlarıyla ve çevre ile ilişkilerinde iyi bir vatandaş olarak
algılanmasına yöneliktir.

Çağımızda başarı, sonuna kadar kullanılan ve doğru ölçümü yapılan bir soyut kavram olan kurumsal itibarla
sağlanmaktadır (Nakra, 2000, s. 42). Kurumların en önemli kaynağı olarak görülen itibar, kendiliğinden oluşan bir
değer değil uzun vadede gerekli yönetimin gerçekleştirilmesiyle iyileştirilebilen bir kavramdır (Bozkurt, 2011, s.
151). Kurumsal itibar yönetimi, tüm paydaşlara yönelik olup ve onları etkilemek amacıyla yürütülen kasıtlı
çalışmalardır (Akdoğan & Cingöz, 2014, s. 251).
Müşteri Sadakati
Hizmet işletmeleri, uzun yıllar boyunca yeni müşteri kazanmanın rekabet ortamında pazarlamanın ana amacı
olduğunu düşünmüşlerdir (Shoemaker & Lewis, 1999, s. 345). Fakat, bulunduğumuz dönem göstermektedir ki,
akademisyenler ve yöneticiler için müşterilerini ellerinde tutma çabaları giderek önem kazanan bir konuma gelmiştir.
Bu çabaların bir sonucu olarak oluşturulan müşteri sadakati kavramına büyük önem verilmiştir. Kurumlar, paydaşlar
arasında en önemlilerden biri olan müşterilerini bir kaynak olarak görmeye başladığından dolayı, müşteriyi elde
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tutmak kavramı giderek değerlenmiştir. Müşteri sadakati oluşturmak için onun alt yapısı olan müşteri elde tutma
faaliyetlerinin yürütülmesi gerekmektedir (Selvi, 2007, s. 1).
Sadakat, bir işletmenin ürün veya hizmetlerini ilerleyen süreçte tekrar tekrar satın almak ve o işletmenin uzun
dönemli müşterisi olma konusunda kararlı olmaktır (Oliver, 1999, s. 34). Müşteri sadakati, “bir markaya ya da
işletmeye karşı duyulan bağlılık” (Oyman, 2002, s. 170), “işletmeye ya da hizmete yönelik istenen davranışlar”
(Andreassen ve Lindestad, 1998, s. 12) olarak tanımlanmıştır. Bu kavram, kurumun ürün veya hizmetlerini yeniden
satın alma faaliyetleri (Selvi, 2007, s. 5), bireylerin satın almak istedikleri ürün veya hizmetleri diğer işletmelerden
satın alma şansı olmasına rağmen almaması ve farklı kurum, marka, vb. tercih etmek yerine, benimsediği, istediği ve
bu yönde satın alma davranışı gösterdiği işletmeye yeniden yönelmesi (Bayuk ve Küçük, 2007, s. 287) olarak
açıklanmıştır. Müşteri sadakati ile, tekrar satın alma davranışı gerçekleşmekte, uzun dönemler boyunca bağlılık
sağlanmakta ve olumlu ağızdan ağıza reklam faaliyetleri meydana gelmektedir (Sramek, Mentzer & Stank, 2008, ss.
785-786).
Müşteri sadakati kavramının uzun yıllar boyunca giderek önem kazanmasında, sadakati oluşturulan müşterilerin
uzun uğraşlar sonucunda işletmeye kazandırılması ve kolayca yitirilebilmesi etkili olmuştur. Müşterilerin ürün ve
hizmetlere yönelik çok sayıda seçeneğinin olmasından dolayı, müşteri sadakati yaratabilmek ve bu sayının giderek
artmasını sağlamak işletmeler için zorlu bir süreçtir. Bu süreci yönetebilen işletmeler başarılı olabilmektedir (Bayuk
& Küçük, 2007, ss. 286-287).
Sadık müşteriler, işletme için sürdürülebilir gelir kaynağıdır (Tepeci, 1999, s. 228). Müşteriler, ürün ve hizmetleri
tanıdıkları için daha az maliyetlidir ve kısmi zamanlı çalışanlar gibi işletmeye hizmet ederler (Bowen 6 Chen, 2001,
s. 213). Kurumlar müşteri sadakati oluştururlarsa, yaptıkları satışların maliyetlerini ciddi oranda düşürürler ve ürün
ve hizmetleri sadık müşterileri tarafından başka bireylere tanıtılır (Selvi, 2007, s. 5). Sadık müşteriler, söz konusu
kurumu ve ürünlerini çevrelerine anlatarak bir nevi reklam faaliyeti yürütmüş olurlar. Bunun yanında, fiyata karşı
duyarlıdırlar ve kurumun karlılığını yükseltirler (Rowley, 2005, s. 574). Sonuç olarak, müşteri sadakati işletmelere
birçok fayda sağlamaktadır (Duffy, 2003, s. 480-481).
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Kurumsal İtibarın Müşteri Sadakatine Etkisi
Yiyecek içecek sektörü, bir bölgeye gelen ziyaretçiler ve o bölgede yaşayan yerel halkın yeme, içme ve sosyal
ihtiyaçlarının teminini sağlayan işletmelerin oluşturduğu bir sektör (Karamustafa ve Ülker, 2018, s. 9), yiyecek
içecek işletmeleri ise, “insanların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan işletmeler” olarak
tanımlanmaktadır (Altınel, 2017, s. 3). Yiyecek içecek işletmeleri en geniş tanımıyla, yiyeceklerin ve içeceklerin
temin edilebileceği bir kuruluştur (Lawson, 1994, s. 2). Bunun yanında, sosyal hayatın bir parçası olarak da
görülmektedir (Tütüncü, 2009, s. 12). Birçok farklı türde ve yapıda olan yiyecek içecek işletmeleri günümüzde
ekonomik, sosyal ve politik açılardan büyük öneme sahip bir konuma gelmiştir.
İtibarın özellikle hizmet sektörü üzerinde büyük gücü vardır (Fombrun, 1996, s. 62). Müşteri sadakati ise, hizmet
işletmelerinin ele alması gereken bir diğer önemli konudur (Lee & Cunningham, 2001, s. 123). Bu açıklamalardan
yola çıkarak, araştırmanın yiyecek içecek gibi hizmet sektörünün yapı taşlarından birinde gerçekleşmiş olması iki
kavram üzerine odaklanmanın doğruluğunu göstermektedir. Bu araştırmada, kurumlar için en önemli paydaşlardan
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biri olarak kabul edilen müşterilerin, kurumsal itibar değerlendirmelerinin sadakat oluşturma davranışı üzerindeki
etkileri irdelenmiştir.
Kurumsal itibar ile müşteri sadakati arasındaki etkileşimi inceleyen çalışmalar, iki kavram arasında pozitif yönlü
ilişkiler olduğu sonucunu göstermektedir. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olan ürün ve hizmetler,
müşteri sadakati oluşturmada etkilidir. Yaratılan müşteri sadakati ise tekrar satın alma niyetini geliştirir ve sonucunda
kurumların finansal performansı olumlu yönde etkilenerek itibarın yükselmesi sağlanacaktır (Karaköse, 2012, s. 12).
Kurumların başarılı bir şekilde yönettiği itibarları, müşterilerinin o kurum hakkında güven oluşturmasını sağlar ve
müşteri sadakati yaratılmasını kolaylaştırır (Erdoğmuş & Yaşlıoğlu, 2014, s. 104). Bu açıklamalardan yola çıkarak
ve yiyecek içecek işletmelerini ele alarak, aşağıdaki ana hipotez geliştirilmiştir:
H1 Kurumun genel itibarının müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
Yiyecek içecek işletmelerinde, kurumsal itibarın alt boyutlarının müşteri sadakati üzerinde olumlu etkiye sahip
olacağı düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkarak, aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir:
H1A Kurumsal itibarın duygusal çekicilik boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H1B Kurumsal itibarın ürün ve hizmetler boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H1C Kurumsal itibarın vizyon ve liderlik boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H1D Kurumsal itibarın çalışma ortamı boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H1E Kurumsal itibarın sosyal sorumluluk boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
H1F Kurumsal itibarın finansal performans boyutunun müşteri sadakati üzerinde olumlu etkisi vardır.
Yöntem
Yiyecek içecek işletmelerinin sahip oldukları kurumsal itibar değerlerinin müşteri sadakati üzerindeki etkisini
belirlemeye yönelik gerçekleşen bu çalışma, nicel bir araştırmaya dayanmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak anket
tekniği uygulanmıştır. Anket, araştırmacının hazırladığı soruları yazılı olarak dağıttığı bir veri toplama yöntemidir
(Arseven, 2001, s. 121).
Araştırmanın evrenini; İzmir (Buca ve Bornova)’de bulunan turizm işletme belgeli birinci sınıf restoranlarda
hizmet alan Türk müşteriler oluşturmaktadır. İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 02.04.2019 tarihli verilerine
göre, İzmir (Buca ve Bornova)’de toplam 11 adet turizm işletme belgeli birinci sınıf restoran bulunmaktadır
(http://www.izmirkulturturizm.gov.tr). Mevcut restoranlar ziyaret edilmiş olup, bazılarının yeteri kadar müşteriye
sahip olmaması bazılarından ise izin alınamamasından dolayı dört adet turizm işletme belgeli birinci sınıf restorandan
veri toplanmıştır. Araştırma örneklemini ise, söz konusu dört restoranda hizmet alan müşteriler oluşturmaktadır.
Araştırma kapsamında dört adet restoran, kolayda örnekleme yoluyla araştırmacı tarafından seçilmiştir. Araştırmanın
evreni tam olarak bilinmemektedir. Nicel araştırmalarda, sağlıklı veri analizi gerçekleştirmek için olması gereken
anket miktarının 300-400 arasında olması beklenmektedir. Evrenin heterojen varsayımı ve 10.000.000’a kadar olan
evren büyüklüğünde 384 örneklem %95 güvenirlik düzeyi oluşturur (Kozak, 2015, s. 113). Seçilen dört restoranın
her birinden 100’er adet olmak üzere, toplamda 400 adet anket restoran müşterilerinden toplanmıştır.

515

Paça, H. & Şahin, Ö.

JOTAGS, 2021, 9(1)

Veri toplama tekniği, anket formu aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Anket, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölüm, 20 ifade ve altı boyuttan oluşan (duygusal çekicilik, ürün ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı,
sosyal ve çevresel sorumluluk ve finansal performans) kurumsal itibara yönelik ifadelerden; ikinci bölüm, 7 ifade ve
tek boyuttan oluşan müşteri sadakatine yönelik ifadelerden ve son bölüm ise, demografik sorulardan oluşmaktadır.
Kurumsal itibarı ölçmek amacıyla kullanılan ölçek, Fombrun, Gardberg ve Sever (2000, s.

253) tarafından

geliştirilen İtibar Katsayısı ‘(Reputation Quotient)’ ölçeğidir. Söz konusu ölçek birçok kez Türkçe’ye uyarlanmıştır
(Alnıaçık, Alnıaçık & Genç, 2010; Kıyat, 2012; Tinik, 2014). Müşteri sadakatine yönelik uygulanan ölçek, yapılan
literatür incelemesinin ardından oluşturulmuştur. Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996; Walsh ve Beatty, 2007 ve
Arpacı, 2015 Doktora Tezinin bir sentezi olarak hazırlanmıştır. Anket formu 7’li likert ölçeği doğrultusunda
oluşturulmuştur. Katılımcıların ifadelere verdikleri yanıtlar; “kesinlikle katılmıyorum=1”, “katılmıyorum=2”,
“kısmen katılmıyorum=3”, “ne katılıyorum ne katılmıyorum=4”, “kısmen katılıyorum=5”, “katılıyorum=6”, ve
“kesinlikle katılıyorum=7” şeklindedir.
Tablo 1: Ön Test Uygulaması Sonuçları
Ölçek Bölümü
Kurumsal İtibar
Müşteri Sadakati
Tüm Ölçek

Cronbach’s Alpha Değeri
0,936
0,907
0,948

İfade Sayısı
20
7
27

Gerçekleştirilen ön test uygulaması ile, anket formunun güvenirliği sağlanmış ve asıl alan uygulamasına
geçilmiştir. Asıl alan uygulaması, 03.04.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında İzmir’de bulunan turizm işletme
belgeli birinci sınıf dört restoranda gerçekleşmiştir.
Verilerin Analizi
Öncelikle, katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin verilere yönelik frekans analizi uygulanmıştır. Daha
sonra, kurumsal itibar ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmeye yönelik doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir.
Doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve ölçeğin yapı geçerliliği sağlanmıştır. Müşteri sadakati ölçeğinin yapı
geçerliliğini test etmek amacıyla, öncelikle keşfedici faktör analizi uygulanmıştır. Yeni geliştirilen bir ölçek
olmasından dolayı, öncelikle KFA daha sonra DFA gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Müşteri sadakati ölçeğinin
de yapı geçerliliğini sağlamasından sonra, güvenirlik analizi uygulanmıştır. Güvenirlik analizi için Cronbach’s Alpha
değerleri test edilmiştir. Gerçekleştirilen analiz sonucunda, geçerli sonuçlara ulaşılmış ve anketin güvenilir olduğu
sonucuna varılmıştır. Hipotezler test edilmeden önce, normallik testi yapılmış ve verilerin normal dağılıp
dağılmadığına bakılmıştır. Bu süreçte, çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmış olup, normal dağılım gerçekleştiği
sonucuna varılmıştır. Daha sonra, kurumsal itibar boyutlarının (bağımsız değişken) müşteri sadakati (bağımlı
değişken) üzerindeki etki düzeyini belirlemek amacıyla ‘Korelasyon’ ve ‘Regresyon’ analizleri uygulanmıştır.
Uygulanan tüm analizler sonucunda, hipotezlerin kabul veya ret durumları açıklanmıştır.
Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular
Katılımcıların %56,8’i kadın, %43,2’si erkeklerden oluşmaktadır. Yaş aralıklarına bakıldığında, yarısından
fazlasının (%50,6) 18-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Kalanların ise, %37,3 ile 26-35 yaş aralığı ve %12,1
ile 36 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde, %84,5 ile çoğunluğun
bekâr olduğu ve kalan bireylerin %15,5 ile evli olduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumları
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incelendiğinde, çoğunluğun (%66,5) lisans seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmekte ve sırasıyla %11,7 ile
lisansüstü, %10,3 ile lise, %10,0 ile ön lisans ve %1,5 ile ilköğretim olduğu görülmektedir. Aylık gelir düzeyleri
incelendiğinde, en yüksek grubun (%35,3) 1500 TL altı olduğu ve sırasıyla %22,1 ile 1501-2500 TL arası, %16,8 ile
2501-3000 TL arası, %11,8 ile 5501 TL ve üzeri, %9,5 ile 3501-4500 TL arası ve %4,5 ile 4501-5500 TL arası
olduğu görülmektedir. Çalışma durumları incelendiğinde, çoğunluğun (%41,5) özel sektör çalışanı olduğu
görülmektedir. Sırasıyla %39,5 ile öğrenci, %7 ile kamu sektörü çalışanı, %6,6 ile çalışmayan kişiler olduğu, %2,8
ile emekli, %1,3 ile ev hanımı ve %1,3 işaretleyen 5 bireyin; 3’ü işletmeci, 2’si serbest meslek sahibi olduğunu
belirtmişlerdir. Katılımcıların çok büyük çoğunluğu (%89,5) İzmir’de ikamet etmektedirler. Kalan %10,5’lik kısım
İzmir dışında ikamet ettiğini belirtmiştir.
Kullanılan Ölçeklerin Yapı Geçerlilikleri
Bu çalışmada yer alan Fombrun vd. (2000, s. 253) tarafından geliştirilen kurumsal itibar ölçeği altı faktörlü
(duygusal çekicilik, ürün ve hizmetler, vizyon ve liderlik, çalışma ortamı, sosyal sorumluluk ve finansal performans)
bir yapıdan meydana gelmektedir. Söz konusu ölçeğin veriler ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek adına DFA
gerçekleştirilmiştir. DFA sonucunda, uyum indekslerinin istenen seviyede olmayışından dolayı birtakım
modifikasyonlar gerçekleştirilmiştir. Model modifikasyonu, değişkenler arasında yapılması gereken yeni
bağlantıları, modelden çıkması gereken değişkenler ve ifadeler şeklinde daha birçok parametreden oluşur (Bayram,
2010, s. 57). Finansal performans faktörüne ait bir ifade çıkarılmış ve çeşitli kovaryanslar oluşturulmuştur. Yapılan
işlemlerin ardından uyum indeksleri istenen seviyeye gelmiştir.
Tablo 2: Kurumsal İtibar Ölçeğine Uygulanan DFA Sonuçları
Faktörler ve Faktörlere Ait İfadeler
Faktör 1: Duygusal Çekicilik
Bu restoran hakkında, olumlu hislere sahibim.
Bu restoranı, takdir eder ve saygı duyarım.
Bu restorana, güven duyarım.
Faktör 2: Ürün ve Hizmetler
Bu restoran, ürün ve hizmetinin arkasında durur.
Bu restoran, yenilikçi ürün ve hizmetler geliştirir.
Bu restoran, yüksek kaliteli ürün ve hizmetler sunar.
Bu restoran, paranın karşılığı olan ürün ve hizmetler sunar.
Faktör 3: Vizyon ve Liderlik
Bu restoranda, mükemmel bir liderlik vardır.
Bu restoranın, gelecek için açık bir vizyonu vardır.
Bu restoran, pazar fırsatlarını tanır ve avantajlarından
yararlanır.
Faktör 4: Çalışma Ortamı
Bu restoran, iyi yönetilir.
Bu restoran, çalışılacak iyi bir kurum olarak görülür.
Bu restoran, iyi çalışanlara sahip bir kurum olarak görülür.
Faktör 5: Sosyal Sorumluluk
Bu restoran, topluma faydalı olan faaliyetleri destekler.
Bu restoran, çevreye karşı sorumlu bir işletmedir.
Bu restoran, insanlarla olan ilişkilerinde yüksek standartları
tutturur.
Faktör 6: Finansal Performans
Bu restoran, yüksek kârlılığa sahiptir.
Bu restoranın, rakiplerinden üstün gelme eğilimi vardır.
Bu restoran, gelecekteki büyüme için, güçlü umutları olan bir
işletme gibi görünür.
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Söz konusu tablo incelendiğinde, 6 faktör altında yer alan toplam 19 ifadenin standardize edilmiş katsayılarının
0,511 ile 0,960 arasında değerleri görülmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 3’te ise, önerilen modelin, elde edilen
araştırma verileriyle ne derece uyum gösterdiğini belirlemeye yardımcı olacak olan uyum indeksleri yer almaktadır.
Tablo 3: Model Uyum Değerleri ve Uyum Aralıkları
Uyum
İndeksleri
X2 / df
GFI
CFI
RMSEA
RMR
NFI

İyi Uyum
0<X / df<3
0,95<GFI<1
0,95<CFI<1
0<RMSEA<0,05
0<RMR<0,05
0,95<NFI<1
2

Kabul Edilebilir
Uyum
3<X2/ df<5
0,90<GFI<0,95
0,90<CFI<0,95
0,05<RMSEA<0,08
0,05<RMR<0,08
0,90<NFI<0,95

Tespit Edilen
Uyum Değeri
2,740
,915
,940
,066
,066
,910

Sonuç
İyi Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum
Kabul Edilebilir Uyum

Kaynak: Gürbüz & Şahin (2017, s. 343)
Tablo 3’te yer alan değerler, söz konusu modelin elde edilen verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum sağladığını
göstermektedir. Kurumsal itibarın 6 faktörlü yapısı, uygulanan DFA ile doğrulanmıştır.
Müşteri sadakati ölçeği yeni geliştirilen bir ölçek olduğundan dolayı, öncelikle KFA gerçekleştirilmiştir (Tablo: 4).
Tablo 4: Müşteri Sadakati Ölçeğine Uygulanan KFA Sonuçları
İfadeler
Faktör Yükü
Açıklanan Varyans
2. Tavsiyemi isteyen birine bu restoranı tavsiye ederim.
,812
%60,724
7. Bu bölgeye bir sonraki ziyaretimde bu restoran yine ilk
,801
tercihim olacaktır.
4. Aynı düzeyde hizmet sunan başka bir restoran olsa, bu
,788
restoranı tercih etmeye devam ederim.
1. Çevremdekilere bu restoran hakkında olumlu şeyler
,788
söylerim.
5. Bu restoranın hizmetlerinden gelecekte daha çok
,768
yararlanmayı düşünüyorum.
6. Bu bölgedeki diğer restoranlar fiyat avantajı sağlasa
,755
bile, bu restoranı tercih etmeye devam ederim.
3. Bu restoranla, iyi bir ilişki kurdum.
,740
KMO=,869; Barlett Küresellik Testi=x2 :1992,473 (p<0,000); Cronbach’s Alpha= ,912

Özdeğer
4,641

Tek boyut ve 7 ifadeden oluşturulan müşteri sadakati ölçeğine KFA uygulanmıştır. İlk etapta verilerin KFA için
uygun olup olmadığı kontrol etmek amacıyla KMO ve Barlett Testi bulgularına bakılmıştır (KMO=,869; Barlett Testi
Sonucu=1992,473 p<0,000). Ölçekte yer alan maddelerin tek faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu faktör,
toplam varyansın %60,724’ünü açıklamaktadır. Ölçekte yer alan faktör yüklerinin 0,700’den büyük olduğu
bulgulanmıştır. Uygulanan KFA sonucunda, müşteri sadakati ölçeği başlangıçtaki yapısını korumuş ve DFA
aşamasına geçilmeye uygun görülmüştür.
Müşteri sadakati ölçeğinin veriler ile uyumlu olup olmadığını öğrenmek adına DFA gerçekleştirilmiştir. Çeşitli
kovaryansların oluşturulmasının ardından, uyum indeksleri istenen seviyeye gelmiştir.
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Tablo 5: Müşteri Sadakati Ölçeğine Uygulanan DFA Sonuçları
İfadeler
Çevremdekilere bu restoran hakkında olumlu şeyler
söylerim.
Tavsiyemi isteyen birine bu restoranı tavsiye ederim.
Bu restoranla, iyi bir ilişki kurdum.
Aynı düzeyde hizmet sunan başka bir restoran olsa, bu
restoranı tercih etmeye devam ederim.
Bu restoranın hizmetlerinden gelecekte daha çok
yararlanmayı düşünüyorum.
Bu bölgedeki diğer restoranlar fiyat avantajı sağlasa bile,
bu restoranı tercih etmeye devam ederim.
Bu bölgeye bir sonraki ziyaretimde bu restoran yine ilk
tercihim olacaktır.

,711

Standardize Edilmiş Katsayılar

,736
,746
,796
,795
,743
,815

Tablo 5 incelendiğinde, tek faktör altında yer alan toplam 7 ifadenin standardize edilmiş katsayılarının 0,711 ile

0,815 arasında değerleri görülmektedir. Aşağıda yer alan Tablo 6’da ise, önerilen modelin elde edilen araştırma
verileriyle ne derece uyum gösterdiğini belirlemeye yardımcı olacak olan uyum indeksleri yer almaktadır.
Tablo 6: Model Uyum Değerleri ve Uyum Aralıkları
Uyum
İndeksleri
X2/df

İyi Uyum
0<X2 / df<3

Kabul Edilebilir
Uyum
3<X2/ df<5

Tespit Edilen
Uyum Değeri
3,468

Sonuç
Kabul Edilebilir Uyum

GFI

0,95<GFI<1

0,90<GFI<0,95

,975

İyi Uyum

CFI

0,95<CFI<1

0,90<CFI<0,95

,988

İyi Uyum

RMSEA

0<RMSEA<0,05

0,05<RMSEA<0,08

,079

Kabul Edilebilir Uyum

RMR

0<RMR<0,05

0,05<RMR<0,08

,055

Kabul Edilebilir Uyum

NFI

0,95<NFI<1

0,90<NFI<0,95

,983

İyi Uyum

Kaynak: Gürbüz & Şahin (2017, s. 343)
Tablo 6’da y er alan değerler, müşteri sadakati ölçeğinin elde edilen verilerle kabul edilebilir düzeyde uyum
sağladığını göstermektedir. Müşteri sadakatinin tek faktörlü yapısı, uygulanan DFA ile doğrulanmıştır.
Güvenirlik Testi
Tablo 7: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin ve Boyutların Güvenirlik Düzeyleri
Ölçek ve Boyutlar
Kurumsal İtibar Ölçeği Genel

Cronbach’s Alpha Değeri
,926

İfade Sayısı
19

Duygusal Çekicilik
Ürün ve Hizmetler
Vizyon ve Liderlik
Çalışma Ortamı
Sosyal Sorumluluk
Finansal Performans
Müşteri Sadakati

,871
,787
,756
,767
,762
,718
,912

3
4
3
3
3
3
7

Tablo 7’de ölçek ve boyutların ayrı ayrı güvenirlik değerleri görülmektedir. Kurumsal itibar boyutlarının
güvenirlik düzeyleri iyi seviyededir. Genel kurumsal itibar ölçeği ve müşteri sadakati ölçeği yüksek güvenirliğe
sahiptir.
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Normallik Testi
Araştırma kapsamında yer alan verilerin dağılımlarını görebilmek ve yapısal anlamda anlaşılırlığını sağlamak
adına çarpıklık ve basıklık değerlerine bakmak gerekmektedir (Gürbüz & Şahin, 2017, s. 212). Aşağıdaki tabloda
boyutların çarpıklık ve basıklık değerleri görülmektedir:
Tablo 8: Çarpıklık ve Basıklık Değerleri
Ölçek ve Boyutlar
Duygusal Çekicilik
Ürün ve Hizmetler
Vizyon ve Liderlik
Çalışma Ortamı
Sosyal Sorumluluk
Finansal Performans
Müşteri Sadakati

Çarpıklık
-0,790
-0,623
-0,456
-0,503
-0,283
-0,572
-0,794

Basıklık
,511
,560
,266
,516
,107
,044
,600

Çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1 ile -1 arasında değer alması, normallik varsayımını sağladığını
göstermektedir (Gürbüz & Şahin, 2017, s. 215).
Tablo 9: Kurumsal İtibar ve Müşteri Sadakatine İlişkin Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri
Ölçekler ve Boyutlar
Kurumsal İtibar Genel
Duygusal Çekicilik
Ürün ve Hizmetler
Vizyon ve Liderlik
Çalışma Ortamı
Sosyal Sorumluluk
Finansal Performans
Müşteri Sadakati

Aritmetik Ortalama
5,32
5,62
5,40
5,04
5,32
5,07
5,47
5,13

Standart Sapma
0,82
1,04
1,01
1,07
0,99
1,02
1,01
1,18

Tablo 9’da araştırmaya katılan müşterilerin, kurumsal itibar ve müşteri sadakatine yönelik cevaplarının aritmetik
ortalama ve standart sapma dağılımları yer almaktadır. Kurumsal itibara yönelik faktörler incelendiğinde, sırasıyla
en yüksek ortalama ‘Duygusal Çekicilik’ (x̄=5,62), ‘Finansal Performans’ (x̄=5,47), ‘Ürün ve Hizmetler’ (x̄=5,40),
‘Çalışma Ortamı’ (x̄=5,32), ‘Sosyal Sorumluluk’ (x̄=5,07) ve ‘Vizyon ve Liderlik’ (x̄=5,04) şeklindedir. Bu
sıralamaya göre, müşterilerin kurumsal itibara yönelik değerlendirmelerinde en yüksek etki ‘Duygusal Çekicilik’
boyutunda olmakla birlikte, en düşük etki ‘Vizyon ve Liderlik’ boyutunda olmuştur. Müşteri sadakatine yönelik
aritmetik ortalama (x̄=5,13) olarak görülmektedir. Bu sonuca göre, restoran müşterilerinin bulundukları restorana
sadakat gösterme eğilimleri yüksektir.
Korelasyon Analizi
Tablo 10: Kurumsal İtibar Boyutları ile Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonuçları
Duygusal
Çekicilik

Faktörler
Duygusal
Çekicilik
Ürün ve
Hizmetler
Vizyon ve
Liderlik

1

Ürün ve
Hizmetler

Vizyon
Liderlik

Çalışma
Ortamı

Sosyal
Sorumluluk

Finansal
Perf.

Müşteri
Sadakati

,728**

,557**

,520**

,474**

,484**

,664**

1

,661**

,557**

,532**

,502**

,623**

1

,604**

,573**

,534**

,569**
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Tablo 10: Kurumsal İtibar Boyutları ile Müşteri Sadakati Arasındaki İlişkiye Ait Korelasyon Analizi Sonuçları
(Devamı)
Çalışma
Ortamı
Sosyal
Sorumluluk
Finansal
Performans
Müşteri
Sadakati

1

,659**

,510**

,555**

1

,518**

,557**

1

,490**
1

**p<0.01

Uygulanan korelasyon analizi sonucunda, kurumsal itibarın boyutları ile müşteri sadakati arasındaki korelasyon
katsayılarının tamamı pozitif ve anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Kurumsal itibar boyutlarından finansal performans
(r=0,490) ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü zayıf bir ilişki görülmektedir. Duygusal çekicilik (r=0,664), ürün
ve hizmetler (r=0,623), vizyon ve liderlik (r=0,569), sosyal sorumluluk (r=0,557) ve çalışma ortamı (r=0,555)
boyutları ile müşteri sadakati arasında pozitif yönlü orta kuvvette bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Başka
bir ifadeyle, yiyecek içecek işletmelerinin kurumsal itibarının olumlu yönde olması müşteri sadakatini artıracaktır.
Regresyon Analizi
Kurumsal itibarın, müşteri sadakati üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik çoklu doğrusal regresyon analizi
uygulanmıştır.
Tablo 11: Kurumsal İtibar Boyutlarının Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisine İlişkin Çoklu Doğrusal Regresyon
Analizi Sonuçları
Kurumsal
İtibar
Boyutları

Standartlaştırılmamış
Katsayılar

Std.
Katsayılar

t

p

-1,797

,073

Tolerance

VIF

B

Std. Hata

Sabit

-,485

,270

Duygusal
Çekicilik

,408

,058

,360

7,066

,000

,440

2,271

Ürün ve
Hizmetler

,137

,065

,118

2,106

,036

,364

2,746

Vizyon ve
Liderlik

,110

,056

,100

1,985

,048

,449

2,229

Çalışma
Ortamı

.116

,060

,097

1,942

,053

,461

2,168

Sosyal
Sorumluluk

,195

,056

,168

3,477

,001

,489

2,046

Finansal
Performans

,078

,051

,067

1,535

,126

,608

1,645

ANOVA

B

R2 = ,550; Δ R2 = ,543
Durbin Watson=1,789

*p<0,05
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Kurumsal itibarın boyutlarının müşteri sadakati üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik uygulanan çoklu
regresyon analizi sonuçları incelendiğinde (Tablo: 11), kurulan modelin bir bütün olarak anlamlı olduğu (F=80,082
ve p=0,000) ve modelde oto korelasyon sorunun olmadığı sonucuna varılmıştır (D-W=1,789). Buna ek olarak, VIF
değerlerinin 10’un altında olması, çoklu doğrusal bağıntı sorununun yaşanmadığını göstermektedir (Akbulut, 2010,
s. 75). Ayrıca, yordayan değişken olan kurumsal itibar boyutlarının, yordanan değişken olan müşteri sadakatini
açıklama oranı %55 olarak tespit edilmiştir (R2=0,550).
Oluşturulan regresyon modeli bütün olarak ele alındığında anlamlı olmakla beraber, boyutlar düzeyinde
incelendiğinde, kurumsal itibarın ‘finansal performans’ (p=0,126) ile ‘çalışma ortamı’ (p=0,053) boyutlarının,
müşteri sadakati ile aralarında istatistiksel açıdan anlamlı bir etkinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Duygusal
çekicilik (p=0,000), ürün ve hizmetler (p=0,036), vizyon ve liderlik (p=0,048) ve sosyal sorumluluk (p=0,001)
boyutları ile müşteri sadakati arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir etki bulunmuştur. Söz konusu boyutlar arasında
müşteri sadakati üzerinde en yüksek etkiyi duygusal çekicilik (β=0,360) boyutunun olduğu ve sırasıyla; sosyal
sorumluluk (β=0,168), ürün ve hizmetler (β=0,118) ve vizyon ve liderlik (β=0,100) boyutlarının izlediği
görülmektedir. Bu doğrultuda, H1A, H1B, H1C ve H1E hipotezleri kabul edilirken, H1D ve H1F hipotezleri reddedilmiştir.
Bu sonuçlar neticesinde, kurumun genel itibarının müşteri sadakati üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu
öngören H1 hipotezi kısmen kabul edilmiştir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
İtibar oluşturmak için, zaman ve dikkatli yönetime ihtiyaç vardır. İtibar, kurumu ilgilendiren her şeye yönelik
olarak şekillenmektedir. Kurumun davranışları, çalışanları, paydaşların kurum hakkında konuşmaları ve daha birçok
etken kurumun itibarını oluşturmaktadır. Özellikle hizmet işletmeleri için itibar, çok büyük öneme sahiptir. Krizlerin
atlatılması gibi zor durumlarda kurumsal itibarın büyük önemi vardır (Saxton, 1998, s. 398-399).
Kurumlar günümüzde rekabet adına çaba sarf etmektedirler. Ürün ve hizmetlerin benzerliği rekabeti
zorlaştırmaktadır. Bu durumlarda, kurumlar için kurtarıcı olan müşteri sadakati kavramı ortaya çıkmaktadır. Yiyecek
içecek işletmelerinde de bu durum görülmektedir. Müşteri sadakati, özellikle hizmet işletmelerinin ele alması gereken
çok önemli bir konudur (Lee & Cunningham, 2001, s. 123). Çünkü müşteri sadakati, restoran endüstrisindeki yarışın
adıdır (Jang & Mattila, 2005, s. 402).
Bu araştırma, yiyecek içecek işletmelerinin sahip olduğu kurumsal itibarın müşteri sadakati oluşturmada ne derece
etkili olduğunu araştırmak amacıyla planlanmış ve yürütülmüştür. Verilerin analiz işleminin gerçekleştirilmesi
sonucu aşağıdaki sonuçlar ortaya çıkmıştır:
Gerçekleşen bu çalışmada, yiyecek içecek işletmelerinin sahip olduğu kurumsal itibarın müşteri sadakati üzerinde
orta derecede olumlu etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Müşteri sadakati, özellikle hizmet sektöründe yer
alan kurumlar için büyük öneme sahip bir kavramdır. Bu kavram, kurumsal itibar gibi uzun uğraş ve detaylı yönetim
gerektiren, taklidi zor bir değer ile yaratılabilir. Yapılan araştırma sonucunda müşteri sadakati oluşturmada, kurumsal
itibarın önem derecelerine göre sırasıyla; duygusal çekicilik, sosyal sorumluluk, ürün ve hizmetler ile vizyon ve
liderlik boyutlarının yer aldığı görülmektedir.
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Araştırma sonuçları, literatürde yer alan çalışmalarla benzer sonuçlara dayanmaktadır. Saxton (1998), Nguyen ve
Leblanc (2001) ve Alnıaçık (2011) çalışmalarında olduğu gibi, kurumsal itibarın müşteri sadakati üzerinde olumlu
etkisi bulunmaktadır.
Yiyecek içecek işletmelerinde kurumsal itibarın müşteri sadakatine etkisini belirlemeye yönelik gerçekleşen bu
çalışma sonucunda, yiyecek içecek işletmecilerine ve akademisyenlere aşağıdaki öneriler verilebilir:
•

Kurumsal itibar kavramı, yiyecek içecek işletmelerinde de dikkate alınmalıdır. Doğru bir şekilde yönetimi
gerçekleşen bu değer sayesinde, hizmet sektörünün bir parçası olan yiyecek içecek işletmelerinde müşteri
sadakati gibi çok önemli bir avantaj oluşturulabilir.

•

Gerçekleştirilen araştırma sonucunda, kurumsal itibarın boyutlarından müşteri sadakatine en çok etki
edenleri; ‘duygusal çekicilik’ ve sırasıyla ‘sosyal sorumluluk’, ‘ürün ve hizmetler’ ve ‘vizyon ve liderlik’
boyutlarının etkili olduğu görülmüştür. Yiyecek içecek işletmeleri yöneticilerinin, müşteri sadakati
oluşturmak adına öncelikli yapması gereken; müşteriler ile işletme arasında bir bağ oluşturup, duygusal
çekicilik boyutunu sağlamak olmalıdır.

•

Müşteriler, yiyecek içecek işletmelerinin sosyal sorumluluk bilincine sahip olmalarına önem vermektedirler.
İşletme yöneticileri ve sahipleri, işletme adına sosyal sorumluluk faaliyetlerine aktif olarak katılmalı ve
bunun reklamını sosyal medya aracılığı ile veya çeşitli yollarla gerçekleştirmelidirler.

•

İşletme sayısındaki büyük artış ve ürün ve hizmetlerin benzerliği yiyecek içecek işletmelerinde de
görülmektedir. İşletmeler, fark yaratabilmek ve müşteri sadakati oluşturabilmek adına, mevcut ürün ve
hizmetlerini iyileştirmeli ve ürün ve hizmetlerinin arkasında daha çok durmalıdırlar. Ürün ve hizmetleri
yenilikçi ve kaliteli olan işletmeler, müşteri sadakati oluşturmak adına öne geçeceklerdir.

•

Yiyecek içecek işletmeleri, yöneticiler ve işletme sahibi tarafından sadece kar odaklı bir kurum olarak
görülmemeli ve ilerleyen yıllar için açık ve net bir vizyona sahip, bu doğrultuda hareket eden kurumlar olarak
benimsenmelidir. Sektördeki diğer işletmelerden farklı olmalı ve o işletmelere liderlik edebilmelidir. Bu
bağlamda yiyecek içecek işletmelerinin yapması gereken, geleceğe yönelik açık bir vizyonu olduğunu
müşterilere aktarması ve söz konusu sektörde lider konumda olduğunu sık sık yansıtmasıdır. Bu davranışlar
sonucunda, müşteri sadakati oluşturmak adına büyük bir adım daha atılacaktır.

•

Yiyecek içecek işletmeleri akademik olarak üzerine daha çok düşülmesi gereken bir alandır. Bu çalışma ile,
yiyecek içecek işletmelerine yönelik kurumsal itibar kavramının müşteri sadakatine etkisi ölçülmüştür.
Kurumsal itibarın, yiyecek içecek işletmelerinde etkisine yönelik yerli ve yabancı literatürde çok sınırlı
sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Böyle önemli bir kavramın ilerleyen süreçte farklı yiyecek içecek
işletmelerinde ve farklı evrenlerde çalışılması literatürdeki eksiği doldurmaya katkı sağlayacaktır.

Gerçekleştirilen bu çalışma ile, kurumsal itibarın müşteri sadakati üzerindeki etkisi ölçülmüştür. Araştırma
kapsamında veriler, turizm işletme belgeli birinci sınıf restoranlarda hizmet alan Türk müşterilerden elde edilmiştir.
Daha farklı türde yiyecek içecek işletmeleri üzerinde araştırmalar gerçekleştirilebilir. Ek olarak, kurumsal itibarın
etkili olduğu başka değişkenlerin de araştırılması gerekmektedir.
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Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken
herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
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Extensive Summary
In today's market environment where competition is increasing gradually, institutions tend towards values that
will make a difference and give them an advantage. This search has led the institutions to abstract concepts and as a
result, the concept called corporate reputation has been realized (Besler, 2011, p. 51). Although the concept of
corporate reputation is abstract, it emerges as a value that has great effects on institutions (Schwaiger, 2004, p. 51).
Increasing profitability (Roberts and Dowling, 2002, p. 1091), assuming the role of defense tool against rivals (Rose
and Thomsen, 2004, p. 202), overcoming crisis periods (Ural, 2002, p. 86), etc. are just some of the advantages of
corporate reputation. Organizations should aware of the concept of corporate reputation and to ensure that this work
is implemented within the whole organization, starting from the top management and to influence all stakeholders.
Because, corporate reputation consists of all stakeholders thoughts about the company.
Reputation is a matter of trust. Trust given is great importance in organizations as well as in individuals. While
gaining trust can take many years, losing trust is momentary (Karatepe, 2008, p. 84). Corporate reputation is an asset
that the institution should deal with and develop (Mahon, 2002, p. 438). Because, adds value to the company's
products and services (Alnıaçık, 2011, p. 8). The performance of the institution must be demonstrated for a certain
period of time in order to establish corporate reputation (Gray & Balmer, 1998, p. 698). The institution is evaluated
by social stakeholders. This evaluation is formed as a result of direct interaction of stakeholder groups with the
institution. The communication, symbols and behaviors of the institution influence the stakeholders in this evaluation.
Comparison made with the behaviors of competitors is also effective in forming and shaping corporate reputation
(Gotsi & Wilson, 2001a, p. 29). In other words, corporate reputation is the identification of a series of features with
the business, taking into account the past behaviors of the business and as a result, creating awareness. (Weigelt &
Camerer, 1988, p. 443).
One of the priorities that service businesses should make to focus and stay afloat should be to achieve customer
loyalty. Creating customer loyalty will provide many financial and moral advantages to institutions (Tepeci, 1999,
p. 228; Bowen & Chen, 2001, p. 213). The reduction of many advertising expenses spent on finding new customers
and the positive word-of-mouth advertising activities carried out by existing customers are the main advantages that
institutions want.
Loyalty is the concept of purchasing the products or services of a business repeatedly in the future and being
determined to be a long term customer of that business (Oliver, 1999, p. 34). Since customers have many options
for products and services, creating customer loyalty and increasing this number is a difficult process for businesses,
but it is seen as the key to success (Bayuk & Küçük, 2007, p. 286-287).
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Food and beverage businesses are one of the building blocks of the service industry. These businesses, which
change and develop over time according to the needs of people, can have many different structures and features.
These businesses, which are generally classified under two headings under the name of for-profit food businesses
and non-profit food businesses, have a wide variety (Lawson, 1994, p. 2). It has become a part of not only people's
eating and drinking needs, but also social life (Tütüncü, 2009, p. 12). Food and beverage businesses have reached a
position of great importance in economic, social and political terms today. It is thought that corporate reputation
concept has an effect on customer loyalty in food and beverage businesses.
Reputation has great power especially on the service sector (Fombrun, 1996, p. 62). Customer loyalty is a very
important issue that service businesses should address (Lee & Cunningham, 2001, p. 123). Based on these
explanations, the fact that the research was carried out in one of the building blocks of the service sector such as food
and beverage shows the correctness of focusing on two concepts. In this research, the effects of corporate reputation
evaluations of customers, who are considered as one of the most important stakeholders for organizations, on loyalty
building behavior were examined.
Studies examining the interaction between corporate reputation and customer loyalty show that there are positive
relationships between the two concepts. Products and services that meet the needs of customers are effective in
building customer loyalty. The customer loyalty created improves the repurchase intention and as a result, the
financial performance of the institutions will be positively affected and the reputation will increase (Karaköse, 2012,
p. 12). Successfully managed reputation of corporations enables their customers to build trust about that institution
and facilitates the creation of customer loyalty (Erdoğmuş & Eskioğlu, 2014, p. 104). Based on these explanations
and addressing the food and beverages business, the following main hypothesis has been developed:
H1 The overall reputation of the organization has a positive effect on customer loyalty.
In food and beverage businesses, it is thought that the sub-dimensions of corporate reputation will have a positive
effect on customer loyalty. Based on this idea, the following hypotheses have been developed:
H1A The emotional appeal dimension of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
H1B The product and services dimension of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
H1C The vision and leadership dimensions of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
H1D The working environment dimension of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
H1E The social responsibility dimension of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
H1F Financial performance dimension of corporate reputation has a positive effect on customer loyalty.
For this purpose, first class restaurants with a tourism operation certificate in Izmir (Buca and Bornova) were
visited and data were collected from 400 individuals who were restaurant customers by survey method. The collected
data were subjected to ‘confirmatory factor analysis, correlation and regression analysis’. Accordingly, H1, H1A, H1B,
H1C and H1E hypotheses were accepted, while H1D and H1F hypotheses were rejected.
In this study, it was concluded that the corporate reputation of food and beverage businesses has a direct positive
effect on customer loyalty. Customer loyalty is a concept that is of great importance for institutions, especially for
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organizations in the service sector. This concept can be created with a value that is difficult to imitate, such as
corporate reputation, which requires a long effort and is managed in detail. As a result of the research, in creating
customer loyalty, according to the importance of corporate reputation, respectively; emotional appeal, social
responsibility, products and services, and vision and leadership dimensions takes place. The concept of corporate
reputation should also be considered in food and beverage businesses. Thanks to this value, which is managed
correctly, a very important advantage such as customer loyalty can be created in food and beverage businesses that
are part of the service sector.
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Bireylerin yemek yeme ihtiyacı fizyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel
süreçlerden etkilenmektedir. Diğer yandan 2000’li yıllarda internetin hızlı bir şekilde
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sosyal medya aracı değişkenini kullanarak belirlemektir. Araştırmanın evrenini Eskişehir ili
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı ise Yamane (2001)’nin formülü kullanılarak
384 olarak hesaplanmıştır ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplamda 442 bireye
ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Bu doğrultuda çalışma
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GİRİŞ
Yemek yeme olgusu, bir topluma ait olma hissinin temel bileşenlerinden biri olarak kabul görmektedir (Fischler,
1988, s. 280). Beslenme, zorunlu ve vazgeçilmez fizyolojik bir gereksinim olarak kabul edilirken aynı zamanda
fizyolojik ihtiyaçların ötesine de geçmektedir. Zira yemek yeme fizyolojik olduğu kadar psikolojik, ekolojik,
ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel süreçlerin kesişme noktası olarak düşünülmektedir (Beşirli, 2010, s. 168;
Beardsworth & Keil, 2011, s. 21).
Sosyoloji besinlerin fizyolojik ihtiyacı karşılamadaki payından ayrı olarak, bireylerin statü göstergelerinde yerine
getirdiği fonksiyonlara da odaklanmaktadır (Beşirli, 2012, s. 11). Böylelikle yeme-içme faaliyeti ile birey-birey ve
birey-toplum etkileşiminin meydana geldiği ifade edilmektedir (Avcıkurt vd., 2007, s. 4). Yemek sosyolojisi,
meselenin toplumsal ve kültürel temellerini anlayabilmek açısından hiç kuşkusuz cinsiyet, sınıf gibi “anahtar
değişkenler” üzerinden temel bir açılım sağlayabilmektedir (Akarçay, 2016, s. 37). Bu bağlamda yiyeceklerin
cinsiyet açısından değerlendirildiği çalışmalarda güçlü olarak kabul edilen yiyeceklerin erkeği; zayıf olarak kabul
edilen yiyeceklerin ise kadını temsil ettiği görülmektedir. Bu durumun sebebi yeme-içmenin, bireylerin toplumdaki
statüsünde de belirleyici bir rol oynamasıdır. Söz gelimi, bu durum cinsiyet açısından değerlendirildiğinde ‘et ve et
ürünleri erkeği, sebze ve meyve ürünleri ise kadını temsil eder’ şeklinde bir simgesellik ön plana çıkmaktadır (Kıstak,
2012, s. 281-282). Toplumsal sınıf açısından bu durum değerlendirildiğinde farklı yaklaşımlar söz konusu olmakla
birlikte Bourdieu (2015) bedenin biçiminden ziyade kuvvetine özen gösteren halk sınıflarının besleyici ve ucuz
ürünleri aramaya meyilli olduğunu belirtirken; serbest meslek sahiplerinin ise lezzetli, sağlıklı ve şişman latmayan
ürünleri tercih ettiğini vurgulamaktadır.
Yemek Yeme Olgusunun Tarihsel Gelişimi
Besin üretme ve yemek yeme olgusu insanlık tarihi açısından önemlidir. Besinlere ulaşma, tarımın icadı gibi
kavramlar insanlık tarihinin yazılmasında ve gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Tarih boyunca besin, karın
doyurucu özelliğinin çok ötesinde bir işlev görmüş; sosyal dönüşümün, toplumsal örgütlenmenin, jeopolitik
rekabetin, endüstriyel gelişimin, askeri çatışma ve iktisadi büyümenin bir katalizörü olmuştur (Standage, 2017, s.
11).
Levi-Strauss, çiğ ve pişmiş yemek arasındaki ayrımı, doğa ve kültür arasındaki ayrımla ilişkilendirmiş, insan
düşüncesinin evrensel bir niteliği olarak ileri sürmüştür. Yemek yeme eylemi kapsamında pişirme işlemi, doğayı (çiğ
maddeleri) insan ürününe (insanların yemeye uygun besinlere) dönüştürme işlemi olarak adlandırılabilir. LéviStrauss, bu konudaki fikirlerini, doğa ile kültür arasındaki ilişkiyi ve geçişleri bir diyagram halinde ortaya koyduğu
mutfak üçgeniyle (Şekil 1.) formüle etmiştir (Beardsworth & Keil, 2011, s. 107).

ÇİĞ
Kültürel Dönüşüm

Doğal Dönüşüm

D

D

PİŞMİŞ

BOZULMUŞ

Şekil 1. Mutfak Üçgeni (Beardsworth ve Keil, 2011, s. 107)
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Yiyeceğin çiğ ya da pişmiş olarak tüketimi, ait olduğu toplumun coğrafî ve kültürel özelliklerinin sonucudur.
Pişmiş yiyecek, çiğ olanın doğanın içinde değiştiği ve sınırlandığı kültürel bir dönüşümdür. Günlük hayatın bir
parçası olarak bu dönüşümün gerçekleştiği yollar, kültürleri anlamanın ve tanımlamanın en belirleyici unsurlarıdır
(Goode, 2005, s. 172; Eker, 2018, s. 173).
İnsanların yemek ihtiyaçlarına dönük olarak çevreye karşı verdikleri tepkiler, aynı zamanda belli kültürel değerler
oluşturmanın da temel sebebidir. Örneğin ilk topluluklarda avcılık ve toplayıcılık üzerine kurulu bir hayat tarzı
mevcuttur. Bu hayatın içerisinde yemek kültürü; yabani yiyecek toplama, balıkçılık ve hayvancılık ü zerine
kurulmuştur (Sağır, 2012, s. 2679). Bu bağlamda avcı ve toplayıcı toplumlarda rollerin oluştuğu söylenmektedir.
Örneğin, erkekler avcılık görevini yerini getirirken kadınlar, yabanıl tahılların toplanması, pişirilmesi ve çocukların
yetiştirilmesiyle görevlidirler (Giddens, 2000, s. 48). Göbekli Tepe’de ritüel alanında tahılların ve öğütme taşlarının
bulunması insanların küçük topluluklar halinde bir araya geldiklerini göstermiştir. Ayrıca Göbekli Tepe’deki insan
ve hayvan betimlemelerinin çoğunun erkek olması ve alanda neredeyse ayırt edilebilir bir kadın betimlemesine hiç
rastlanılmaması (Dietrich vd., 2019, s. 8), gıda üretimi üzerinden toplumsal rollerin oluşmaya başladığını gösterir
niteliktedir.
Neolitik Çağ’a geçilmesi ile birlikte değişen yaşam şartları, yemek kültürünün değişimini de beraberinde
getirmiştir. Toplumlar göçebe olmanın getirdiği avcı ve toplayıcı yaşamdan ziyade, yerleşikliğin getirdiği tarım
toplumlarına dönüşmüştür. Yaşanan bu dönüşümle birlikte yemek kültürün değiştiği ve değişen yemek kültürünün
de toplumu değiştirmeye başladığı görülmüştür (Sağır, 2012, s. 2679). Besin üretiminin artarak artı değer
oluşturması, üretilen besinlerin devlet kontrolüne girmesi ve vergilendirilmesi ile birlikte iktidar ve devlet yapıları
tanınmaya başlanmıştır (Standage, 2017, s. 12).
Tarımsal üretimin benimsenmesi yerleşik yaşamı mümkün kılmış ve insanlığın modern dünyaya geçişinin yolunu
açmıştır. Tarımsal üretimin icadı sayesinde de insanlık için farklı bir dünyanın kapıları açılmıştır. Tarıma dayalı araç
ve gereçlerin icat edilmesi, geliştirilmesi tarımsal faaliyetler açısından kolaylık sağlamıştır ve bu sayede insanlar
tarımsal üretim için çalışmaya başlamışlardır (Standage, 2017, s. 11). Tarım toplumu olarak nitelendirilen bu
dönemde, toprağın çapalanması ve tarlaların sabanla sürülmesi ailenin işlevi haline gelmiş ve böylece aile içerisinde
erkeğin önemi artmıştır (Nirun, 1994, s. 21).
Antik Yunan ve Roma’da zenginler ve yoksullar açısından farklılıklar görülmektedir. Bu bağlamda ekonomik
durumu iyi olan bireylerin yemekleri daha çeşitliyken; ekonomik durumu kötü olanlar ise temel besin maddeleriyle
yaşamını sürdürmektedir (Tolga & Yatkın, 2017, s. 104). Aynı zamanda Antik Yunan döneminde varlıklı kesimin
mutfağı, genellikle ortak avluda kurulan açık hava mutfağından farklı olarak evin içindedir (Akdeniz, 2019, s. 492).
Diğer yandan Antik Yunan dönemin kurucularından kabul edilen Homeros, Odysseus üzerinden Yunan insanını tarif
ederken, insan için zamanı en iyi değerlendirmenin yolunun aynı sofra etrafında yemek yemek, içmek ve müzik
dinlemek olduğunu belirtmiştir (Aristoteles, 2017, s. 258,1338a).
Antik Yunan’da insanların özellikle şölen ve kutlamalarda yedikleri yemekler gündelik hayattan farklıdır. Platon
şölenlerin yalnızca eğlenme amacıyla yapıldığını ve Yunan erkekleri arasında sık sık düzenlendiğini belirtmiştir
(Platon, 2007, s. 33, 175b). Şölenler, hazırlanması maliyet ve zaman gerektiren işler olduğu için belli bir sınıfa özgü
törenler halini almıştır. Dolayısıyla şölenler üst sınıfların düzenleyebileceği etkinliklerdir. Bu sebeple konukların
özgür olarak tanınan yurttaşlar olduğu; kadınlar, çocuklar ve kölelerin şölenden yararlanamadığı bilinmektedir
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(Boyalı, 2019, s. 15). Diğer yandan Aristoteles, ortak bir toplum yaratılması konusunda birlikte yemek yeme
kültürünün önemli olduğunu belirtmiştir. Yemeği paylaşmak, bağları güçlendirmeye ve düşmanlığı azaltmaya hizmet
etmektedir (Aristoteles, 2017, s. 80, 1272a). Aynı zamanda Aristoteles ortak yemek yemenin demokratik bir gösterge
olduğunu ve Girit gibi şehirlerde devlet tarafından karşılandığını ancak Sparta gibi tiranlık rejimlerinde herkesin
kendi cebinden karşılaması gerektiğini vurgulayarak (Aristoteles, 2017, s. 78, 1271b) yemeğin toplumsal farklılığı
göstermedeki araçlardan biri olduğunu belirtmiştir.
Diğer bir Antik Yunan filozofu Demokritos, nesnelerin tatlarının olmadığını ancak insanla etkileşime
geçtiklerinde insanlar tarafından tat verildiğini belirtmiştir. Alınan tadın gerçek bir veri değil ikincil bir veri olduğunu
ve dolayısıyla ilk niteliklerinden farklı olduğunu ifade etmiştir:
“Tatlı, acı, sıcak, soğuk, renk bütün bunlar ancak sanı olarak vardır. Var olan ise ancak nesneler (atomlar) ve
boşluktur” (Arslan, 2009c, s. 323). Diğer yandan Eski Roma’da da Antik Yunan’da olduğu gibi alt sınıfların evinde
mutfak bulunmamaktadır. Romalıların genellikle yemek hazırlamak ve pişirmek için merkezi ortak mutfak ve fırınları
kullandığı belirtilmektedir (Akdeniz, 2019, s. 492). Yunan mutfağından etkilenen Roma mutfağı ise Avrupa
Mutfağının kökeni sayılmaktadır (Işın, 2018, s. 126). Orta Çağ’da ise ailenin yapısı, çeşitli üretim ilişkileri nedeniyle
yeniden şekillenmeye başlamıştır. Erkeklerin askerlik görevine karşılık özel mülkiyet hakkının tanınması ve kilisenin
kadının statüsünün düşük olduğunu kabul etmesi, erkek egemen bir toplumun varlığını pekiştirmiştir (Özen, 1990, s.
406).
İslam düşünürü İbni Haldun (1332-1406), göçebe ve şehir toplumlarını Mukaddime kitabında incelemiştir.
Göçebe toplumda yaşayan insanların kanaatkar, dayanıklı, kendine güvenen, cesur, yardımsever, nam uslu, dindar
(İbni Haldun, 1997, s. 208) iken şehir insanı haris, mağrur, korkak, tembel, rahatına düşkün, müsrif (İbni Haldun,
1997:209) olarak tanımlanmıştır (Arslan, 2009b, s. 134). Bu bağlamda şehir insanlarının yedikleri yemeklerin bedevi
toplumuna göre daha lezzetli, daha yağlı yemekler olduğu ve bu yemeklerin mizaçlarını etkileyerek onları daha ağır,
hantal ve tembel olmaya ittiği ifade edilmektedir (İbni Haldun, 1996, s. 118; İbni Haldun, 1989, s. 244; Arslan, 2009a,
s. 385; Arslan, 2009b, s. 136).
Coğrafi keşifler sonrası değişen ticaret yolları ve takas ekonomisinden para ekonomisine geçiş, kırsal yaşamdan
şehir yaşamına geçişi hızlandırmış, buna paralel olarak insanların yaşam tarzlarında değişimler meydana gelmiştir
(Ertürk, 2018, s. 1203-1204). Yeni besinlerin keşfedilmesi için yola çıkan coğrafyacılar sadece bunları karşılamamış,
bunların dışında toplumsal bir farklılaşmanın da önünü açmıştır. Örneğin Karayip adalarındaki işletmelerde köle
emeğine dayalı şeker üretimi, sanayileşme sürecinin ilk örneği kabul edilmektedir ve şeker ile patates sanayi
döneminin yeni fabrikalarında çalışan işçiler için ucuz besinin sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır (Standage,
2017, s. 13). Şeker ve patatesin hem parasal açıdan ucuz olması hem de besin değerleri açısından yüksek olması bu
gelişmenin önemli bir faktörüdür. Nitekim İtalyan düşünür ve yazar Umberto Eco bu durumu şöyle belirtmiştir:
“Patates, insanlığın ortaçağdan kurtuluşunu sağlayan en önemli buluşlarından birisidir”.
Sanayi sonrası toplumda yemeğin dönüşümü ise küreselleşme dinamikleriyle birlikte anlaşılabilmektedir (Kendal,
2014, s. 158). 19. yüzyılda tarım alanında gelişen bilimsel ve endüstriyel yöntemler, gıdaya ulaşmada kolaylık ve gıda
ürünlerinde artış meydana getirmiştir. Bu artış ise Yeşil Devrim’e yol açmıştır. Yeşil Devrim, gıda arzının nüfustan
çok daha hızlı bir şekilde artmasını sağlayarak, yüzyılın bitiminde, Asya’nın şaşırtıcı derecede hızlı sanayileşmesinin
yolunu açmıştır. Sanayi toplumundaki insanlar, tarım toplumundaki insanlara kıyasla daha az çocuk sahibi olma
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eğilimine sahipken; 20. yüzyılın sonuna doğru insan nüfusunun en üst noktaya ulaşacağı görülmektedir (Standage,
2017, s. 14). 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra her alanda olduğu gibi yiyecek endüstrisi de h ızla yayılmıştır
(Korkmaz, 2010, s. 123). Bu konu da George Ritzer’in (2016, s. 90) toplumun Mcdonaldlaşması kuramı örnek
verilebilir. Hızla artan fast-food kültürü yemek alanında da fordist bir yaklaşım sergilemiştir. McDonald’s üretim ve
tüketimin hızlı olduğu bir restoran iken zamanla bir toplumsal dönüşümün simgesi olmuştur. Dünyanın büyük bir
kısmına yayılan zincirleriyle Amerikan ekonomisinin, hayat tarzının ve kültürünün temsilcisi durumundadır. Hatta
gazeteci Thomas Friedman (2006, s. 408), Amerikan ticaret ve kültürünün göstergesi olarak herhangi bir ülkede
McDonald’s zinciri olup olmadığına bakılmasının bile yeterli olacağını belirtmiştir.
Dışarıda Yemek Yeme Olgusu
Dışarıda yemek olgusu sanayileşme, kentleşme ve buna bağlı olarak gelişen modernleşme ile birlikte Batı
Avrupa’da ortaya çıkmıştır (Akarçay & Suğur, 2015, s. 3). Modernizasyon sürecinde ise dışarıda yemek yeme,
kentleşmeye bağlı olarak edinilen statü temelinde önem kazanmaya başlamıştır (Beardsworth & Keil, 2012, s. 175).
Sanayileşme ve kentleşme olgusu ile birlikte bireylerin seyahat etme durumları ve evlerinden uzakta öğün ihtiyaçlarını
karşılama zorunlulukları, dışarıda yemek yemenin ticari bir faaliyete dönüşmesine sebep olmuştur. (Akarçay, 2016,
s. 105). Diğer yandan Batı Avrupa’da başlayan dışarıda yeme faaliyetleri serbest piyasa ekonomisinin ülkelerin çoğu
tarafından kabul edilmesi, ticaretin artması, teknolojik gelişmelerin hızlanması, seyahat engellerinin azalması ve
turizm faaliyetlerinin gelişmesiyle birlikte diğer ülkelere de yayılmıştır. Nitekim turizm faaliyetleri farklı sosyokültürel yapıya sahip toplumlar arasında sosyolojik etkileşimlere aracılık sağlayabilmektedir (Kodaş & Dikici, 2012,
s. 54).
1980 sonrasında Türkiye’de tüketim kültürünün yaygınlaşmaya başlaması ve alışveriş merkezlerinin çoğalması
toplumun dışarıda yemek yemeye olan ilgisini artırmış hatta alışkanlığa dönüşmüştür (Akarçay, 2016, s. 107;
Çetinkaya, 2017, s. 51). Ayrıca kadının iş gücüne katılımının artması (Mutlu ve Garcia, 2006, s. 1040; Akarçay,
2016, s. 106), uzun iş günleri, gelirin ve hane halkı sayısının artması, aile yapısının geniş ailelerden çekirdek ailelere
geçmesi, turizmdeki büyüme, uzun yaşam beklentisi, tüketicilerin artan eğitim seviyesi, gelir seviyesinin artması gibi
nedenler de dışarıda yemek yeme oranını arttırmıştır (Akbay vd., 2007, s. 905). Diğer yandan dışarıda yemek yeme
olgusu önceleri birtakım ihtiyaçları karşılamak için ortaya çıksa da daha sonra insanların sosyalleşme, yeni tatlar
denemek isteme gibi çeşitli motivasyonlarla hareket ettiği bir olguya dönüşmüştür (Akarçay, 2016, s. 106). Bu
bağlamda Özdemir (2010) tüketicilerin dışarıda yemek yeme motivasyonlarını fizyolojik (açlığı giderme), sosyal
(sosyal etkileşim), psikolojik (ruh halinde iyileşme, mutluluk) ve ekonomik (tasarruf sağlama) olarak
sınıflandırmaktadır. Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenlerini ise aileyle birlikte olmak (Narine ve Badrie, 2007,
s. 27), arkadaşlarla birlikte olmak (Kivela, 1997, s. 116), değişik bir ortamda olma isteği, kişisel özel gün kutlaması,
sosyalleşmek, eğlenmek, farklı tatlar deneme isteği (Giddens, 2000, s. 4; Warde ve Martens, 2000, s. 220), geleneksel
özel gün kutlaması (Cheang, 2002, s. 302), çocukların istemesi (Arıker, 2002, s. 13; Ertürk, 2019, s. 1607), yemek
yapacak zaman olmaması, iş arkadaşlarıyla birlikte olmak (Tayfun ve Kara, 2007, s. 281), psikolojik olarak iyi
hissetmek (Warde ve Martens, 2000, s. 189), yemek saatlerinde evden uzakta olmak (Boudan, 2006, s. 183; Edwards,
2013, s. 223), yemek yapmak istememek (Hansen vd., 2005, s. 136), başkalarının görüşleriyle oluşan merak, arkadaş
veya akraba tavsiyesi, ekonomik olma (Park, 2004, s. 93), yemek yapmayı bilmemek, statü/prestij kazanmak (Ashley
vd., 2004, s. 149) şeklinde sıralamak mümkündür (Ertürk, 2018, s. 1219; Yılmaz & Gültekin, 2016).
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Gıdalar ve Medya
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hesap makinelerinin ve bilgisayarın bulunmasıyla birlikte toplumlar
teknolojik yeniliklerin peşinden koşmaya başlamış ve bu durum dijital çağın başlamasına neden olmuştur. Başta
sanayi ve iletişim teknolojilerindeki değişikliklerin hızlı bir yayılma göstermesi diğer tüm alanları etkilemiştir. Sınırlı
bilgi döneminden geniş bilginin hâkim olduğu dijital bir çağa geçilmiş, sektörlerin bilgi toplama ve iletişim
süreçleriyle paralel olarak kuşakların yaşam tarzları da değişmeye başlamıştır (Kayıkçı & Bozkurt, 2018, s. 55).
1960’larda telekomünikasyon altyapısındaki gelişmelerle birlikte kısıtlı olarak birbiri arasında bağlantı kurabilen
(internet) bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. İnternete erişim, 1970’lerde askeriyenin, 1980’lerde üniversitelerin ve
1990’larda ise halkın erişimine açılmıştır (Başlar, 2013, s. 824). İnternetin yaygınlık kazanması 2000’li yıllarda
başlamış zamanla sosyal paylaşım siteleri (MySpace, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram) açılmaya ve
yaygınlaşmaya başlamıştır. 2020 yılının ilk verilerine göre Facebook’un 2,4 milyar, YouTube’un 2 milyar
Instagram’ın 1 milyar, TikTok’un 800 milyon, Twitter’ın 340 milyon kullanıcısı bulunmaktadır (wearesocial.com).
Türkiye’de ise Facebook’un 37 milyon, Instagram’ın 38 milyon, Twitter’ın 11.8 milyon, kullanıcısı bulunmaktadır
(wearesocial.com). Sosyal medya aracılığıyla, içeriklere yorum yapılabilmekte, çevreyle iletişim kurulabilmekte,
mesaj gönderilebilmekte ya da alınabilmekte, ulusal ve uluslararası gündem takip edilebilmektedir. Dolayısıyla
günlük hayatta yapılabilen pek çok şey internet ve sosyal medyaya endeksli hale gelmektedir (Solmaz vd., 2013, s.
31).
Yemeğe olan ilginin artması ve rekabetin gelişmesinde kitle medya araçlarının önemli bir rolü vardır. Televizyon
programlarıyla başlayan ilginin yerini önce internet siteleri ve bloglar (Capatina vd., 2017, s. 2) sonra da sosyal
medya almıştır. Yemek tariflerini anlatan programlar, yarışmalar ve yaşam tarzı programları tüketicilere geniş bir
çeşitlilik sunmaktadır (Murray, 2013, s. 187). Yemek odaklı yayıncılık izleyiciler için bir tüketim fantezisine
dönüşmektedir (Ketchum, 2005, s. 217). Yiyecek içecek işletmeleri, sosyal ağları müşterilere ulaşmak ve kendilerini
ifade etmek amacının yanı sıra potansiyel müşterilere de seslerini duyurmak ve müşterilerin sürekliliğini sağlamak
için bir araç olarak görmektedir (Yılmaz vd., 2007, s. 13; Cankül vd., 2018, s. 35).
Yemek, televizyon programlarında, gazetelerin yemek bölümlerinde, ünlü şeflerin programlarında, gurme
şovlarında ve sosyal medya kanallarında popülerlik kazanarak bir nevi “yemek modası”, dahası “beğeni modası” inşa
edilmektedir (Chan, 2010, s. 131). Beğeni butonuyla kurulan iletişimin en görülür olduğu alan sosyal medya
uygulamalarıdır. Sosyal medya aracılığıyla bireyler paylaştığı ya da paylaşılan ürünü görünür kılarak hem çevresini
hem kendini görünür kılmakta, böylece bir kişiden diğerine akan istekle toplulaştırma hareketine yönelmekte ve
beğeni ekonomisi yaratmaktadır (Gerlitz & Helmond, 2011, s. 4).
Toplumdaki sosyal ve entelektüel hareketlerin yapısının anlaşılması için kuşaklar önemli rehberlerden biridir.
Karl Mannheim’ın kuşaklar teorisi, çeşitli yaş gruplarının özelliklerini belirlemeye çalışırken k ullanılmaktadır
(Mannheim, 1970, s. 402). Mannheim’ın teorisi, bir grubun ayrı bir nesil olarak nitelendirilebilmesi için, genç yaştaki
üyelerini de içeren büyük bir tarihsel olayın gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizmektedir (Wilson & Gerber, 2008,
s. 32). Bununla birlikte, Strauss-Howe kuşak teorisi ise bir sosyal nesli yaklaşık yirmi yıllık bir sürede doğanlara
ayırarak tanımlamıştır ve her nesil, bir diğer nesilden farklı tarihsel olaylara tanıklık etmesiyle ayırmaktadır (Deca,
2016). Strauss ve Howe Amerikan tarihini, dört kuşak türünün (İdealist, Reaktif, Sivil ve Uyumsal) karmaşık bir
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tekrarı olarak görmektedir. Bu kuram doğrultusunda aynı yaş grubu içerisinde yer alan bireyler benzer davranış
özellikleri göstererek her yeni kuşakta bu davranış özellikleri değişebilmektedir (Arslan, 2015, s. 5).
Nesiller 20. yüzyıl bilim adamları tarafından da benzer şekilde tanımlanmıştır. B. R. Kupperschmidt (2000) kuşak
kavramını, kritik gelişim dönemlerinde meydana gelen doğum tarihi ve temel yaşam olaylarıyla bağlantılı bir grup
insan olarak tanımlamaktadır (Valickas & Jakštaitė, 2017, s. 110). Kuşaklara dair literatür incelendiğinde bir fikir
birliği bulunmadığı, farklı kaynaklarda farklı tarih aralıklarına rastlanılmaktadır. İlgili tarihler incelendiğinde
başlangıç ve sonlanma noktalarında birtakım farklılıklar görünse de genellikle birbirlerine benzer tarih aralıklarına
odaklanılmıştır. Örneğin sessiz kuşağın sonlanması II. Dünya Savaşı’nın bitişi ile ilişkilendirilmişken, X kuşağının
sonlandırılması ülkelerde farklı zamanlarda meydana gelen bebek doğum oranlarındaki düşüşle bağlantılıdır (İlhan,
2019, s. 14).
Sessiz Kuşak, 1925-1945 yılları arasında doğanların kabul edildiği nesildir. Bu dönemin en önemli olayları İkinci
Dünya Savaşı ve ekonomik buhranlardır. Bu kuşak üyelerinin temel özellikleri tartışmacı olmaları, çıkarım
yapabilmeleri, süreç odaklı olmaları ve karar vermekte oldukça sıkıntı çekmeleridir. Bu neslin üyeleri otoriteye karşı
sadıktırlar ve direktif beklerler, denge ve düzeni tercih ederler, liderlerine yüksek saygı gösterir, gelenekçidirler ve
teknolojiye yavaş uyum gösterirler (Çemberci vd., 2014, s. 59). Bebek Patlaması (Baby Boomers) kuşağı, II. Dünya
Savaşı’nın bitmesinden (1945) 1964 yılına kadar doğanları temsil etmektedir ve adı doğum oranlarının ani bir şekilde
artmasından ileri gelmektedir. Baby Boomers kuşağından sonra doğan insanlar; yani 1965 -1979 yılları arasında
dünyaya gelen bireyler “X Kuşağı” adıyla tanımlanmıştır. Bu kuşağın bireylerini şekillendiren önemli olaylar
arasında ekonomik olaylar gelmektedir. Bunlar; ekonomik belirsizlik, piyasalardaki durgunluk, yüksek işsizlik oranı,
enflasyon ve küçülme gibi olumsuz ekonomik durumlardır. X kuşağının temel özellikleri kanaatkar, idealist,
toplumcu ve özgürlüklerine düşkün olmalarıdır (Aydın & Başol, 2014, s. 3). Bu kuşaktan sonra gelen “Y Kuşağı”
1980-1999 yılları arasında doğan bireylerin oluşturduğu kuşaktır. Bu kuşağın ortak özelliklerini şekillendiren başlıca
olaylar arasında terörizm, bazı önemli tsunami ve deprem gibi doğal afetler, İran Körfez Savaşı ve asıl olan internet
ve cep telefonu gibi teknolojik buluşların hayata girmiş olmasıdır (Kaçar, 2019, s. 5). Y kuşağının temel özellikleri,
sosyal iletişim ağlarına, teknoloji kültürüne ve mali kazanca önem veren, buna rağmen sıklıkla iş değiştirebilen
yenilikçi bir kuşak olmasıdır (Toruntay, 2011, s. 74; Yüksekbilgili, 2013, s. 343). Son kuşak olarak kabul edilen “Z
Kuşağı” ise 2000-2010 yılları arasındaki bir zamanda doğan kuşak olarak tanımlanmaktadır. Z kuşağı, teknolojinin
kalbinde doğan ve büyüyen, genel olarak özgürlükçü, seçici ve girişimci olan; iş yaşamında ise örgütsel bağlılığı
zayıf, sınırsız kariyer anlayışına sahip, mobiliteyi, esnekliği, hiyerarşinin az olduğu ve iş yaşam dengesinin
gözetildiği bir yerde bağımsız olarak çalışmayı seven ve yaptıkları iş ile övünmeyi tercih eden nesildir (Kaçar, 2019,
s. 17).
Yöntem
Bu çalışmanın amacı küreselleşme ile birlikte değişen yemek yeme davranışının kuşaklar üzerindeki etkisini
sosyal medya aracı değişkenini kullanarak belirlemektir. Söz konusu amaç kapsamında yapılan araştırmanın evrenini
Eskişehir ili oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem çapı ise Yamane (2001)’nin formülü kullanılarak 384 olarak
hesaplanmıştır ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak toplamda 442 bireye ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen
veriler 2019 yılı Ocak-Haziran ayı döneminde toplanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Y kuşağı örnekleme
dahil edilmemiştir. Veri toplama aracı olarak anket formu tercih edilmiştir. Araştırmanın bulgular aşamasında
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öncelikle toplanan veriler tanımlayıcı istatistikler aracılığıyla tablolaştırılmıştır ve yorumlanmıştır. Analizin
devamında Likert tipi ölçekte yer alan ifadelerin geçerlilik ve güvenilirlik analizi bulgularına bakılmıştır. Analizin
son aşamasında ise ölçekte yer alan ifadelerin katılımcı özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız
örneklem t-testi ve varyans analizi aracılığıyla incelenmiştir.
Bulgular
Katılımcıların Özelliklerine Yönelik Bulgular
Analizin ilk aşamasında katılımcıların dâhil oldukları kuşak, cinsiyet, dışarıda yeme sıklığı, dışarıda yemek
yedikleri zamanlar, dışarıda yemek yedikleri işletmeler ve en çok kimlerle yemek yedikleri gibi özelliklerine ilişkin
bulgular tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özelliklerine Yönelik Bulgular
Kuşak
X kuşağı
Z kuşağı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Dışarıda Yeme Sıklığı (Aylık)
1 kez
2 – 5 arası
6 – 9 arası
10’dan fazla
Ne zamanlarda Dışarıda Yemek Yersiniz
Hafta içi gündüz
Hafta içi akşam
Hafta sonu gündüz
Hafta sonu akşam
Dışarıda En Çok Kiminle Yemek Yersiniz
Ailemle
Arkadaşlarımla
Yalnız
Hangi İşletmeleri Tercih Edersiniz
Farklı işletmeler
Bildiğim işletmeler
Toplam

Sayı
252
190
Sayı
208
234
Sayı
54
95
115
178
Sayı
84
150
56
152
Sayı
82
259
101
Sayı
129
313
442

Yüzde (%)
57,0
43,0
Yüzde (%)
47,1
52,9
Yüzde (%)
12,2
21,5
26,0
40,3
Yüzde (%)
12,2
33,9
12,7
34,4
Yüzde (%)
18,6
58,6
22,9
Yüzde (%)
29,2
70,8
100

Tablo 1 incelendiğinde, araştırmaya katılanların %57’sinin X kuşağı ve %43’ünün Z kuşağı olduğu; %47,1’inin
kadınlardan %52,9’unun ise erkeklerden oluştuğu görülmüştür. Dışarıda yemek yeme sıklıkları incelendiğinde,
%40,3’ının 10 defadan fazla, %26’sının 6 – 9 defa arası,
%21,5’inin 2 – 5 defa arası ve %12,2’sinin 1 kez dışarıda yemek yediği belirlenmiştir. Diğer bir istatistik ise
katılımcıların hangi zamanlarda dışarıda yemek yediklerini tespit etmek üzerinedir. Buna göre; katılımcıların
%12,2’si hafta içi gündüz, %33,9’u hafta içi akşam, %12,7’si hafta sonu gündüz ve %34,4’ü hafta sonu akşamları
daha çok dışarıda yemek yemektedir. Ayrıca katılımcıların %58,6’sı arkadaşlarıyla, %22,9’u yalnız ve %18,6’sı ise
ailesiyle dışarıda yemek yemektedir. Yemek yemeğe gidilen işletmeler açısından değişkenler incelendiğinde ise
katılımcıların %70,8’i bildikleri işletmelerde, %29,2’si da farklı işletmelerde yemek yemeyi tercih ettiği görülmüştür.
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Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında toplanan verilerin güvenilirliğini değerlendirmek analizlerin yapılabilmesi için büyük bir
önem arz etmektedir. Literatürde en çok kullanılan güvenilirlik endeksi ise Cronbach’s Alpha’dır (Tavakol &
Dennick, 2011, s. 54).
Tablo 2. Güvenilirlik Analizi Bulguları
İfadeler
Öncesi 1
Öncesi 2
Öncesi3
Öncesi4
Öncesi5
Öncesi6
Öncesi7
Öncesi8
Öncesi9
Öncesi10
Sonrası 11
Sonrası12
Sonrası13
Sonrası14
Sonrası15
Sonrası16
Sonrası17
Sonrası18
Sonrası19

Ölçeğin Güvenilirliği

Standart
Sapma
1,20265
0,99204
0,99365
1,00668
1,08624
1,12019
1,07687
1,17860
1,10400
1,16852
1,16725
1,13724
1,26572
1,18224
1,19757
1,22749
1,18154
1,07043
1,21032

Ortalama
3,4615
3,0950
3,2715
2,6878
3,3484
2,6968
3,4163
3,2579
3,3937
2,6923
2,4389
2,3643
2,7330
2,6787
2,9412
3,0588
3,3167
3,1403
3,2127

0,895

Cronbach's Alpha
Çıkartıldığında
0,892
0,892
0,891
0,894
0,891
0,893
0,889
0,888
0,888
0,893
0,889
0,891
0,889
0,888
0,885
0,887
0,883
0,887
0,890

Güvenilirlik analizi sonucunda Cronbach’s Alpha değeri 0,895 olarak tespit edilmiştir. Buradan hareketle,
araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğu yorumunu yapmak mümkündür (Yıldız & Uzunsakal, 2018, s. 19).
Satın Alma Öncesi ve Sonrası Tüketici Davranışının X ve Z kuşağına göre incelemesi
Araştırmanın diğer bir analiz aşamasında ise X ve Z kuşaklarının satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya
kullanım davranışları arasında farklılık olup olmadığı t-testleri aracılığıyla incelenmiştir.
Tablo 3: Kuşaklara Göre Satın Alma Öncesi Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Grup
X Kuşağı
Z Kuşağı

Sayı
(n)
252
190

Ortalama
3,0230
3,2768

Standart
Sapma
0,74322
0,64888

Serbestlik
Derecesi
0,265

t
Değeri
-3,751

Olasılık
(p)
0,000

Tablo 3 incelendiğinde X ve Z kuşaklarının satın alma öncesi davranışlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği görülmüştür (p<0,050). Bu farklılık ise Z kuşağından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Z
kuşağındaki katılımcılar (3,2768) satın alma öncesi davranışlarında sosyal medyayı X kuşağındakilere (3,2768) göre
daha fazla kullanmaktadır. Z kuşağının, internet teknolojisine ve eşi görülmemiş miktarda teknolojiye maruz
kalmaları, kullandıkları markalar / hizmetler / sorunlar hakkında aktif geri bildirim ve yorumlar sağlamak için sosyal
medyayı kullanması (PrakashYadav ve Rai, 2017, s. 111) ortaya çıkan bu sonucun gerekçesi olabilir.
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Tablo 4: Kuşaklara Göre Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Grup
X Kuşağı
Z Kuşağı

Sayı
(n)
252
190

Ortalama
2,5031
3,3708

Standart
Sapma
0,75687
0,79182

Serbestlik
Derecesi
0,281

t
Değeri
-11,697

Olasılık
(p)
0,000

Tablo 4 incelendiğinde X ve Z kuşaklarının satın alma sonrası davranışlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık
gösterdiği görülmüştür (p<0,050). Bu farklılık ise Z kuşağından kaynaklanmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Z
kuşağındaki katılımcılar (3,3708) satın alma sonrası davranışlarında sosyal medyayı X kuşağındakilere (2,5031) göre
daha fazla kullanmaktadır.
Farklılıklara Yönelik Bağımsız Örneklem T-testi Bulguları
Analizin bu aşamasında ise katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medyayı kullanma davranışlarının
cinsiyet ve tercih ettikleri işletme türlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem t
testleri aracılığıyla incelenmiştir.
Tablo 5: Cinsiyete Göre Satın Alma Öncesi Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Grup
Kadın
Erkek

Sayı
(n)
208
234

Ortalama
3,4615
2,8393

Standart
Sapma
0,57740
0,69812

Serbestlik
Derecesi
0,010

t
Değeri
10,136

Olasılık
(p)
0,000

Tablo 5 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre satın alma öncesi sosyal medya kullanımı davranışlarının
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0,050). Bu farklılık ise kadınlardan
kaynaklanmaktadır. Bu kapsamda kadınların (3,4615) satın alma öncesi davranışlarında sosyal medyayı erkeklere
(2,8393) göre daha fazla kullandığını söylemek mümkündür.
Tablo 6: Cinsiyete Göre Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Grup
Kadın
Erkek

Sayı
(n)
208
234

Ortalama
3,0737
2,7004

Standart
Sapma
0,89219
0,83825

Serbestlik
Derecesi
0,325

t
Değeri
4,534

Olasılık
(p)
0,000

Tablo 6 incelendiğinde, cinsiyet değişkenine göre satın alma sonrası sosyal medya kullanımı davranışlarının
istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür (p<0,050). Bu farklılık ise kadınlardan kaynaklanmaktadır.
Bu kapsamda kadınların (3,0737) satın alma sonrası davranışlarında sosyal medyayı erkeklere (2,7004) göre daha
fazla kullandığını söylemek mümkündür. Junco, Merson ve Salter (2010), kadınların sosyal medya sitelerinde
erkeklerden daha fazla zaman geçirdiğini ortaya koyarken, Hoogstins, 2017 yılında yiyecek-içecek tercihleri ile
sosyal medya kullanımı konulu çalışmasında yiyecek tercihlerinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla
sosyal medyayı daha fazla kullandığı sonucuna ulaşmıştır.
Farklıklara Yönelik Varyans Analizi Bulguları
Analizin bu aşamasında katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medya kullanımı davranışlarının dışarıda
yemek yeme sıklıkları ve dışarıda yemek yeme zamanı değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği
varyans analizleri aracılığıyla incelenmiştir.
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Tablo 7: Dışarıda Yemek Yeme Sıklığına Göre Satın Alma Öncesi Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
56,436
168,768

Serbestlik
Derecesi
3
438

Kareler
Ortalaması
18,812
0,385

F
Değeri
48,823

Olasılık
(p)
0,000

Tablo7’de yer alan varyans analizi bulguları incelendiğinde, katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya
kullanımlarının dışarıda yemek yeme sıklıklarına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,050). Bu
farklılığın hangi grup ve gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesi adına Tukey testi kullanılmıştır.
Tablo 8: Tukey Testi Bulguları
Sayı (n)
Ayda 1 kez
Ayda 2 – 5 kez
Ayda 6 – 9 kez
*(p<0,050)

Ayda 2 – 5 kez
-0,97216*
-

Ayda 6 – 9 kez
-1,06242*
-0,09205
-

Ayda 10 kez ve üzeri
-1,13695*
-0,16479
-0,07454

Tablo 8 incelendiğinde anlamlı farklılığın ayda 1 kez dışarı çıkanlardan kaynaklandığı görülmektedir (p<0,050).
Tablo 9: Dışarıda Yemek Yeme Sıklığına Göre Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
21,799
322,042

Serbestlik
Derecesi
3
438

Kareler
Ortalaması
7,266
0,735

F
Değeri
9,883

Olasılık
(p)
0,000

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya kullanımlarının dışarıda yemek yeme
sıklıklarına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p<0,050). Bu farklılığın hangi grup ve gruplardan
kaynaklandığının tespit edilmesi adına Tukey testi kullanılmıştır.
Tablo 10: Tukey Testi Bulguları
Sayı (n)
Ayda 1 kez
Ayda 2 – 5 kez
Ayda 6 – 9 kez

Ayda 2 – 5 kez
-0,70515*
-

Ayda 6 – 9 kez
-0,71517*
-0,01002
-

Ayda 10 kez ve üzeri
-0,59615*
0,10900
0,11902

*(p<0,050)

Tablo 10 incelendiğinde anlamlı farklılığın ayda 1 kez dışarı çıkanlar ile diğer gruplardan kaynaklandığı
görülmektedir (p<0,050).
Tablo 11: Dışarıda Yemek Yeme Zamanlarına Göre Satın Alma Öncesi Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
1,181
224,023

Serbestlik
Derecesi
3
438

Kareler
Ortalaması
0,394
0,511

F
Değeri
0,770

Olasılık
(p)
0,511

Tablo 11 incelendiğinde, katılımcıların satın alma öncesi sosyal medya kullanımı davranışlarının dışarıda yemek
yeme zamanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,050).
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Tablo 12: Dışarıda Yemek Yeme Zamanlarına Göre Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımı Bulguları
Varyansın Kaynağı
Gruplar arası
Gruplar içi

Kareler
Toplamı
4,274
339,117

Serbestlik
Derecesi
3
438

Kareler
Ortalaması
1,575
0,774

F
Değeri
2,034

Olasılık
(p)
0,108

Tablo 12 incelendiğinde, katılımcıların satın alma sonrası sosyal medya kullanımı davranışlarının dışarıda yemek

yeme zamanlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,050).
Tablo 13: X ve Z Kuşağının Dışarı Çıkma Sıklığının Satın Alma Öncesi Sosyal Medya Kullanımına Yönelik İki
Faktörlü Anova Bulguları
Varyansın Kaynağı
Dışarı Çıkma Sıklığı
X ve Z Kuşağı
DÇS * XZ
Hata

Kareler
Toplamı
36,409
6,114
4,504
160,683

Serbestlik
Derecesi
3
1
3
434

Kareler
Ortalaması
12,136
6,114
1,051
0,307

F
Değeri
32,780
16,515
4,055

Olasılık
(p)
0,000
0,000
0,007

Tablo 13 incelendiğinde katılımcıların dışarı çıkma sıklıkları ile X ve Z kuşağı olmaları satın alma öncesi sosyal
medya kullanımında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,050).

Şekil 1. Satın Alma Öncesi Profil Bulguları
Şekil 1 incelendiğinde, X ve Z kuşaklarının satın alma öncesi sosyal medya kullanımı davranışlarının ayda 2 – 5
kez dışarı çıkanlar hariç tüm sıklıklarda anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir.
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Tablo 14: X ve Z Kuşağının Dışarı Çıkma Sıklığının Satın Alma Sonrası Sosyal Medya Kullanımına Yönelik İki
Faktörlü Anova Bulguları
Varyansın Kaynağı
Dışarı Çıkma Sıklığı
X ve Z Kuşağı
DÇS * XZ
Hata

Kareler
Toplamı
7,302
69,682
6,906
240,995

Serbestlik
Derecesi
3
1
3
434

Kareler
Ortalaması
2,344
69,682
2,302
0,555

F
Değeri
4,221
125,488
4,146

Olasılık
(p)
0,006
0,000
0,006

Tablo 14 incelendiğinde katılımcıların dışarı çıkma sıklıkları ile X ve Z kuşağı olmaları satın alma sonrası sosyal
medya kullanımında anlamlı bir farklılık göstermektedir (p<0,050).

Şekil 2. Satın Alma Sonrası Profil Bulguları
Şekil 2 incelendiğinde, X ve Z kuşaklarının satın alma sonrası sosyal medya kullanımı davranışlarının tüm
sıklıklarda anlamlı olarak farklılaştığı görülmektedir .
Katılımcıların Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine Yönelik Bulgular
Araştırma kapsamında katılımcılara dışarıda neden yemek yedikleri ile ilgili birden fazla seçenek
işaretleyebilecekleri 17 adet seçenek sunulmuştur. Bu sorunun amacı ise katılımcıları dışarıda yemek yemeğe
yönlendiren nedenlerin belirlenmesidir.
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Tablo 15: Katılımcıların Dışarıda Yemek Yeme Nedenlerine Yönelik Bulgular
Dışarıda Yemek Yeme Nedeni
1. Ailemle birlikte olmak
2. Arkadaşlarımla birlikte olmak
3. Farklı bir ortamda olma isteği
4. Kişiye özel gün kutlaması
5. Sosyalleşmek
6. Eğlenmek
7. Farklı tatlar deneme isteği
8. Geleneksel özel gün kutlaması
9. Yemek yapacak zaman olmaması
10. Psikolojik olarak kendimi iyi hissetmek istemem
11. Yemek saatlerinde evden uzakta olmam
12. Yemek yapmak istememem
13. Duyduğum veya okuduğum görüşlerle oluşan merak
14. Arkadaş veya akraba tavsiyesi
15. Ekonomik olması
16. Yemek yapmayı bilmemem
17. Statü ve prestij kazanmak

Evet Diyenler
196
307
172
105
220
245
257
127
227
218
238
188
182
146
156
14
24

Yüzde (%)
44,3
69,5
38,9
23,75
49,8
55,4
58,1
28,7
51,4
49,3
53,8
42,5
41,2
33,0
35,3
3,2
5,4

Tablo 15 incelendiğinde, katılımcıların %69,5’inin arkadaşlarıyla birlikte olmak amacıyla dışarıda yemek
yedikleri görülmektedir. Bu seçeneği %58,1 ile farklı tatlar deneme isteği ve %55,4 ile eğlenme isteği izlemektedir.
Katılımcıların dışarıda yemek yemesine en az etki eden ifadeler ise %3,2 ile yemek yapmayı bilmemek ve %5,4 ile
statü ve prestij kazanmak şeklindeki ifadelerdir. Dışarıda yemek yeme olgusu ekonomi (Gagné, 2011; Du Gay ve
Pryke, 2002), turizm (Germann Molz, 2007; Knight vd., 2009) ve sosyoloji (Finkelstein, 1989; Mennell vd., 1992)
gibi farklı disiplinler içerisinde değerlendirilmiştir. Sosyoloji disiplininin bakış açısıyla dışarıda yemek yeme
nedenlerini araştıran bu çalışmada ise katılımcıların en çok arkadaşlarıyla birarada olma gerekçesinden ötürü dışarıda
yemek yemeyi tercih ettikleri sonucu ortaya konulmuştur. Dışarıda yemek yeme nedeni fizyolojik, sosyal ve
psikolojik ihtiyaçlar, kolaylık ve sağlık nedenlerini içerebilir. Bu nedenler, bir bireyin ne yiyeceği ve neden yiyeceği
açısından sahip olduğu iradenin analizi olan karar teorisi ile ilişkilendirilebilir (Fraikue, 2016).
Sonuç ve Öneriler
Bireylerin tükettiği yiyecekler, yaş, cinsiyet ve fiziksel aktivite gibi duru mların yanında eğitim, kültür, içinde
bulunulan dönem gibi farklı etmenlerden etkilenmektedir. Özellikle 2000’li yılların ardından gelen internet
kullanımının artışıyla birlikte sosyal medya kullanımı ve bu durumun bireylerin beslenmesine etkisi farklı çalışmalara
konu olmuştur. Sosyal medya ile beden kitle indeksi (Pursey vd., 2014; Alley vd., 2017), yiyecek seçimleri (Mayer
ve Harrison, 2012), beslenme eğilimi (James vd., 2013), gıda güvenliği, güvenli yiyecekler (Mou ve Lin, 2014) gibi
boyutlar ilişkilendirilerek farklı araştırmalar, farklı teoriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Yapılan bu çalışmada
ise sosyal medyanın x ve z kuşağı üzerindeki yemek yeme davranışına etkisi araştırılmıştır.
Araştırmaya göre katılımcıların satın alma öncesi bilgi arayışının kuşaklara göre farklılaştığı görülmektedir ve bu
doğrultuda, Z kuşağının X kuşağında yer alan katılımcılara göre bilgi arayışında sosyal medyayı kullanma oranı daha
yüksektir. Bununla birlikte satın alma davranışı sonrasında da Z kuşağının sosya l medya araçlarını daha fazla
kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Z kuşağının teknolojinin geliştiği döneme denk gelmesi, sosyal medya araçlarını X
kuşağına göre daha aktif kullanması bu sonuçları destekler niteliktedir. Bu bağlamda bu araştırmanın bulgularından
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elde edilen sonuçlar, diğer araştırmadan elde edilen sonuçları destekler niteliktedir (Wolin, Korgaonkar & Lund,
2002; Strasburger & Wilson, 2002; Boltan vd., 2013; Sarıtaş & Barutçu, 2016; Cankül vd., 2018; Özçifçi, 2020;).
Diğer yandan kadın katılımcıların satın alma öncesi ve sonrası sosyal medyayı kullanım oranlarının erkeklere
göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Hoogstins, 2017 yılında yiyecek- içecek tercihleri ile sosyal medya kullanımı
konulu çalışmasında yiyecek tercihlerinde kadın katılımcıların erkek katılımcılara oranla sosyal medyayı daha fazla
kullandığı sonucuna ulaşmıştır. Bu sonuç Kinard'ın (2016) yapmış olduğu kadınların sosyal medyayla etkileşim kurma
olasılığının erkeklerden daha yüksek olduğu bulgusunu doğrulamaktadır.
Dışarıda yemek yemenin, kentleşmeye bağlı olarak statü, gösterişçi tüketim, sosyalleşme, gibi farklı gerekçeleri
olabilir. Dışarıda yemek yemeyi analiz eden Finkelstein’e göre ise dışarıda yemek yeme mahrem ve kişisel olanla,
kamuya açık ve toplumsal olanın yakınlaşması olarak görülebilir (Beardsworth, Keil, 2012; Akarçay, Akarçay, Suğur
& Kani, 2015). Bu araştırmada sonucunda bireylerin arkadaşlarıyla birlikte olma, farklı tatlar deneme ve eğlenme
isteği dışarıda yemek yeme gerekçeleridir. Benzer şekilde yapılan önceki araştırmalar da (Giddens, 2000; Warde &
Martens, 2000; Ertürk, 2018; Narine & Badrie, 2007; Kivela, 1997) bu bulguları desteklemektedir.
Sosyal medya aracılığı ile maruz kalınan yiyecekler aç hissetmeye veya daha fazla yemek yemeye sebep
olabilmektedir (Vaterlaus vd.; Baldwin, Freeman & Kelly, 2018). Bu durum kuşaklar evreninde araştırılabileceği
gibi farklı sosyoekonomik statüye sahip bireyler bağlamında da ele alınabilir. Sosyal medya üzerindeki uyarıcı gıda
görüntülerinin bireylerin yiyecek tüketimlerine etkisi yine sosyal medya ile ilişki farklı bir çalışmaya konu olabilir.
Sınırlı bilgi döneminden geniş bilginin hâkim olduğu dijital bir çağa geçilmesi, sektörlerin bilgi toplama ve iletişim
süreçleriyle paralel olarak kuşakların yeme davranışlarına da etki etmiştir. Sosyal medya aracılığı ile yapılan yiyecekiçecek reklamları ve içeriği, bu reklamların bireylerin tüketim alışkanlıklarına etkisi ele alınarak bu etki etki
ölçülebilir.
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Extensive Summary
The transformation of food in post-industrial society can be understood with the dynamics of globalization
(Kendal, 2014, p. 158). Scientific and industrial methods developed in the field of agriculture in the 19th century,
convenience in access to food and an increase in food products. This increase led to the Green Revolution. The Green
Revolution paved the way for Asia's surprisingly rapid industrialization by increasing the food supply much faster
than the population. While people in the industrial society tend to have fewer children than the people in the agricultural
society; towards the end of the 20th century, it is seen that the human population will reach its peak. (Standage,
2017, p.14). After the second half of the 20th century, the food industry has spread rapidly, as in every field.
(Korkmaz, 2010, p.123). This issue can be given as an example of George Ritzer's (2016, p. 90) theory of
McDonaldization of society. Increasing fast-food culture has also taken a fordist approach in the food field. While
McDonald's is a restaurant with fast production and consumption, it has become a symbol of a social transformation
over time. It is the representative of the American economy, lifestyle and culture with its chains spreading across a
large part of the world. Even journalist Thomas Friedman (2006, p. 408) stated that it would be sufficient to look at
whether there is a McDonald's chain in any country as an indicator of American trade and culture.
Therefore, this transformation and globalization of the world has also affected the phenomenon of eating. In this
context, the aim of the study is to determine the effect of eating behavior that changes with globalization on generations
by using the social media tool variable.
The population of the research is Eskişehir. The sample size of the study was calculated as 384 using the formula
of Yamane (2001). A total of 442 individuals were reached using the convenience sampling method. Questionnaire
form was preferred as data collection tool. In the findings phase of the research, the collected data were tabulated and
interpreted primarily through descriptive statistics. In the continuation of the analysis, the findings of the validity and
reliability analysis of the expressions in the Likert type scale were examined. At the last stage of the analysis, whether
the expressions in the scale differ according to participant characteristics or not was examined through independent
sample t-test and variance analysis.
According to the research, it is seen that the pre-purchase information seeking of the participants differs according
to generations. The rate of using social media in search of information is higher than the participants in the X
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generation of the generation Z. At the same time, it was concluded that Generation Z used social media after
purchasing more than the participants in Generation X. Therefore, the fact that Generation Z coincides with the
development of technology supports these results. Sarıtaş ve Barutçu (2016) concluded that Generation Z's use of
social media is more effective than Generation X and Y. In this context, the findings of this research overlap with the
studies conducted.
Rate of using social media before and after the purchase of female participants is higher than that of men. In
addition, the participants are looking for more information for unfamiliar businesses. On the other hand, according
to this study, the reasons for consumers to eat out are listed as being with friends, wanting to try different flavors,
and having fun. Similarly, previous studies (Giddens, 2000; Warde & Martens, 2000; Ertürk, 2018 ; Narine & Badrie,
2007; Kivela, 1997) support these findings.
Since the generation Z coincides with the technology age, it causes the participants to use more internet. When
this situation is considered in the context of eating out, it is revealed that social media is more effective than the X
generation in the pre- and post-purchase behavior of Generation
Z. In this context, it can be said that the difference between generations in consumer behavior is important.
This study, which examines the effect of social media on eating behavior on generations, can also be conducted to
examine the restaurant preferences of different generations or to measure how much they use social media. On the
other hand, future studies can play a determining role for restaurants to design menus for their target audience by
examining the taste preferences of generations. In this context, determining the consumption preferences of
generations will be important for the literature.
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Çalışma bireylerin seyahat kısıtlarına neden olan en önemli olgulardan birisi olan uçuş
kaygılarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada nicel araştırma
yöntemleri kullanılmış olup 498 katılımcı araştırmaya katkı sağlamıştır. Katılımcıların
ağırlıklı olarak genç yaşta olduğu ve ortalama 5001-7000 TL arasında gelire sahip olduğu
ortaya çıkmıştır. Yakınlarını ziyaret etme ve tatil amaçlı olarak bu ulaşım aracını tercih eden
katılımcıların ağırlıklı olduğu ve 1-5 defa seyahat ettiği aynı zamanda seyahat süresinin kısa
ve konforlu olması sebebiyle uçakla seyahati tercih ettikleri görülmektedir. Öte yandan uçak
seyahatlerinde bireylerin kaygılanma sebeplerinin en çok geç kalma, uçağın kalkışını
bekleme ve rötar gibi durumlarda meydana geldiği bu ve benzeri kaygıları aşabilmek için
ise uçakta uyumaya çalıştıkları veya yazılı medya araçlarıyla vakit geçirmekle beraber
sakinleştirici ilaç kullandıkları belirlenmiştir. Son olarak katılımcıların yaşadıkları kaygıdan
ve stresten kaynaklı olarak uçakla seyahat sonrasında bel ağrısı, mide ağrısı ve tansiyon gibi
rahatsızlıklar yaşadıkları saptanmıştır.
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The study was carried out to determine flight anxiety, which is one of the most important
phenomena that cause travel restrictions of individuals. Quantitative research methods were
used in this study and 498 participants contributed to the research. It has been revealed that
the participants are predominantly young and have an average income of 5001-7000 TL. It
is seen that the participants who prefer this means of transportation for visiting their
relatives and for holiday purposes are predominant and they travel 1-5 times and also prefer
to travel by plane due to the short and comfortable travel time. On the other hand, it has
been determined that the reasons for anxiety of the individuals during plane travels mostly
occur in situations such as being late, waiting for the departure of the plane and delayed,
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to overcome these and similar concerns. Finally, it was determined that the participants
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traveling by plane due to the anxiety and stress they experienced.
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GİRİŞ
Çalışma bireylerin seyahat kısıtlarından olan uçak kaygılarının düzeylerinin tespit edilmesine yönelik bir çalışma
olmakla birlikte literatürde daha önce böyle bir çalışmaya rastlanılamamış olması nedeniyle alan yazına kaydadeğer
düzeylerde katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Turizm, Latince “tornus” kelimesinden türemekte ve insanların bir
eksen etrafında dönme hareketini temsil etmektedir. Buradan da İngilizce, Fransızca ve Almanca gibi yaygın dünya
dillerine “tour” biçiminde geçmiştir ki bireylerin dairesel hareket içerisinde bazı görülmeye değer yerleri, iş veya
eğlence sebebiyle gezip geri dönmelerini ifade etmektedir (Ağaoğlu, 1991, s. 24). Birleşmiş Milletlerin ve Dünya
Turizm Örgütünün 1994 yılında ifade etmiş olduğu turizm tanımına göre ise kişilerin, eğlence, iş veya başka sebepler
doğrultusunda yaşamış oldukları yerin dışında bir yere gitmesi ve seyahat başlangıç süresini takip eden zamanın bir
yılı geçmemek üzere gittikleri yerlerde ikamet etmemeleri olarak tanımlamakla birlikte (Glaesser, 2006). Han ve
Fang (1997, s. 357) turizmi milli gelire katkıda bulunan, istihdamı artıran ve olumlu yönde etkileyen bir sektör olarak
ifade edilmiştir.
Turizm; dinamik, gelişen, tüketici odaklı bir hizmet alanı ve birbiriyle bağlantılı tüm bileşenleri (seyahat,
konaklama, gastronomi, rekreasyon vb.) bir bütün olarak ele alınırsa dünyanın en büyük endüstrisidir (Walker, 2002,
s. 40). Turizm olgusu, modern toplumu önemli şekilde etkileyen sosyal ve ekonomik bir olgudur (Crick, 1996, s. 15).
Bireylerin şahsi yahut ticari sebepler için normal hayat döngülerinde bulunmadıkları yerlere geçici süreliğine seyahat
etmeyi gerektiren sosyoekonomik ve kültürel bir fenomendir (UNWTO, 2021). Matheson ve Wall (1982) ise turizmi
insanların çalışma ve ikamet yerleri dışındaki mesafelere yönelik geçici bir hareketi olarak tanımlamıştır. Bu
destinasyonlarda kaldıkları sürece gerçekleştirdikleri faaliyetler ve gereksinimlerini karşılamak için oluşturulan
tesislerdir. Seyahatin nedeni, tatil yapmak, dinlenmek, sağlık, din, spor, arkadaşlar veya aileleri ziyaret etmek,
çalışma veya toplantı yapmak gibi sebepler olmalıdır (Sinclair, 1998).
Son yıllarda ulaşmış olduğu pazar büyüklüğü ve ülkelerin ekonomileri açısından sahip olduğu potansiyel
sayesinde turizm, günümüzde küresel boyutta en büyük sektörlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple
dünyada birçok ülke, bölge ve turistik destinasyon turizm dinamiklerini analiz edip geliştirmek ve ekonomik
yararlarını daha yükseğe çıkarmak arzusundadır (Akoğlan vd., 2013). Turizm sektörü, dünya genelinde yaratmış
olduğu ekonomik sonuçlar sebebiyle önemli bir ekonomik olay niteliği taşımaktadır. Turizmin ortaya koyduğu
ekonomik neticeler göz önüne alındığında, turizm birçok ülkenin bu sonuçlardan yararlanmak için çaba gösterdiği
bir sektör konumundadır (İçöz, 2005). Bu sektör ülkelere önemli boyuta döviz kazancı sağlamakla birlikte istihdam
ve ülke imajı üzerinde de fazlasıyla önemli etkilere sahiptir (Bozkurt & Çağlı, 1991). Bilindiği gibi İkinci Dünya
Savaşı’ndan sonra A.B.D. savaş sebebiyle tahrip olan Avrupa ülkelerine maddi desteklerde bulunmuştur. Bu sayede
şehirleşme ve ekonomik anlamda toparlanan Avrupa ülkeleri günümüzde turizm faaliyetlerinde önemli bir konuma
gelmiştir. Son dönemlerde ise teknolojik gelişmelerin de etkisiyle ulaşım ve konaklama imkânlarının gelişmesi ile
insanların turizm faaliyetlerine katılımı artmıştır (Bahar & Kozak, 2005). Turizmin ülke ekonomileri üzerindeki en
başta gelen olumlu etkilerinden birisi de gelir yaratma etkisidir. Bir ülkeyi ziyaret eden turistlerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları konaklama, ulaştırma, yeme-içme, eğlence, kültür-sanat,
hediyelik eşya, sağlık, alışveriş vb. her türlü harcamalar, o ülkenin turizm gelirlerini oluşturmakta ve ihracat etkisi
göstermektedir (Kozak vd., 2017). Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turizm gelirini, “bir ülkeye
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gelen turistlerin, yabancı döviz kaynakları ile tüketim harcamaları olarak mal ve hizmetlere yaptıkları ödemeler ile
elde edilen gelirler” biçiminde tanımlamıştır (Ünlüönen vd., 2018).
Küreselleşme, artan refah düzeyi, havayolu ulaşımının giderek daha güvenli, hızlı ve konforlu hale gelmesi,
havayolu firması sayısının artması ve rekabetin etkisi ile fiyatların makul seviyelere gelmesi, bilişim teknolojilerinde
meydana gelen hızlı gelişmeler gibi sebeplerle turizm sektörü dünyada hızla büyüyen ve en fazla gelir getiren
sektörler arasında yer almaya başlamıştır. Her yıl milyonlarca insan dünyanın farklı yerlerine turist olarak seyahat
edip milyarlarca dolar harcama yapmakta ve dünya genelinde büyük bir ekonomik hareketliliğe neden olmaktadır.
Küresel turizm hareketleri incelendiğinde, 2005 yılında uluslararası turizm hareketlerine katılan kişi sayısı 807
milyon iken, 2019 yılına gelindiğinde bir önceki yıla göre % 3,8’lik artışla 1,5 milyar kişiye ulaşmıştır (UNWTO,
2020). Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından yayınlanan bir çalışmada; 2019 yılında turizm sektörünün, 8,9
trilyon dolar katkı ile küresel gayri safi hâsılanın % 10,3’ünü; tüm dünyada 330 milyon iş imkânı ile toplam
istihdamın %10’unu sağladığı belirtilmiştir. Aynı çalışmada, turizm sektörünün istihdam sağlayacağı kişi sayısının
2030 yılında 425 milyona ulaşacağı, küresel gayri safi hâsılanın ise % 11,3’ünü oluşturacağı öngörülmektedir.
Küresel turizm gelirlerine bakıldığında, 2019 yılında uluslararası turizm hareketlerinden elde edilen gelirler 1,7
trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, bu rakam dünya genelindeki toplam ihracatın % 6,8’ini; küresel hizmetler
sektörü ihracatının ise % 28,3’ünü oluşturmaktadır (WTTC, 2020). Ülkelerin 20. yüzyılda iktisadi ve sosyo-kültürel
açıdan gelişmesinde turizm sektörü çok önemli bir katkı sağlamıştır (Karataş & Babür, 2013). Son yıllarda turizmin
sadece kendisinden en çok pay alan gelişmiş ülkelerde değil gelişmekte olan ülkelerde de kendisinin etki ettiği
ekonomik, sosyal, kültürel ve politik durumlar vesilesiyle çok önemli bir noktaya gelmiştir. Dünyada yaklaşık olarak
300 milyon insana istihdam etmesiyle küresel anlamda çok önemli istihdam olanakları yaratan önemli bir sektördür.
Diğer bir ifadeyle dünyada yapılan yatırımlarının %7’si turizm sektörüne yapılmakta olup dünyada çalışan 16 kişiden
biri turizm sektöründe çalışmaktadır. Bu nedenle turizme olan talep artmakta, yeni turizm türleri insanları
cezbetmekte ve turizmin önemi dünyada ve ülkemizde artmaktadır (Emekli, 2005). Ülkemizde turizm sektörünün
önemi 1960’lı yıllarda anlaşılsa da sektörün gelişimi için önemli hamleler 1980’li yıllarda yapılmaya başlanmıştır.
1980’li yılların başında ülkemizin turizm sektöründen elde ettiği gelirin ülkemizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve
doğal güzellikler karşısında beklentilerin altında olduğu görülmüştür. Bundan dolayıdır ki 1980’li yılların başında
turizm sektörüne olan yaklaşım değişmiş, turizm sektörü tüm yönleriyle bir bütün olarak ele alınmaya başlanmıştır
(Avcıkurt & Karaman, 1995). Turizm sektörü Türkiye’de faaliyetler açısından son 25 yılda dünya ile aynı düzeyde
gelişme göstermiştir. Günümüzde ülkemizde halen gelişim gösteren turizm sektörü 1980’li yıllarda yapılan yatırımlar
ve izlenen politikalar nedeniyle gelişme sağlanmıştır. Türkiye’nin bu yıllarda sadece ekonomik olarak değil, sosyal
ve kültürel olarak da dışa açık bir politika izlemesi sebebiyle turizmde önemli gelişimlerin yaşanmasının nedeni
olunmuştur (Zengin, 2010). Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm sektörü, meydana getirdiği doğrudan ve
dolaylı ekonomik katkılar sayesinde yıllar içerisinde önem kazanmış ve Türkiye ekonomisinde önem arz eden
sektörlerinden birisi konumuna gelmiştir. Turizmin olumlu ekonomik etkileri Türkiye açısından ele alındığında, gelir
ve istihdam katkısının yanı sıra döviz getirici etkisi sayesinde ödemeler bilançosundaki açıkların azaltılmasında
önemli etkisi olan bir sektör olduğu görülmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre Türkiye’nin dış
aktif turizm gelirleri 2019 yılında bir önceki yıla göre % 16,9 artış göstererek 34,522 milyar dolar seviyesine
ulaşmıştır. Bu gelirin yüzde 83,2’si yabancı turistlerden, yüzde 16,5’i yurt dışında ikamet edip turist olarak ülkemize
gelen vatandaşlardan ve geriye kalan % 0,4’lük kısmı ise GSM dolaşım ve marina hizmetleri harcamalarından elde
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edilmiştir. GSM dolaşım hizmetleri ve marina hizmetlerinden sağlanan toplam gelir 127,1 Milyon Dolar olarak
gerçekleşmiştir (KTB, 2019). Ülkemizde 2003 yılında yabancı turist, yabancı günübirlikçi ve yurt dışında ikamet
eden vatandaşlarımızın toplamıyla 16,4 milyon kişiyi ağırlayan Türkiye 2004 yılında ziyaretçi sayısını % 26,06
oranında artırarak 20,7 milyon kişiyi ağırlamıştır. Yine 2005 yılında % 20,68’lik artışla ziyaretçi sayısını 25 milyon
kişiye çıkartan Türkiye 2006 yılında bir önceki yıla göre % 4,48 oranında ziyaretçi kaybı yaşamıştır. 2006 yılından
2015 yılana kadar ziyaretçi sayısını sürekli artıran Türkiye 2015 yılında % 1,23 oranında ziyaretçi kaybı yaşayarak
41,1 milyon ziyaretçi ağırlamıştır. 2016 yılında ise bir önceki yıla göre önemli derecede ziyaretçi kaybı yaşayan
Türkiye %24,83 oranında ziyaretçi sayısında düşüş yaşayarak 30,9 milyon kişiyi ağılamıştır. 2017 yılında % 22,85
oranında olumlu yönde ziyaretçi sayısını artıran Türkiye, 2018 yılında % 21,45 oranında turist artışıyla 46,1 milyon
kişiye ulaşmıştır (KTB, 2019). Bu çalışma ile birlikte uçak kaygılarının seyahatlere etkileri konusundaki düzeyleri
ölçülmüş ve bununla birlikte literatürde ve uygulamada uçak kaygılarının etki düzeyleri tespit edilmeye çalışmıştır.
Uçakla Seyahat Etme Olgusu ve İstatistikleri
İnsanların, yer ve zaman faydası sağlayacak şekilde bir uçak ile havadan yer değiştirmesi olarak tanımlanan uçakla
seyahat etme olgusu çeşitli hizmetlerden oluşan bir süreçtir. Bunlar; uçak bakım, tamir, onarım, yer hizmetleri, ikram
ile ilgili hizmetler, güvenlik hizmetleri, rezervasyon gibi hizmetleri kapsamaktadır. Uçakla seyahat hizmetleri uçuş
öncesi, uçuş sırası ve uçuş sonrası olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Uçuş öncesi; müşterinin havayolu
hizmetiyle ilgili bilgi talep etmesiyle başlamakta, satın alma kararını vermesi, ödemeyi yapması ve bileti satın
almasıyla devam etmektedir. Daha sonra müşterinin havaalanına gelmesi, havaalanı işletmesinden hizmeti alması,
bagaj ve bilet işlemlerini tamamlaması, güvenlik, pasaport ve gümrük işlemleri ve sonrasında uçağa binmesi ile sona
erer. Uçuş sürecince kabin hizmeti alması, uçuş sonrasında ise; uçaktan ayrılıp, bagajlarını alması ve en sonunda
havaalanından ayrılması ile hizmet tamamlanmaktadır (Gerede 2015).
Uçakla seyahat etmek bir dönem oldukça maliyetli olması nedeniyle lüks olarak görülmekte ve nispeten az sayıda
insan tarafından tercih edilmekteydi. Son yıllarda bilet fiyatlarındaki düşüşle birlikte uçakla seyahate olan talepte
önemli artışlar meydana gelmiştir. Uçakla seyahat ile ilgili olarak getirilen yeni düzenlemelerle birlikte hizmet sunan
firma sayısı da artmıştır. Bu durum yeni havayolu seyahat şirketlerinin iç hatlarda hizmet sunmasına, mevcut
firmaların yeni hatlar açmasına ve uçuş olan yerlere yönelik sefer sayılarını arttırmalarına sebep olmuştur (Yaylalı &
Dilek, 2009). Turistik amaçlı tüketim harcamaları başta havacılık olmak üzere doğrudan turizm sektörüne dolaylı
olarak istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu nedenle turizmden kaynaklı istihdam etkisi ile ülke içindeki genel
istihdamı da arttırmaktadır (Tutar vd., 2013, s. 16). Ekonomik etkileri büyük olan uçakla seyahat etme sektöründe
her ne kadar son teknoloji harikası uçaklar, görkemli havalimanlarında, yüksek teknolojili donanımlarla yolculara
hizmet götürülmekte olsa da alanında bilgi ve beceriye sahip bireylere olan ihtiyaç büyüktür. Sektör faaliyetlerini
belirleyecek olan insan bilgi ve gücüne ihtiyaç duyan havacılık endüstrisi de ciddi bir istihdam ve gelir kaynağı
olanağı sunmaktadır (Özdemir, 2016).
Güvenilir bir seyahat türü olmasından ve seyahat süresinin kısalığından dolayı ise en uzak mesafelere bile en kısa
sürede ulaşımın sağlanması uçakla seyahatin tercih edilmesinin nedenleri arasındadır. Kültürel gelişmeye ve
küreselleşmeye de önemli yararları bulunan bu sektörün piyasadaki hacmi ve çalışan personel sayısı gün geçtikçe
artarak devam etmektedir (Hassu, 2004, s. 8). Günümüzde uçakla seyahatin, insanların, ürün ve hizmetlerin,
sermayenin, teknolojinin ve fikirlerin akışları ile beraber ekonomik kalkınmada önemli bir artış sağlamaktadır. Bu
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yararlardan faydalanabilmek için ülkeler, uçakla seyahat eden kullanıcılarına yönelik fiyatı, enflasyonların
düzeltilmesiyle düşürmüşlerdir. Ayrıca 20 yıl öncesi ile kıyaslandığında, ulaşım maliyetleri yarı yarıya düşük
durumdadır (IATA Annual Review, 2017, s. 12). Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) sunmuş olduğu
verilere göre dünyada 2017 yılına kadar yaklaşık 3,2 milyar yolcu uçakla seyahat etmiştir. Bu veriler doğrultusunda
dünyanın yarısının uçakla seyahat etmiş olduğu çıkarımı yapılabilir. Buna ek olarak uçakla yapılan seyahatler her yıl
yaklaşık %5 artmakla birlikte önümüzdeki 20 yıl içerisinde yaklaşık 6,4 milyar insanın bu sektörden faydalanacağı
beklenmektedir (MFA, 2017).
Günümüze kadar yaşanan gelişmelerin sonucunda dünyada uçakla seyahat eden yolcu sayısı devamlı olarak artış
göstermiştir. Bu gelişmelerle beraber olarak uçakla seyahat, hızlı büyüyen ve gelişen sektörler arasında yer almıştır.
Ulaştırma hizmetlerinde önemli bir paya sahip olan uçakla seyahat etmenin ulaştırma faaliyetlerindeki oranı gün
geçtikçe artmaktadır. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayınlanan dünya yolcu trafik
istatistiklerine göre 2017 yılında yaklaşık 4 milyar kişi tarifeli uçakla seyahat gerçekleşmiştir. 2018 yılında bu sayının
4,3 milyar, 2019 yılında ise 5 milyar kişiye yaklaşacağı öngörülmektedir. TUİK verilerine göre Türkiye’de 2015
yılında 181.074.531 yolcu ile uçakla seyahat gerçekleşmiştir. 2016 yılında toplam yolcu sayısı %4,1 azalışla
173.743.537 yolcu ile gerçekleşmiştir.2017 yılında ise %11,1 oranında artışla 193.045.343 yolcu ile gerçekleşmiştir.
Ayrıca DHMİ’nin sunduğu istatistiklere göre 2017 yılında toplam yolcu trafiğinin önemli bir kısmı İstanbul Sabiha
Gökçen (%16), İstanbul Atatürk (%43), Ankara Esenboğa (%8) Havalimanlarında gerçekleşmiştir. 2018 yılsonu
kesinleşmemiş verilerine göre yolcu sayısı Türkiye geneline göre İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında %9’luk,
İstanbul Atatürk Havalimanında %6’lık ve Ankara Esenboğa Havalimanında %6’lık bir artış göstermiştir (TÜİK,
2018).
Uçak Kaygıları ve Seyahatlere Etkileri
İngilizcede karşılığı “anxiety” olan ve Türkçe’ye “anksiyete” biçiminde çevrilen kaygı; olası başarısızlıklar,
talihsizlikler veya tehlike ile ilgili bazı fiziksel ve bilişsel belirtiler ile birlikte ortaya çıkan huzursuzluk durumu
olarak ifade edilmektedir (Kierkegaard, 2004). Bir başka tanıma göre kaygı bir olay veya durumun tehlikeli veya
zararlı olduğuna dair algılamalardan kaynaklanan, tehdit içerikli düşünceler ve fiziksel belirtilerin eşlik ettiği yoğun
duygusal durum olarak tanımlanıyor (Beck vd., 2011; Leahy, 1996). Kaygı, tanımlanamayan, uzak, belirsiz
tehlikelere yönelik bir tepki şeklinde görülür ve bireyin tüm varlığını etkileyebilmektedir (Bourne, 2010). Birey
şiddetli kaygı yaşadığında bilişsel, davranışsal, duygusal ve fiziksel boyutlarda etkilenir (Clark & Beck, 2012, s. 19).
Kaygıyı ortaya çıkaran durum, bireylerin kişiliğinin içerisinden gelen bir tehlike veya tehdit işareti olarak
tanımlanmaktadır. Kaygı, bireylerin geleceği olumsuz şekilde görmesi ve algılama şekli olarak açıklanmaktadır
(Colman, 2015).
Seyahat etme konusundaki kaygılar ise yaygın bir biçimde karşımıza çıkmaktadır (McIntosh ve ark., 1996). Locke
ve Feinsod, seyahat sürecinden zevk almanın çeşitli fiziksel ve psikolojik kaygılarla iyi baş etme eğilimine bağlı
olduğunu öne sürmüşlerdir (Locke & Feinsod, 1982). Uçak yolculuğu, genelde insanlar tarafından en tehlikeli ve
kaygı verici seyahat seçeneği olarak kabul edilmektedir (McIntosh, Swanson, Power, Fiona & Dempster, 2006).
Olumlu yönlerine rağmen uçağın kalkış ve inişi esnasında ya da türbülans durumunda ortaya çıkan kaygı bazı
kişilerde kaygı bozukluğu olarak bilinen anksiyete sorununa neden olabilmektedir.
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Bireylerin zaman zaman maruz kaldığı anksiyete, bireylerde panik seviyelerinin artmasına sebep olmaktadır. Hem
de anksiyete durumunda sanki çok kötü bir şey olacakmış hissine kapılarak içinde oldukları durumu tehlike verici
görebilirler (Iain B. McIntosh vd., 1998). Havaalanlarında üst düzey güvenlik önlemleri, uzun bekleme süresi ve uçuş
gecikmesi, mental kaygıya sebep olabilir. Ağır bavul taşınması, zamanında yetişmek sebebiyle yapılan koşturmaca,
kısa sürede uzun mesafe yürümek zorunda kalınması gibi uçuş öncesi eylemler de aşırı gayret yapılmasına sebep
olabilir (Wang vd., 2012). Bunlara uygun olarak yapılan bir çalışmada uçuş öncesinde stresin en yüksek seviyede
olduğu gösterilmiştir. Aynı çalışmada ilk sefer uçacak bireylerde veya az uçuş tecrübesi olanlarda kaygı oranı daha
fazla bulunmuştur (Demmons vd., 1995). Uçuş kaygısı, hem uçak yolcuları hem de havayolu şirketleri açısından
istenilmeyen sonuçlara yol açabilir. Uçuş kaygısı, yolcuları strese bağlı ve kardiyak rahatsızlıklara, idrar sorunlarına
ve işitme ile ilgili sorunların artmasına sebep olabilmekle birlikte ve bunun sonucunda uçuş halinde acil durumların
ortaya çıkmasına yolaçabilmektedir (McIntosh, Swanson, Power, Raeside & Dempster, 1998). Uçak kaygısına sahip
olan bireylerin, uçuş öncesi ve esnasında davranışlarını bozduğu tespit edilmiştir (Bor, 2007). Sağlığa zararlı etkileri
dışında potansiyel olarak, uçuş kaygısının bireyin sosyal ve mesleki hayatı üzerinde de olumsuz bir etkisi olabilir
(Van Gerwen, Spinhoven, Diekstra & Van Dyck, 1997; McIntosh, 2003). Uçuş kaygısı bulunan bireylerde, uçuş
süreciyle alakalı şiddetli olarak utanma ve bunalma hissi görülür. Kaygının doğal bir neticesi olarak ortaya çıkan
kaçınma davranışı, bireyler arası ilişkilerde anlaşmazlıklara sebep olabilmektedir (Bor & Oakes, 2010). Bunun
yanında bireysel zorluklara ek olarak, iş sebebiyle dünyanın çok uzak yerlerine seyahat etmenin gereksinim haline
geldiği günümüzde, uçak kaygısı iş kariyerinde de önemli olumsuz sonuçlara yol açabilir (Bor, 2007). Öte yandan
uçak kaygısı olanların sayısı, erkeklere göre kadınlar tarafından daha fazla sayıda bildirilmiştir. (McIntosh, Power &
Reed, 1996). Kaygıları olan yolcular daha talepkar, memnuniyetsiz ve uçak içi mürettebat veya diğer yolcular ile
iletişiminde kaygılı olabilmektedir. Bazı durumlarda kaygılı olan yolcular, mürettebata veya diğer yolculara yönelik
sözlü saldırganlıktan ağır fiziksel saldırganlığa kadar yıkıcı davranışlar sergileyebilirler.
Uçuş kaygısı ile ilgili uçak yolcuları üzerinde yapılan araştırmalar, uçak yolcularının, kaygı ve korku gibi
psikolojik, sosyal ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşiminden kaynaklanan olumsuz tepkiler yaşamaya yatkın
olduklarını göstermiştir. Seyahat esnasında uçmaya bağlı psikiyatrik bir sorun, mürettebat veya diğer yolcularla
yaşanan çatışmalar, yorgunluk, uyku yoksunluğu, jet lag, seyahat çevre koşulları (uçağın gürültülü ve uçağın
titremesi vb.) gibi olumsuz tepkilere yatkın olabilmektedir (Bor, 2003; McIntosh, Swanson, Power & Dempster,
2006). Uçağın kalkış ve iniş anları kaygıya sebep veren en önemli kaynaklardandır. Uçağın rötar yapması, uçuştan
önceki en stresli durumlardan biri olduğu da bildirilmiştir. Uçuş kaygısının farklı durumlarda oluştuğu da
belirtilmektedir. Check-in, kapı kapatma ve kalkış programları, güvenlik kontrolleri ve pasaport kontrolleri, kalkış
zamanlarındaki gecikmeler ve uçak personelinin duyarsız tutumu gibi durumlarda, uçuş öncesinde fazlasıyla
karşılaşılan kaygı verici durumlardır. Uçuş kaygıları yükseklik korkuları, uçak kazaları, güvensizlik, teröristlerin
saldırıları veya hava durumları gibi sebeplerle de bağlantılıdır (McIntosh, 2003). Yolcular, uçak yolculuğu süreçlerini
kontrol edilemez olarak algıladıklarında buna bağlı olarak güç ve kontrol duygularını kaybettiklerinde uçuş kaygıları
ortaya çıkmaktadır. Uçuş gecikmeleri veya havaalanına ulaşımda yaşanan sorunlar gibi kişisel kontrolün sınırlı
olduğu yeni durumlar oluşturabileceğinden, yolcuların kaygı düzeyi artabilir ve uçak seyahati tecrübesinin kalitesi
düşebilir (McIntosh, 2003). Psikososyal faktörler (kültür, yaşam tarzı, kişilik ve motivasyon), güvenlik risk faktörleri
(terörizm, fiziksel risk, sosyo-kültürel risk) ve yolcuların kaygıları arasındaki ilişkilere odaklanan bir çalışmada,
güvenlik risk faktörlerinin, psikososyal faktörler ile birlikte kaygının uçuş yolcu deneyimi düzeyini belirlemede
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önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmıştır (Abubakar & Mavondo, 2002). Uçak kaygısı üzerine yapılan araştırmalar,
uçak yolcularının öznel ve psikolojik deneyimlerinin, uçak yolculuğu çoğu kişi için kaygı uyandıran bir durum
olmasına rağmen, karmaşık bir dizi motivasyonel, kültürel, sosyal ve çevresel faktör tarafından yolcu üzerinde
şekillendirdiğini göstermektedir. Uçak kaygı kaynakları birden fazla ve çeşitli ve olumsuz düşünceler ile bağlantılı,
potansiyel tehlikelere odaklanan ve kişinin kaygıyı tolere tahammül kapasitesini engelleyen olumsuz bir duygu
olduğunu vurgulamışlardır (Möller, Nortje & Helders, 1998; Van Gerwen, Spinhoven, Diekstra & Van Dyck, 1997).
Bazı yazarlarda uçak kaygısıyla kontrol duyguları arasındaki bağlantıyı vurgulamıştır (McIntosh, 2003; Melrose,
2004).
Yöntem
Bu araştırmada kullanılan verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi Balıkesir Üniversitesi
Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu 16.03.2020 tarihli toplantısında 2020/2 kararı ile onay alınmıştır. Alan
araştırmasında kullanılan anket için alanında uzman üç akademisyen ve üç sektör temsilcisi yardımıyla ifadeler
oluşturulmuştur. Alan çalışması turistik seyahatlerin oldukça yoğun olarak yaşandığı İstanbul Havalimanı, Sabiha
Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Muğla Dalaman Havalimanı ve İzmir Havalimanlarına uçuş amacıyla
gelen yerli turistlerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için anket tekniğinden yararlanılmış ve kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma örneklemi 498 kişiden oluşmuştur. Elde edilen veriler
değerlendirildiğinde; söz konusu katılımcıların tümünün çalışmayı destekleyecek niteliklerde rasyonel ve sağlıklı
veriler verdiği saptanmıştır. Örneklem hacminin belirlenmesinde geliştirilmiş çeşitli yöntemler incelendiğinde %95
güvenilirlik düzeyinde ve ±%5 tolerans gösterilebilir örneklem hatasına göre örneklem hacminin 498 olmasının
yeterli olacağı görülmüştür (Bayram, 2009; Altunışık vd., 2012). Örneklemlerden elde edilen verilerin analizi %76
güven düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bu oran güvenilirliğin iyi düzeyde olduğunu ifade etmektedir (Alpar, 2011, s.
814-815; Kozak, 2014, s. 146). Verilerin analizine uygun olan testleri belirlemek amacıyla yapılan KolmogorovSmirnov ve Shapiro-Wilk testlerindeki çarpıklık ve basıklık değerleri (Skewness=-,360/Kurtosis=-,378); ±1,5
dağılım değerlerine göre değerlendirilmiş (Tabachnick & Fidell, 2013) ve verilerin normal dağılım gösterdiği tespit
edilmiştir. Ölçekte yer alan ifadeler ilgili yazın taranması sonucunda araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Ölçeğin
faktör analizine uygunluğunu da belirlemek için yapılan Kaiser Mayer Olkin (KMO) ve Bartlett’in küresellik testleri
ile KMO değerinin 0,492 olduğu görülmüş ve bu sonuç ile ölçeğin faktör analizine uygun olmadığı belirlenerek
yapılacak olan testler için ortalama değerleri alınmıştır (Alpar, 2011, s. 286; Çilingirtürk, 2011, s. 165). Araştırma
verilerinin analizlerinde; frekans ve yüzde dağılımları, aritmetik ortalamaları ve hipotezleri test etmek amacıyla
parametrik karşılaştırma testleri uygulanmıştır. Farklılıkların analizi için iki kategorili nominal değişkenlerde t-testi,
ikiden fazla kategoriye sahip nominal değişkenlerde ise One Way ANOVA testi kullanılmıştır.
Araştırmada veri toplamak için kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılarla
ilgili tanımlayıcı bilgileri (cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, gelir ve uçak seyahatleri ile ilgili bilgiler)
edinmek için bazı kategorik sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise uçak yolculuğundaki kaygı düzeyini
belirlemeye yönelik 5’li Likert (1: Hiç Katılmıyorum…5: Tamamen Katılıyorum) derecelendirmesine göre
hazırlanan 3 madde yer almaktadır. Veriler Mayıs 2020 ile Kasım 2020 tarihleri arasında toplanmıştır. İlgili yazın
taraması sonucunda araştırma hipotezleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
H1: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
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H2: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi medeni duruma göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H3: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H4: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H5: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi gelire göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
H6: Uçak yolculuğundaki kaygı düzeyi uçakla seyahat etme sıklığına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Bulgular
Bu bölümde katılımcıların demografik özellikleri, uçak seyahatlerine ilişkin özellikleri ile farklılık analizi
sonuçları bulunmaktadır. Aşağıdaki Tablo 1’de katılımcılara ait demografik özellikler yer almaktadır.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Yaş
21–30 arası
31–40 arası
41–50 arası
51-60 arası
61 yaş ve üstü
Toplam
Aylık Ortalama Gelir
2400 ₺-5000 ₺
5001 ₺-7500 ₺
7501 ₺-10000 ₺
10001 ₺-12500 ₺
12501 ₺ üzeri
Toplam

N

%

246
252
498

49,4
50,6
100

150
69
98
76
105
498

30,1
13,9
19,7
15,3
21,1
100

27
157
125
125
64
498

5,4
31,5
25,1
25,1
12,9
100

Değişkenler
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Toplam
Eğitim Durumu
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Toplam
Uçakla Yapılan Seyahatler
Seyahat Etmedim
1-5 arası
6-10 arası
11-20 arası
21 ve daha fazla
Toplam

N

%

259
239
498

52,0
48,0
100

42
85
174
151
46
498

8,4
17,1
34,9
30,3
9,2
100

25
186
130
111
46
498

5,0
37,3
26,1
22,3
9,2
100

Katılımcıların 246’sı (%49,4) kadın, 252’si (%50,6) erkek; 259’u (%52) evli, 239’u (%48) bekârdır.
Katılımcıların yaş dağılımları incelendiğinde 21-30 yaş arasında 150 (%30,1) kişi mevcuttur. Eğitim durumlarına
göre ise 174 (%34,9) kişi ön lisans, 151 (%30,3) kişi de lisans mezunudur. Aylık ortalama gelir durumları; 5001,00
₺-7500,00 ₺ arasında olan 157 (%31,5) kişi, 7501,00 ₺-10000,00 ₺ ile 10001,00 ₺-12500,00 ₺ arasında olan 125’er
(%25,1) kişi bulunmaktadır. Katılımcıların 25’i (%5) hiç uçakla seyahat etmemişken, 186 (%37,3) kişi 1-5 kez, 130
(%26,1) kişi 6-10 kez, 111 (%22,3) kişi de 11-20 kez uçakla seyahat etmişlerdir. Aşağıdaki Tablo 2’de katılımcıların
uçak seyahatlerine ilişkin özellikleri yer almaktadır.
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Tablo 2: Katılımcıların Uçak Seyahatlerine İlişkin Özellikleri
Uçak Tercih Etme Nedeni

%

Seyahat Etme Nedeni

%

Seyahat süresinin kısa olması

29,6

Eş, Dost, Akraba Ziyaretleri

33,6

Daha konforlu olması

28,2

Tatil amaçlı

25,9

Daha güvenli olması

19,5

Kongre, Fuar, Sempozyum

12,1

Daha heyecanlı olması

11,8

İş amaçlı

Daha ucuz olması

10,9

Sportif faaliyetler

10,9
9,1

Diğer

-

Sağlık amaçlı

8,5

Uçak Seyahatinde Kaygı Duyulan Aşamalar

%

Kaygıyı Yenebilmek ya da Düzeyini Düşürmek İçin
Yapılanlar

%

Uçak inişe geçince

11,5

Uyumaya çalışırım

12,6

Uçak rötar yaptığında

11,4

Derin nefes alırım

12,5

Uçağa binerken

11,4

Bulmaca çözerim

12,1

Uçak hareketlenince

11,4

Kitap, dergi, gazete okurum

Uçak havalanırken

11,1

Sakinleştirici ilaç alırım

11,9
11,8

Uçak havadayken

11

Aperatif yiyecekler yerim

11,6

Havalimanına giderken

10,8

Müzik dinlerim

11,3

Kalkış saatini beklerken

10,3

Alkol alırım

3,4

Uçak yere indiğinde

2,9

Sigara içerim

3,4

Bilet alırken

2,8

Çiklet çiğnerim

3,3

Valizi beklerken

2,8

Sohbet etmeye çalışırım

3,2

Valizi hazırlarken

Dua ederim
2,5
Uçak Seyahatleri Sonrasında Yaşanan Sağlık Problemleri

2,9

Bel ağrısı

9,1

Tansiyon yükselmesi

8,9

İshal

8,5

Kalbin hızlı atması

7,9
7,7

Mide ağrısı

7,8

Kulak problemi

Baş dönmesi

7,5

Baş ağrısı

7

Boğaz ağrısı

5,5

Bayılma

4,9

Tansiyon düşmesi

4,6

Kas ağrısı

4,5

Göz kuruluğu

4,4

Nefes alımında zorluk

4,4

Burun tıkanıklığı

4,3

Halsizlik

2,9

Katılımcıların diğer ulaşım araçları yerine uçağı tercih etme nedenleri sırasıyla şu şekildedir; seyahat süresinin
kısa olması (%29,6), daha konforlu olması (%28,2), daha güvenli olması (%19,5), daha heyecanlı olması (%11,8) ve
daha ucuz olmasıdır (%10,9). Katılımcıların seyahat etme nedenleri incelendiğinde ise eş, dost, akraba ziyaretleri
(%33,6) ile tatil amaçlı seyahatler (%25,9) üst sıralarda yer almaktadır. Seyahat etme nedenlerini kongre, fuar,
sempozyum (%12,1), iş amaçlı seyahatler (%10,9), sportif faaliyetler (%9,1) ve sağlık amaçlı (%8,5) seyahatler
izlemektedir. Katılımcıların uçak seyahatinde kaygı duydukları aşamalar ise şu şekilde sıralanmaktadır; uçak inişe
geçince, uçak rötar yaptığında, uçağa binerken, uçak hareketlenince, uçak havalanırken, uçak havadayken,
havalimanına giderken, kalkış saatini beklerken, uçak yere indiğinde, bilet alırken, valizi beklerken ve valizi
hazırlarken. Bununla birlikte katılımcılar, kaygıyı yenebilmek ya da kaygı düzeylerini düşürmek için yaptıklarını
şöyle sıralamışlardır; uyumaya çalışmak (%12,6), derin nefes almak (%12,5), bulmaca çözmek (%12,1), kitap, dergi
ya da gazete okumak (%11,9), sakinleştirici ilaç almak (%11,8), aperatif yiyecekler yemek (%11,6), müzik dinlemek
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(%11,3), alkol almak (%3,4), sigara içmek (%3,4), çiklet çiğnemek (%3,3), sohbet etmeye çalışmak (%3,2) ve dua
etmek (%2,9). Son olarak uçak seyahatleri sonrasında katılımcılar yaşamış oldukları sağlık problemlerini şöyle ifade
etmişlerdir; bel ağrısı (%9,1), tansiyon yükselmesi (%8,9), ishal (%8,5), kalbin hızlı atması (%7,9), mide ağrısı
(%7,8), kulak problemi (%7,7), baş dönmesi (%7,5), baş ağrısı (%7), boğaz ağrısı (%5,5), bayılma (%4,9), tansiyon
düşmesi (%4,6), kas ağrısı (%4,5), göz kuruluğu (%4,4), nefes alımında zorluk (%4,4), burun tıkanıklığı (%4,3) ve
halsizlik (%2,9).
Katılımcıların ifadelere verdikleri yanıtlar incelendiğinde ise “Uçak yolculuğunda kaygı düzeyi, havayolu
firmasını imajı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Örneğin yakın zamanda bir uçağı düşmüş olan firma kaygı
düzeyimi arttırır.” ifadesi en yüksek katılım düzeyine ( x =3,92) sahip ifade olarak ortaya çıkmıştır. Bu ifadeyi de
sırasıyla “Uçak yolculuğunda kaygı düzeyi, uçağın uçuş güzergâhındaki yerlerin güvenilirliğine göre değişmektedir.
Örneğin uçuş güzergâhında bir savaşın olması kaygı düzeyimi arttırır.” ifadesi ( x =3,73) ile “Uçak yolculuğunda
kaygı düzeyi, uçak mürettebatının tutum ve davranışları ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Örneğin asık yüzlü
ve gergin bir mürettebat kaygı düzeyimi arttırır.” ifadesi ( x =3,68) takip etmektedir. Aşağıdaki Tablo 3’te araştırma
hipotezlerini test etmek amacıyla yapılan farklılık analizi sonuçları yer almaktadır.
Tablo 3: T-testi Sonuçları
Değişkenler
Cinsiyet
Medeni Durum

Kadın
Erkek
Evli
Bekâr

Uçak Yolculuğundaki Kaygı Düzeyleri
n

x

246
252
259
239

3,78
3,77
3,92
3,63

t değeri

p

Hipotez

-,254

,799

-4,901

,000

H1
Ret
H2
Kabul

Tablo 3’te yer alan araştırma hipotezlerinin sınanmasına ilişkin bulgularda; katılımcıların cinsiyetlerine göre uçak
yolculuklarındaki kaygı düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan test sonucunda anlamlı bir fark (p=0,799)
tespit edilmemiştir. Bu durumda H1 hipotezi reddedilmiştir. Katılımcıların medeni durumlarına göre uçak
yolculuklarındaki kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p<0,005) tespit
edilmiştir. Evli katılımcıların ( x =3,92), uçak yolculuklarındaki kaygı düzeyleri, bekâr katılımcılara ( x =3,63) göre
daha yüksek seviyede olduğundan dolayı H2 hipotezi kabul edilmiştir. Aşağıdaki Tablo 4’te One Way ANOVA
testine ait sonuçlar yer almaktadır.
Tablo 4: One Way ANOVA Testi Sonuçları
Değişkenler

Yaş

Eğitim

21–30
31–40
41–50
51-60
61 ve üstü
Ortaokul
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü

Uçak Yolculuğundaki Kaygı Düzeyleri
n

x

s.s.

150
69
98
76
105
42
85
174
151
46

3,48
3,64
3,89
4,3
3,81
2,83
3,38
3,85
4,27
3,5

0,72
0,62
0,55
0,45
0,63
0,51
0,54
0,51
0,49
0,63
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p

Hipotez

,000

H3
Kabul

,000

H4
Kabul
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Tablo 4: One Way ANOVA Testi Sonuçları (Devamı)

Gelir

Seyahat Etme Sıklığı

2400 ₺-5000 ₺
5001 ₺-7500 ₺
7501 ₺-10000 ₺
10001 ₺-12500 ₺
12501 ₺ üzeri
Hiç
1-5 arası
6-10 arası
11-20 arası
21 ve üzeri

27
157
125
125
64
25
186
130
111
46

3,85
3,8
3,7
3,82
3,73
3,69
3,81
3,75
3,75
3,85

0,75
0,66
0,68
0,66
0,71
0,68
0,67
0,72
0,62
0,68

,608

H5
Ret

,924

H6
Ret

Tablo 4’te yer alan araştırma hipotezlerinin sınanmasına ilişkin bulgularda; katılımcıların yaşlarına göre uçak
yolculuklarındaki kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark (p<0,005) tespit
edilmiştir. 51-60 yaş aralığındaki katılımcıların ( x =4,3), kaygı düzeylerinin diğer yaş gurubundaki katılımcılara göre
daha yüksek seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durumda H3 hipotezi kabul edilmiştir. Katılımcıların eğitim
durumları ile uçak yolculuklarındaki kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasında da istatistiksel açıdan anlamlı bir fark
(p<0,005) tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki farklılığı tespit etmek için yapılan test sonucunda; lisans mezunu olan
katılımcıların ( x =4,27), kaygı düzeylerinin diğer eğitim seviyesindeki katılımcılara göre daha yüksek olduğu ortaya
çıkmıştır. Bu durumda H4 hipotezi kabul edilmiştir. Katılımcıların gelir durumlarına göre uçak yolculuklarındaki
kaygı düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan test sonucunda anlamlı bir fark (p=0,608) tespit edilmemiştir.
Bu durumda H5 hipotezi reddedilmiştir. Son olarak katılımcıların seyahat etme sıklıklarına göre uçak
yolculuklarındaki kaygı düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılan test sonucunda da anlamlı bir fark (p=0,924)
tespit edilmemiştir. Bu durumda da H6 hipotezi reddedilmiştir.
Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmanın temel amacını bireylerin uçak kaygılarının turistik seyahatlerindeki etkisinin incelenmesi
oluşturmaktadır. Bu kapsamda, araştırmaya ilişkin alan yazın taraması yapılarak nicel araştırma yöntemlerinden
faydalanılmış ve kolayda örnekleme yöntemiyle anket tekniğinden yararlanılarak çalışmanın verileri toplanmıştır.
Toplanan bu verilere göre n=498 katılımcının çalışmaya dâhil olduğu görülmüştür. Bu kapsamda katılımcıların
verdikleri yanıtlar incelendiğinde kadın ve erkek bireylerin sayısının birbirine yakın olduğu ve medeni durumlarının
da neredeyse eş değer bir orana sahip olduğu dikkat çekmektedir. Diğer demografik özellikler incelendiğindeyse
genç katılımcıların daha yoğun olduğu ve eğitim seviyelerinin de orta öğretim ve ön lisans düzeyinde ağırlık
gösterdiği görülmüştür. Bireylerin gelir seviyelerine verdikleri yanıta göre orta düzey bir gelire sahip oldukları aynı
zamanda uçakla seyahat oranlarının düşük olduğu göze çarpan sonuçlar arasında yerini almıştır. Öte yandan
katılımcıların verdikleri yanıtlar arasında uçakla seyahat etme nedenlerinde seyahat sürelerinin kısa olması, konforlu
ve güvenli olması gibi yaklaşımların ağırlıklı olduğu ve bu bireylerin çoğunlukla yakınlarını ziyaret etme ve tatil
amaçlı tercihleri olduğu görülmüştür. Çalışmanın temel konusu içerisinde yer alan uçak seyahatlerinde kaygı
duyulan hususlara bakıldığında da uçak inişe geçerken, rötar yapınca, uçağa binerken ve uçağa yetişememe gibi
olguların öne çıktığı görülmektedir. Katılımcıların uçakla seyahat etme konusunda oluşan kaygılarından
uzaklaşabilmek için uyumaya çalıştıklarını, derin nefes aldıklarını, yazılı medya araçlarıyla vakit geçirdikleri ya da
sakinleştirici ilaç kullandıklarını görmekteyiz.

Katılımcıların uçak seyahatleri sonrasında yaşadıkları sağlık

problemlerine ilişkin yanıtlarında bel ağrısı, tansiyon yükselmesi, mide ağrısı gibi sonuçların oluştuğunu belirttikleri
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Araştırma kapsamında yapılan farklılık analizi sonuçlarında uçak yolculuğunda katılımcıların

cinsiyetleri, gelir durumları ve seyahat etme sıklıkları ile kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık oluşmadığı.
Ayrıca katılımcıların medeni durumları, yaşları, eğitim durumları ile kaygı durumları arasında anlamlı farklılık
gösterdikleri sonuçlarına varılmıştır.
Özetle araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların turistik seyahatlerinde çeşitli kaygılar taşıdıkları
ve buna bağlı olarak bu kaygıları aşabilmek adına farklı yaklaşımlarla durumu kontrol altına almaya çalıştıkları
görülmektedir. Burada katılımcıların verdikleri yanıtlardan anlaşılacak olduğu üzere yakın bir zamana kadar lüks
olarak ifade edilen uçak ile seyahat etme olgusunun bugün bu algıdan uzaklaştığı ve daha çok gençler tarafından
konfor, zaman ve ulaşılabilirlik gibi sebeplerle tercih ettikleri görülmektedir. Özellikle son zamanlarda şehirleşmenin
ve yoğun iş temposu gibi çeşitli durumlardan kaynaklı olarak kısıtlı tatil zamanlarını daha etkili bir şekilde
değerlendirebilmek adına bireylerin uçakla seyahat ettiği ancak farklı kaygılar yaşadıkları görülmektedir. Bu
kapsamda özellikle havayolları firmaları ve havalimanındaki yöneticiler tarafından bireylerin uçakla seyahatlerinde
oluşan ve oluşması muhtemel kaygılarının tespitlerin yapılarak çözümler üretmesi gerekmektedir. Örneğin
havaalanlarına ulaşımda daha hızlı ve konforlu ulaşım araçlarının bağlantılarının yapılması, havalimanlarında
güvenlik kontrollerinin daha hızlı gerçekleştirilebilmesi için daha çok arama noktalarının oluşturulması, uçağın kalkış
yapacak olduğu kapılara kolay ulaşılabilir bir sistemin kurulması öte yandan ilk defa uçağa binecek ya da nadir
deneyim yaşayan bireylerin bilet alırken ya da check-in işlemleri esnasında kaygılarını engelleyebilecek
uygulamaların önceden öğrenilerek bireylere yardımlarının sağlanması gibi hususlar önerilmektedir. Bu sayede
bireylerin hızlı ve konforlu bir seyahat aracı olarak gördükleri uçakla seyahat etmeyi daha çok tercih ederek turistik
alanları ziyaret etme olanaklarının da artmasına fayda sağlanabilir. Bu çalışma ile birlikte uçak kaygılarının
seyahatlere etkileri konusundaki düzeyleri ölçülmüş ve bununla birlikte literatürde ve uygulamada uçak kaygılarının
etki düzeyleri tespit edilmeye çalışmıştır. Bu kapsamda turistlere, uçak şirketlerine ve akademisyenlere yönelik
önerilerde bulunulmuştur.
Turistlere Yönelik Öneriler;
Seyahatler sırasında uçak kaygılarını azaltabilecek uyuma, kitap okuma, müzik dinleme, film izleme faaliyetlere
odaklanılmalıdır.
Seyahat kısıtlayıcı etken olarak algılanan uçak kaygılarına odaklanmak yerine seyahatlerde yapılabilecek planlara
odaklanılması gerekmektedir.
Seyahatler sırasında kaygı düzeylerini azaltabilecek gıda ve ilaç takviyeleri alınabilir.
Uçak Şirketlerine Yönelik Öneriler;
Uçak şirketleri tarafından misafirlere uçak kaygılarını azaltabilecek faaliyetlere sağlamaları uçuş düzeylerini
arttırabilecektir.
Uçak şirketleri uçuş kaygılarını azaltabilmek amacıyla uçakların en güvenli seyahat araçları olduklarına ilişkin
reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirmeleri önerilmektedir.
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Akademisyenlere Yönelik Öneriler;
Çalışma nicel yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir olması nedeniyle nicel verilerden oluşmaktadır. Bundan
sonra gerçekleştirilecek olan çalışmalarda nitel çalışmalarla ilgili bulgular desteklenebilir.
Çalışma uçak kaygılarının seyahatlere etkisine yönelik bir çalışma olarak literatüre katkı sağlamakla birlikte
bundan sonraki çalışmalarda turizm çeşitlerine göre ayrıştırılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
Çalışmada kullanılan veriler sadece çalışmanın örneklemine dâhil olan bireylerden alınmıştır. Farklı örneklem
gruplarından alınan verilerin de eklenmesi gelecekte yapılacak olan çalışmaların genellemesine katkı sağlayacaktır.
Bir başka önemli husus ise, araştırmada sadece seyahat esnasında ve sonrasındaki uçuş kaygılarına ilişkin veriler
kullanılmıştır. Daha farklı kaygı noktalarında ve farklı dönemlerde yapılacak çalışmalar da uçak kaygılarının turistik
seyahatlere etkisinin bilinmesine katkı sağlayacaktır.
Beyan
Makalenin tüm yazarlarının makale sürecine verdikleri katkı eşittir. Yazarların bildirmesi gereken herhangi bir
çıkar çatışması yoktur. Bu araştırmada kullanılan verilerin elde edilebilmesi için gerekli olan etik kurul izin belgesi
Balıkesir Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Etik Kurulu 16.03.2020 tarihli toplantısında 2020/2 kararı ile onay
alınmıştır.
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Extensive Summary
In the recent developing and changing world order, changes have begun to take place in individuals' demands for
travel and tourism. This change also increases the desire of individuals to travel from their location to tourism
destinations faster, more comfortably and at an affordable price. This situation affects the phenomenon of traveling
by plane and facilitates the participation of individuals in tourism activities. As it is known, tourism is the largest
industry in the world if it is considered as a dynamic, developing, consumer-oriented service area and all
interconnected components (travel, accommodation, gastronomy, recreation, etc.) as a whole (Walker, 2002, p. 40).
Tourism phenomenon is a social and economic phenomenon that significantly affects modern society (Crick, 1996,
p. 15). It is a socioeconomic and cultural phenomenon that requires individuals to travel temporarily to places where
they are not in their normal life cycle for personal or commercial reasons (UNWTO, 2021). In this direction, one of
the foremost positive effects of tourism on the national economies is the income generation effect. Such that, in order
to meet the needs of tourists visiting a country, accommodation, transportation, food and beverage, entertainment,
culture and arts, souvenirs, health, shopping, etc. All kinds of expenditures constitute the tourism revenues of that
country and have an export effect (Kozak et al., 2017). The United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
defined tourism income as "the income obtained by the tourists coming to a country from the payments they make
for goods and services as consumption expenditures with foreign foreign currency resources" (Ünlüönen et al., 2018).
To sum up; The tourism sector is the fastest growing and most revenue generating sectors in the world due to reasons
such as globalization, increasing welfare level, increasing the number of airline companies, increasing the number of
airline companies and reaching reasonable levels with the effect of competition, rapid developments in information
technologies. It is seen that it started to take place between. This situation causes millions of people to travel to
different parts of the world as tourists and spend billions of dollars and cause a great economic activity around the
world.
The phenomenon of traveling by plane, which is defined as the movement of people from the air with an airplane
in a way that benefits space and time, is a process consisting of various services. These; Aircraft maintenance, repair,
ground handling, catering services, security services, and reservations. Travel services by plane consist of three parts:
pre-flight, flight sequence and post-flight. Before the flight; It starts with the customer requesting information about
the airline service, and continues with the decision to purchase, make the payment and purchase the ticket. Then, it
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ends with the arrival of the customer at the airport, getting the service from the airport operator, completing the
baggage and ticket transactions, security, passport and customs procedures and then boarding the plane. Receiving
cabin service during the flight, after the flight; The service is completed by leaving the plane, taking their luggage
and finally leaving the airport (Gerede 2015). However, due to the high cost of traveling by plane, it was seen as a
luxury and preferred by relatively few people. In recent years, with the decrease in ticket prices, there has been a
significant increase in the demand for air travel. The number of companies that provide services has also increased
with the new regulations on air travel. This situation caused new airline travel companies to offer services in domestic
flights, existing companies to open new routes and increase the number of flights to destinations (Yaylalı & Dilek,
2009). As a result of the developments experienced until today, the number of passengers traveling by plane has
continuously increased in the world. With these developments, air travel has become one of the fastest growing and
developing sectors. The rate of traveling by plane, which has an important share in transportation services, in
transportation activities is increasing day by day.
Anxiety, which means "anxiety" in English and translated into Turkish as "anxiety"; It is defined as a state of
restlessness that occurs with some physical and cognitive symptoms about possible failures, misfortunes or danger
(Kierkegaard, 2004). According to another definition, anxiety is defined as an intense emotional state that is caused
by perceptions that an event or situation is dangerous or harmful, accompanied by threatening thoughts and physical
symptoms (Beck et al., 2011; Leahy, 1996). Anxiety is seen as a reaction to unidentified, distant, uncertain dangers
and can affect an individual's entire existence (Bourne, 2010). When an individual experiences severe anxiety, it is
affected in cognitive, behavioral, emotional and physical dimensions (Clark & Beck, 2012, p. 19). The situation that
causes anxiety is defined as a danger or threat sign coming from within the personality of the individuals. Anxiety is
explained as the way individuals see and perceive the future negatively (Colman, 2015). Flight anxiety can lead to
undesirable consequences for both airline passengers and airline companies. Because flight anxiety can lead to stressrelated and cardiology-related illnesses, urinary and ear-related problems in passengers and, as a result, cause
emergency situations in flight (McIntosh, Swanson, Power, Raeside, & Dempster, 1998). As a matter of fact, when
examining the studies conducted on flight anxiety on airline passengers, it has been observed that airplane passengers
are prone to experience negative reactions resulting from a complex interaction of psychological, social and
environmental factors such as anxiety and fear. It may be prone to adverse reactions such as a psychiatric problem
related to flying during travel, conflicts with crew or other passengers, fatigue, sleep deprivation, jet lag, travel
environmental conditions (the noise of the plane and the shaking of the plane, etc.) (Bor, 2003; McIntosh, Swanson,
Power & Dempster, 2006). The take-off and landing moments of the aircraft are one of the most important sources
of concern. Aircraft delay has also been reported to be one of the most stressful situations before flight. It is also
stated that flight anxiety occurs in different situations. Check-in, door closing and departure schedules, security
checks and passport checks, delays in departure times and insensitive attitude of the aircraft personnel are extremely
worrying situations before the flight. Flight anxieties are also linked to reasons such as height fears, plane crashes,
insecurity, terrorist attacks or weather conditions (McIntosh, 2003).
Questionnaire technique was used to collect data in the research and convenience sampling method was used. The
questionnaire form used to collect data in the study consists of two parts. In the first part, there are some categorical
questions to obtain descriptive information about the participants (gender, marital status, age, education level, income
and air travel information). In the second part, there are 3 items prepared according to the 5-Likert (1: I do not agree
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at all… 5: I totally agree) to determine the level of anxiety in air travel. Data were collected between May 2020 and
November 2020. As a result of the relevant literature review, the research hypotheses were determined as follows.
H1: The level of anxiety in air travel shows a significant difference according to gender.
H2: The level of anxiety in air travel shows a significant difference according to marital status.
H3: The anxiety level in air travel shows a significant difference according to age.
H4: The anxiety level in airplane travel shows a significant difference according to the education level.
H5: The level of anxiety in air travel shows a significant difference according to income.
H6: The level of anxiety in air travel shows a significant difference according to the frequency of air travel.
The main purpose of this research is to examine the effects of individuals' airplane concerns on touristic travels.
In this context, the literature of the research was reviewed, quantitative research methods were used, and the data of
the study were collected using the survey technique with convenience sampling method. According to these collected
data, it was seen that n = 498 participants were included in the study. In this context, when the answers given by the
participants are examined, it is noteworthy that the number of male and female individuals is close to each other and
their marital status is almost equal. When other demographic characteristics were examined, it was observed that
young participants were more intense and their education levels were predominant at the secondary education and
associate degree levels. It is among the striking results that individuals have a medium income level according to
their responses to their income levels, and that they have low rates of air travel. On the other hand, among the
responses of the participants, it was seen that the reasons for traveling by plane were short travel times, comfortable
and safe, and these individuals mostly preferred to visit their relatives and for holiday purposes. Considering the
issues of concern in plane travel, which are the main subject of the study, it is seen that the cases such as when the
plane is landing, delaying, getting on the plane and not catching the plane come to the fore. We see that the
participants try to sleep, breathe deeply, spend time with written media or use sedative drugs in order to get away
from their concerns about traveling by plane. It was observed that the participants stated that in their responses to the
health problems they experienced after air travel, there were results such as low back pain, increased blood pressure,
and stomach pain. According to the results of the difference analysis conducted within the scope of the study, there
was no significant difference between the gender, income levels, travel frequency and anxiety levels of the
participants in air travel. In addition, it was concluded that the participants differ significantly between their marital
status, age, educational status and anxiety status.
In summary, when the results of the study are evaluated, it is seen that the participants have various concerns in
their touristic travels and, accordingly, they try to control the situation with different approaches in order to overcome
these concerns. As it can be understood from the answers given by the participants, it is seen that the phenomenon
of traveling by plane, which was described as a luxury until recently, has moved away from this perception and
preferred by young people for reasons such as comfort, time and accessibility. Especially in recent times, it is seen
that individuals travel by plane in order to be able to evaluate the limited vacation times more effectively due to
various situations such as urbanization and intense work pace, but they have different concerns. And it is seen that
they try to eliminate these concerns by producing their own solutions. In this context, especially by airline companies
and airport managers, it is necessary to find solutions to the concerns of individuals during their travel by plane and
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to create solutions. For example, the connection of faster and more comfortable means of transportation to the
airports, the creation of more search points for faster security checks at the airports, the establishment of an easily
accessible system to the gates where the plane will take off, on the other hand, when individuals who will board the
plane for the first time or who have rare experience, they can either Also, it is recommended to learn the practices
that can prevent their anxiety during the check-in process in advance and to provide assistance to the individuals. In
this way, individuals prefer to travel by plane, which they see as a fast and comfortable travel tool, and it can be
beneficial to increase the opportunities to visit touristic areas.
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INTRODUCTION
Covid-19 disease, which emerged in Wuhan, China's Hubei Province in December 2019 and spread to all
continents in a short time, was declared as a global pandemic by the World Health Organization on March 11, 2020
(Marahatta & Paudel, 2020; Nakiboğlu & Işık, 2020; Varghese & John, 2020; Özlü & Öztaş, 2020). In the world
corona table on January 18, 2021; 95,598,542 confirmed cases, 68,293,550 healed patients, and 2,041,998 people
died. (Worldometer, 2021). On the other hand, the process of combating the pandemic has constituted an important
test in terms of the health systems and economic competence of countries around the world. This situation caused
countries to take some measures rapidly during the pandemic process (Silva et al., 2020). The measures taken to
prevent the spread of the pandemic have led to the reduction of the workforce and the unemployment of people in
many sectors of the economy (Bingül Ak, Türk & Ak, 2020; Sönmez, 2020). In addition, the Covid -19 Pandemic
process is thought to have many effects on Generation Z, who have just entered the business life and are waiting to
be recognized, as well as on existing employees.
The phenomenon of generation is very important to understand and explain people and socie ty sociologically
(Bayhan, 2016, p. 313; Pilcher, 1994). Many knowledge, skills and cultural elements have been passed down from
generation to generation, throughout human history. This situation has formed the basis for people to live in better
conditions (Taş, Demirdöğmez & Küçükoğlu, 2017, p. 1031; Lyons & Kuron, 2014). The fact that people living in
certain periods have similar characteristics and the effects of the events of each period on human attitudes and
behaviors have enabled researchers to focus on the concept of generation (Adıgüzel, Batur & Ekşili, 2014, p. 165;
Kowske, Rasch & Wiley, 2010, p. 266). Each generation has its own characteristics, value judgments, strengths and
weaknesses depending on the events of its own period. However, while defining generations, it would not be c orrect
to claim that each individual within that generation has the same characteristics (Lower & Schwarz, 2008).
Today, the concept of generation has become a research topic by many disciplines. One of these disciplines is
business and management science. In today's business world, it is possible to employ rapidly changing generations
in one place, to keep their motivation high and to gain efficiency from them, to know the generations, to learn their
characteristics and to act according to these characteristics (Berkup, 2014). Unlike other people, the members of
Generation Z are individuals who like to work independently, stay away from bureaucracy and seek flexible job
opportunities to achieve work-life balance (Jurkiewicz & Brown, 1998). However, it should not be forgotten that
these are only estimates, because their business life is not active, so we do not have certain information. Therefore,
it can be said that it is very difficult to determine their strengths and weaknesses in the business world and to
determine their effects on the current business conditions and competition. However, it is important to make accurate
predictions about the future, provide a strategic view to the science of management, and identify possible
opportunities and threats, strengths and weaknesses of future organizations.
It can be said that the economic effects of Covid-19 are felt even more by younger generations. Despite its youth
and optimism, younger generations have felt the greatest financial impact of Covid-19 than their older counterparts
(Covid-19 Emerging Generations Report, 2020; Schawbel, 2020). In a study, nearly one third of Generation Z lost
their jobs during the Covid-19 Pandemic, compared with 19% of Generation Y, 18% of Generation X, and 13% of
Baby Boomers (Schawbel, 2020). According to a report published by the Economic Policy Institute in October 2020,
the unemployment rate between the ages of 16 and 24 in the United States increased by 3 times from 2019 to 2020,
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reaching 24.4%. It is also predicted that this situation will not be temporary for the employment of Generation Z
(Davies, 2020). Generation Z members may feel the effects of the economic downturn caused by Covid-19 for
decades to come. At best, this generation faces an uncertain future (Parker & Igielnik 2020).
In a study, 33% of Generation Z participants stated that they will get worse when the pandemic is over, and 40%
are rethinking their careers due to the pandemic (The State of Gen Z, 2020). According to research, 35% of
Generation Z participants stated that the Covid-19 Pandemic affected their career paths. In addition, they stated that
they are reconsidering their career choices as the Covid-19 Pandemic negatively affected some industries (Tallo
Survey, 2020; Colletta, 2020).
Since Generation Z only recently started entering the workforce, there is very limited research on how they
perform in a professional environment. When the literature is examined, it is seen that there is a big gap in what
Generation Z thinks about business life post-Covid-19 Pandemic, the possible consequences of which are still
uncertain. In addition, it is suggested that the Covid-19 Pandemic affects many industries in different ways (positively
or negatively). This research provides us with information about the sectoral perceptions and expectations of
Generation Z representatives, who are in the final stage of their training, for business life after the Covid-19
Pandemic.
The aim of this study is to examine Generation Z's career perceptions and expectations for business life after the
Covid-19 Pandemic and therefore to lead other studies in the literature. In this context, initially, the Covid-19
Pandemic process and its effects on business and economic life are explained. Secondly, the situation, expectations
and behavioral approaches of Generation Z in business life are emphasized. Finally, the results of the questionnaire
applied to 3rd and 4th grade undergraduate students within the scope of Generation Z, who continue their education
in state universities in Konya province are evaluated.
Conceptual Framework
In the literature part of the research, the theoretical and conducted researches on the Covid-19 process, the effects
of this process on business life, the Z generation and its characteristics and the effects of th e Covid-19 process on the
Z generation are explained.
Covid-19 Pandemic Process
The world first recognized the Covid-19 Outbreak in December 2019 (Marahatta & Paudel, 2020), with the World
Health Organization's statement about the emergence of a mysterious respiratory disease of unknown origin in the
city of Wuhan (Nakiboğlu & Işık, 2020) in China's Hubei Province (Varghese & John, 2020). The process, which
was initially perceived as a pandemic affecting China and its surroundings, was declared as a global pandemic by the
World Health Organization on March 11, 2020, with the spread of the virus from Asia to other continents over time
(Özlü & Öztaş, 2020). The process of combating the pandemic has constituted an important test in terms of the health
systems and economic adequacy of the countries around the world. In the pandemic in which many countries were
caught unprepared, many developed countries, including European countries and the United States, experienced
periods of stagnation in health systems. On the other hand, countries have quickly implemented some measures
during the pandemic process (Silva et al., 2020). The latest figures relating to Covid -19 Pandemic in Turkey as of
January 18, 2021; there are 2,392,963 confirmed cases, 2,270,769 healed patients and 24,161 people who died (T.C.
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Ministry of Health, 2021) As of the same date, the corona table in the world is 95,598,542 confirmed cases,
68,293,550 healed patients and 2,041,998 people who died (Worldometer, 2021).
The Effects of the Covid-19 Pandemic Process on the Economy and Working Life
Throughout history, pandemics, in which human beings have struggled and where mass deaths have been
experienced, have been carried to very different dimensions, which have a great impact on the economic and social
fields today, together with the phenomenon of globalization. Covid -19 Pandemic has been the most effective
pandemic of the last century in both health and economic terms (Bingül Ak, Türk & Ak, 2020). Health measures
implemented to control the pandemic process are very important to stop the spread of the Covid-19 Pandemic.
However, these constraints bring short and long term economic costs. Research results show that restrictions such as
closing workplaces and going out are effective in reducing the negative effects of the pandemic on human health, but
have some negative effects on economic activities and business life (Deb et al., 2020).
The rapid spread of the Covid-19 Pandemic has aroused fear of economic crisis and recession as well as health
concerns in people (Bingül Ak, Türk & Ak, 2020). Measures such as curfews and quarantine practices during the
pandemic (Sönmez, 2020) have led to a decrease in trade in many sectors and a large number of people being
unemployed. In this process, the need for some products in the sectoral sense has decreased and the service sector
has experienced great losses. On the other hand, due to the increased need for medical supplies during the pandemic,
there has been an intense dynamism in the health sector. As a result of the panic in the society, there was an excessive
demand for food and market products, and the stocking understanding of the individuals positively affected the retail
industry (Nicola et al., 2020). The financial problems of the families of the individuals who lost their lives in the
pandemic, increasing poverty, deteriorating psychological life (Aşkın, Bozkurt & Zeybek, 2020), career uncertainties
and increasing social unrest affect the global economy negatively. With the closure of the borders between coun tries,
trade has come to a standstill all over the world, especially in the service, education, transportation and entertainment
sectors (Chinnazi, 2020).
In particular, businesses that offer their employees good opportunities and meet their satisfaction u nder normal
conditions expect their employees to be more self-sacrificing in times of crisis (List & Momeni, 2017). In this process,
businesses that have positive relationships with their employees provide more efficiency, while businesses with poor
relations with their employees find it difficult to motivate them (Au, Dong & Tremlay, 2019). The Covid-19
Pandemic has deeply affected people's working systems as well as their private lives. With the pandemic, general
isolation practices were introduced all over the world and measures were implemented at the same pace in business
life (Zümbül, 2020). In the Covid-19 process, businesses have implemented alternative measures such as giving
unpaid leave, firing or working remotely to protect their employees' health or combat economic difficulties (Zümbül,
2020; Akbaş Tuna & Türkmendağ, 2020). Bartik et al. (2020) in their studies; it revealed that small businesses in the
United States of America (USA) employ 50% of the labor market, and 43% of these businesses were temporarily
closed as of March 2020 during the Covid-19 Pandemic process, and 40% of the employees lost their jobs. In Shan
and Tang (2020) studies; they concluded that the morale of employees during the Covid -19 process is effective in
the resilience of businesses against adverse economic conditions, and that businesses with high employee satisfaction
are less economically affected by the pandemic. They stated that this result is more pronounced in enterprises with a
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high number of employees and that the satisfaction levels of the employees have a positive effect on the desire to
work remotely.
It can be said that the effects of Covid-19 are felt even more by younger generations. In a study, nearly one third
of Generation Z lost their jobs during the Covid-19 Pandemic, compared with 19% of Generation Y, 18% of
Generation X, and 13% of Baby Boomers (Covid-19 Emerging Generations Report, 2020; Schawbel, 2020). It is also
predicted that this situation will not be temporary for the employment of Generation Z (Davies, 2020). Generation Z
members may feel the effects of the economic downturn caused by Covid-19 for decades to come (Parker & Igielnik
2020).
Generation Z
Generation can be defined as a group that shares birth and important life events at critical deve lopmental stages.
It includes those who share historical or social life experiences whose effects are relatively stable throughout their
lives. These experiences determine people's feelings for management and the organization, their desires, and what
they value in their work. (Kupperschmidt, 2000; Jurkiewicz & Brown, 1998). Individuals from the same generation
show similar reactions to events as they are born quite close to each other (Adıgüzel, Batur & Ekşili 2014, p. 167;
Schuman & Scott, 1989). Studies on the concept of generation were first carried out by Auguste Comte in 1830-1840
(Gürbüz, 2015, p. 43). Since the twentieth century, the generational classification has been “The Silent Generation”,
“Baby Boomers”, “Generation X”, “Generation Y”, “Generation Z” and “Alpha Generation” (Berkup, 2014).
Generation Z generally has outstanding human values associated with universalism, benevolence, selfmanagement, success and security (Sakdiyakorn, Golubovskaya & Solnet, 2021). However, it must be admitted that
little is known about Generation Z as they are just starting to enter the workforce (Jung, Jung & Yoon, 2021).
Generation Z individuals are intertwined with technology. Members of this generation use mobile phones,
computers, etc. instead of toys. They prefer to play with technological devices. They often establish friendships
through the virtual world (Büyükuslu, 2017, p. 12-13; Okumuş, 2016, p. 12). Thanks to the internet, they can access
the information they want immediately (Seymen, 2017, p. 473; Lupton, 2016). Generation Z individuals are more
flexible, more collaborative, interactive and innovative in terms of business and personal life (Diaconu & Dutu, 2020,
p. 114). Generation Z members are very fond of their independence (Bencsik, Horváth & Juhász, 2016). When
evaluated according to consumption habits, it can be said that Generation Z attaches importance to quality, loves
creativity and innovation, deals with different cultures, has the ability to make multiple decisions, consumes fast and
has low brand loyalty (Altuntuğ, 2012; Berkup, 2014; Yiğit, 2016).
Differences of Generation Z from Other Generations
The rapid changes and globalization experienced in the 21st century have affected the society, cultural structure
and working life in many ways. This situation has also caused the formation of differences between generations (Taş,
Demirdöğmez & Küçükoğlu, 2017, p. 1031). Instead of employees who are content with the few in the past and
accept authority without question, a new generation workforce is more knowledgeable, not content with less,
questioning when necessary, having different expectations and needs, and finding it important to take time for
themselves (Sadullah, 2010, p. 7). Generation X defends hierarchy with an orderly and balanced life. Unable to accept
responsibility and authority, Generation Y individuals preferred to have their own jobs instead of giving up jobs they
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did not like (Kaplan & Çarıkçı, 2018, p. 30-31; De Cooman & Dries, 2012). When we look at the differences of
Generation Z, which is the last generation in business life, compared to other generations, it is seen that individuals
belonging to this generation are more interested in technology. They can deal with more than one subject at the same
time (Çetin & Karalar, 2016, p. 161). This generation was born in the field of technology and witnessed the
advancement of technology and had easy access to information (Berkup, 2014, p. 224).
Unlike other generations, Generation Z was born at a time when high digital technology was widely used. This is
a period when an intensive and widespread technology and web -based applications and a platform such as social
media are active and affect all areas of life. This situation is dragging Generation Z into a life that they cannot live
without internet, computer and mobile phone (Turner, 2015; Taş, Demirdöğmez & Küçükoğlu, 2017, p. 1033).
Individuals belonging to Generation Z have the ability to interpret learned information faster than other gen erations
(Çetin & Karalar, 2016, p. 161; Lupton, 2016). Individuals of this generation are spoiled for being children. They are
afraid of taking risks and are protected by their parents (Biztatar, 2017, p. 40). Despite all these differences, these
generations always show tolerance and understanding for each other.
Characteristics and Expectations of Generation Z in Business Life
Technological developments in today's business world have caused the change of employment trends. Current
trends suggest that advances in artificial intelligence and robotics will not result in mass unemployment, but these
technological advances may actually create highly skilled jobs. However, to take advantage of this situation, a person
needs a culture and education system that encourages lifelong learning. Skills that machines cannot yet master such
as teamwork and effective communication will be very important (Kasriel, 2019; Zao-Sanders & Palmer, 2019).
Generation Z is preparing to enter the workforce, and have not encountered life difficulties due to their ages. Besides,
managers will face new challenges in dealing with generational differences (Pulevska-Ivanovska et al., 2017, p. 3;
Demirkaya et al., 2015, p. 189). In the future, many long-standing rules will change as this generation becomes active
in business life (Büyükuslu, 2017, p. 13). However, it is an undoubted fact that this generation will determine the
direction of the future business world and will be in a decisive position in all areas of economic life. When we look
at the studies on Generation Z for the business world, it is seen that these studies are generally related to the
consumption habits of this generation. For example; In the study conducted by İçil and Şahin (2019) on university
students, it was determined that the differences between generations affect the purchasing process. Accordingly, it
has been revealed that Generation Z individuals adopt faster, more practical and online purchasing methods. In
another study, Aşık (2019) revealed that Generation X behave health-oriented while Generation Z has a hedonistic
approach in food preferences.
According to Bascha (2011), the concepts of transparency, independence, flexibility, personal freedom are some
of the indisputable aspects of their business ethics for Generation Z. It is claimed that Generation Z has a structure
that is more pragmatic than previous generations, likes to attract people's attention, cautious, social, enthusiastic, fast,
and does not like to take risks. One of the positive features of Generation Z is that they can deal with more than one
subject at the same time. This generation likes to add creativity to events and games. The most prominent features
are socialization on the internet, fast consumption, practicality and speed, interaction, efficiency and result
orientation. Generation Z's self-confidence is higher than that of other generations (Berkup, 2014). Generation Z is
alone generation who discovered the power of social networks and placed technology at the center of their lives
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(Kaplan & Çarıkçı, 2018, p. 30-31; Adıgüzel, Batur & Ekşili, 2014, p. 174). Generation Z accepted social media as
the center of their lives. Because they accept the virtual and real world as a whole, they treat their friends from social
media as if they were their friends in the physical world. (Oral, 2013, p. 19-20; Taş, Demirdöğmez & Küçükoğlu,
2017, p. 1034). Generation Z individuals generally avoid mutual communication. Even when they come together
with their friends, their conversation topics are again on social media (Co şkun, 2019, p. 51). Since Generation Z is
thought to be more successful in individual work rather than teamwork, authority and responsibility should be given
accordingly and they should be provided with a work environment where they will work independently (Akar, 2015,
p. 39).
Generation Z has adopted the concept of individuality. They have always preferred to act independently while
doing business. They have a competitive structure (Altuntuğ, 2012, p. 206). According to Peterson (2014), Generation
Z prefers to work alone. He enjoys learning by himself and solving problems alone, rather than learning a job from
others. For this reason, it would be correct to say that the office provided for this generation is specific to the employee
and will be effective in their performance. Since Generation Z has a more realistic structure, it is more career -oriented
and effective than Generation Y. They quickly adapt to new technology to work (Alp, 2019, p. 806). The ranking,
brand value and social opportunities of the company where Generation Z will work in business life are considered to
be important for them (Sarıoğlu & Özgen, 2017). Generation Z is extremely entrepreneurial. Therefore, a known and
meaningful job is more attractive to them. Generation Z, who witnessed that parents and the elderly are not
appreciated in their workplaces, should be mutually reinforced between the company and the employees (Taş &
Kaçar, 2019, p. 658). This generation of individuals prefer to do jobs that they will enjoy because they have a structure
that gets bored quickly. They usually aim to establish a business for their hobbies. They want to make a difference
with the jobs they operate. There may be more than one career goals (Altuntuğ, 2012, p. 206).
Since individuals belonging to Generation Z have an innovative structure, they want a reduction in their workplace
and working time. As in other generations, they completely refuse to work 24/7. This generation of individuals want
to have the opportunity to quit when they get bored (Arar, 2016, p. 104-105). Generation Z adopts flexible working
methods in order to innovate and differentiate in every working environment, to accept team-oriented and projectoriented working techniques and to accept the rotation of the tasks within the group (Taş, Demirdöğmez &
Küçükoğlu, 2017). It is estimated that Generation Z will take place in the employer and leader positions in the
business world of the future, due to their innovative and techn ological know-how (Senbir, 2004, p. 27-28).
Generation Z employees expect encouragement, motivation, and recognition from leaders and managers for their
success. They also hopes to take the initiative by taking into account the active responsibility in management. In this
respect, Generation Z rejects authoritarian rule that promotes independence and freedom. For this reason, the
democratic management style is thought to be more suitable for Generation Z (Taş & Kaçar, 2019, p. 668). Generation
Z attaches importance to honesty and prefers to work with honest leaders (Half, 2015). Generation Z expects rapid
growth because they are young, active, energetic and adaptable individuals. At the same time, Generation Z prefers
to work in a social and collaborative way. This generation adopts a more democratic and leadership structure; does
not like authoritarian management (Taş & Kaçar, 2019, p. 669). Having a meaningful job is a more important
motivation for Generation Z. The business itself is not a goal but has profound meaning for achieving specific goals
(Alp, 2019, p. 806). For today's younger generation, innovative work is more motivating than money. Therefore,
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external awards have a lower value for Generation Z members (Twenge & Campbell, 2010). They places more
emphasis on promotion than wages in the early stages of their career (Taş & Kaçar, 2019, p. 669).
Generation Z in Process of Covid-19 Pandemic
The Covid-19 Pandemic has caused an unprecedented crisis in all industries around the world (Jung, Jung &
Yoon, 2021). Moreover, this pandemic is an important global event that requires individuals, organizations and
nations to take the necessary steps to cope (Guan, Deng, & Zhou, 2020).
It is necessary to develop a comprehensive and systematic understanding of the impact of the Covid-19 Pandemic
on individuals' career development and possible coping strategies. The Covid-19 Pandemic is emerging as a stressful
and even traumatic event that requires individuals to understand the new situation and choose appropriate coping
actions (Guan, Deng & Zhou, 2020). It is predicted that the Covid-19 Pandemic will increase Generation Z's concerns
about security and success (Sakdiyakorn, Golubovskaya & Solnet, 2021).
According to a study called 'The Brave Face of Gen Z', 73% of Generation Z experience high stress levels due to
the Covid-19 Pandemic, and 57% say that their mental health has deteriorated. 71% of Generation Z states that the
economic fallout of Covid-19 negatively affects their mental health and well-being (Lim, 2020).
Generation Z is extremely uncertain about how the pandemic will affect their careers, according to a study called
"Generation Z Career Outlook Post-Covid-19" by College.Finance.com. They stated that 31% of the respondents
were actually looking forward to thinking about new careers and jobs (Mendoza, 2020). In the same study, 65% of
Generation Z participants indicated the option of staying or going back to school (Duke, 2020).
The effects of the Covid-19 Pandemic on many industries have been highly disproportionate. For example; while
accommodation and travel workers faced layoffs and wage cuts, there has been a hiring boom in food packaging, ecommerce and other industries. This dynamic affects potential employees (Colletta, 2020). In this process, the two
sectors that Generation Z is most interested in are: 1) workforce safety and health and 2) marketing sales and content
production, cloud computing and the internet of things. According to Generation Z, the sectors that will be most
adversely affected and least likely to pursue a career include construction and restaurant / catering services (Tallo
Survey, 2020).
METHOD
Purpose of Research
This study is a cross-sectional and descriptive study. The purpose of this study is to examine the career perceptions
and expectations of Generation Z towards business life post-Covid-19 Pandemic.
The Universe and Sample of the Research
The universe of research consists of 3rd and 4th grade students studying in the health management departments
of health sciences faculties together with all departments in the tourism and business faculties of the state universities
in Konya. The sample of the study consists of students who study and voluntarily participate in Business, Economics,
Management Information Systems, International Trade, Tourism Management, Gastronomy and Culinary Arts,
Travel Management and Tourism Guidance, Recreation Management and Health Management departments in these
faculties. The questionnaire was applied to a total of 534 students studying in the departments. Since it is not easy
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to reach the students due to the pandemic, the easy sampling method, which is one of the non -random sampling
methods, was preferred in the study. Research data were collected on January 2021. For the survey study, permission
was obtained from the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Selcuk University on 06/01/2021.
Research Hypotheses
Within the scope of the research, the following hypotheses have been created and tested.
H1 : According to Generation Z members, business life will reshape post-Covid-19 Pandemic.
H2 : According to Generation Z members, the Covid-19 Pandemic has an impact on future business plans and
career goals.
H3 : There is a relationship between the department where Generation Z members study and the impact of the
Covid-19 Pandemic on that industry.
H4 : There is a relationship between the department where Generation Z members study and the situation of finding
new opportunities in business life post-Covid-19 Pandemic.
H5 : There is a relationship between the department where Generation Z members study and the situation of making
changes in future business plans and career goals for the post-Covid-19 Pandemic.
H6 : Generation Z members are preparing for business life, which is thought to be reshaped post-Covid-19
Pandemic.
H7 : There has been a change in the priority business preferences of Generation Z members for post-Covid-19
Pandemic.
Data Collection Tools
The questionnaire consists of 19 questions in total. 6 of the questions are about the demographic characteristics
of the participants. The other 13 questions were developed by the authors of the study and aimed to evaluate the
perceptions and expectations of Generation Z of the Covid 19 Pandemic regarding their future business lives. The
survey questions determined by the authors were created from the literature where the Covid-19 agenda, its effects
on business life, the expectations and career perceptions of Generation Z from business life, and the effects of Covid19 on them. The research data were evaluated in the SPSS 25.0 (Statistical Package for Social Sciences) program.
The data were interpreted with frequency and percentage analysis and Chi-square test in the SPSS program.
Findings
Data regarding the socio-demographic and descriptive characteristics of the participants in the study are given
below.
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Table 1: Distribution of participants by socio-demographic and descriptive variables
Departmant
Management Information Systems

N
105

%
18,3

Gender
Female

N
313

%
54,5

International Trade and Business
Healthcare Management
Tourism Management
Gastronomy and Culinary Arts

77
77
67
64

13,4
13,4
11,7
11,1

Male
Class
3rd class
4th class

261
N
214
360

45,5
%
37,3
62,7

Economy
Business
Travel Management and Tourism
Guidance
Recreation Management
Academic Grade

56
43
43

9,8
7,5
7,5

Ages
18-20 age group
21-23 age group

N
47

%
8,2

415

72,3

42
N

7,3
%

112
N

19,5
%

Between 1.00-1.99
Between 2.00-2.49
Between 2.50-2.99
Between 3.00-3.49
Between 3.50-4.00

25
90
235
165
59

4,4
15,7
40,9
28,7
10,3

24-26 age group
Where have you spent most of
your life?
Village / Town
District
Province
Big city
Total

75
137
124
238
574

13,1
23,9
21,6
41,5
100

Considering the socio-demographic and descriptive characteristics of Generation Z participants, 18.3% of the
participants studied Management Information Systems, 13.4% International Trade and Business Administration,
13.4% Health Management, 11.7% Tourism Management, 11.1% Gastronomy and Culinary Arts, 9.8% Economics,
7.5% Travel Management and Tourism Guidance, 7.5% Business Administration and 7.3% Recreation Management
students were determined. 54.5 of the participants are women; 62.7% of them are 4th gra de students; 72.3% are in
the 21-23 age range. 41.5% of them spent most of their lives in the metropolitan area. It was determined that 40.9%
of them had a grade point average (GPA) between 2.50-2.99.
Table 2: The reshaping status of business world and business life post-Covid-19 Pandemic according to Generation
Z
Do you think the business world and business life will reshape post-Covid-19
Pandemic?
Yes
Some
No
Total

N

%

373
144
53
570

65,4
25,3
9,3
100,0

When asked to the representatives of Generation Z, who participated in the study, “Do you think the business
world and business life will reshape post-Covid-19 Pandemic?", 65.4% of the participants answered "Yes", 25.3%
of the participants "Awhile" and 9.3% of the participants answered "No". Accordingly, H1 hypothesis was accepted.
Table 3: Top three sectors that can affect positively and negatively in business life post-Covid-19 Pandemic
according to Generation Z
Sectors

Tourism
Health / Medicine
Service
Food
Information Technology
Transport

Sectors that will be affected
positively
(n)
%
369
299
297
219
198
151

21,5%
17,4%
17,3%
12,8%
11,6%
8,8%
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Sectors that will be affected negatively
(n)

%

185
158
170
144
168
245

11,1%
9,5%
10,2%
8,6%
10,1%
14,7%
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Table 3: Top three sectors that can affect positively and negatively in business life post-Covid-19 Pandemic
according to Generation Z (Continuation)
Industry
Logistics
Agriculture and Livestock
Total

87
60
34
1.594

5,1%
3,5%
2,0%
100,0%

162
236
198
1.546

9,7%
14,2%
11,9%
100,0%

According to the representatives of Generation Z who participated in the study, the top three sectors that will be
positively affected in business life post-Covid-19 Pandemic are the tourism sector (21.5%), the health /
pharmaceutical sector (17.4%) and the service sector (17.3%). Participants stated that the first three sectors that could
be adversely affected after the pandemic the transportation sector (14.7%), the logistics sector (14.2%) and the
agriculture and livestock sector (11.9%).
Table 4: The impact of Covid-19 Pandemic on Generation Z's business plan for the future and career goals
What impact has the Covid-19 Pandemic had on your business plan and career
goals for the future?
Negatively affected
It affected a little negatively
Didn't make any changes
Somewhat positively affected
Positively affected
Total

N

%

277
161
78
34
23
573

48,3
28,1
13,6
5,9
4,0
100,0

48.3% of the participants stated that the Covid-19 Pandemic had a negative impact on their business plan and
career goals for the future; 28.1% of them that it affected slightly negatively; 13.6% of them that it did not make any
changes; 5.9% of them stated that it had effected a little positive and 4% positively. Accordingly, H2 hypothesis was
accepted.
Table 5: Possible future impact of the Covid-19 Pandemic on the department where Generation Z is educated
How do you think the sector of your
department will be affected post-Covid-19
Pandemic?
Business
Economy
International Trade and Business
Tourism Management
Gastronomy and Culinary Arts
Management Information Systems
Healthcare Management
Travel Management and Tourism Guidance
Recreation Management
Total

Negatively

It will not have
any effect

Positively

Total

17
39,5%
22
40,0%
19
25,3%
20
31,3%
28
43,8%
15
14,3%
14
18,2%
8
19,5%
1
2,4%
144
25,4%

13
30,2%
13
23,6%
13
17,3%
1
1,6%
7
10,9%
41
39,0%
28
36,4%
4
9,8%
2
4,8%
122
21,6%

13
30,2%
20
36,4%
43
57,3%
43
67,2%
29
45,3%
49
46,7%
35
45,5%
29
70,7%
39
92,9%
300
53,0%

43
100,0%
55
100,0%
75
100,0%
64
100,0%
64
100,0%
105
100,0%
77
100,0%
41
100,0%
42
100,0%
566
100,0%
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Chi-square values

x 2 = 108,756
Sd= 16
p=0,001
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When asked "How do you think the industry you are studying will be affected post-Covid-19 Pandemic?", 53%
of the participants stated that the departments where they were trained would be positively affected by the Covid-19
Pandemic, 25.4% would be adversely affected and 21.6% would not be effected. 43.8% of the students of the
Gastronomy and Culinary Arts Department, 40% of the students of the Department of Economics and 40% of the
students of the Department of Business Administration said it would be affected positively. 39% of the students of
the Department of Management Information Systems and 36.4% of the students of the Department of Health
Management stated that the pandemic would not have any effect. However, 92.9% of the Recreation Management
Department students, 70.7% of the Travel Management and Tourism Guidance Department students, 67.2% of the
Tourism Management Department students, and 57.3% of the International Trade and Business Department students
stated that their departments would be positively affected post-Covid-19 Pandemic. Accordingly, H3 hypothesis was
rejected.
Table 6: Generation Z's status of seizing new opportunities in professional life post-Covid-19 Pandemic
Do you think you will find new opportunities in
your professional life post-Covid-19 Pandemic?
Business
Economy
International Trade and Business
Tourism Management
Gastronomy and Culinary Arts
Management Information Systems
Healthcare Management
Travel Management and Tourism Guidance
Recreation Management
Total

No

Yes

Total

21
48,8%
29
52,7%
33
42,9%
26
39,4%
37
57,8%
49
46,7%
43
55,8%
7
17,1%
4
9,8%

22
51,2%
26
47,3%
44
57,1%
40
60,6%
27
42,2%
56
53,3%
34
44,2%
34
82,9%
37
90,2%

43
100,0%
55
100,0%
77
100,0%
66
100,0%
64
100,0%
105
100,0%
77
100,0%
41
100,0%
41
100,0%

249
43,8%

320
56,2%

569
100,0%

Chi-square
values

x 2 = 43,976
sd= 8
p=0,001

While 56.2% of the participants thought they would find new opportunities in business life post-Covid-19
Pandemic, 43.8% stated that they would not find new opportunities. 57.8% of the Gastronomy and Culinary Arts
Department students and 55.8% of the Health Management Department students stated that they would not find new
opportunities in their professional life post-Covid-19 Pandemic. However, 75, 90.2% of the Recreation Management
Department students and 82.9% of the Travel Management and Tourism Guidance Department students stated that
they would find new opportunities in their professional life post-Covid-19 Pandemic. Accordingly, H 4 hypothesis
was accepted.
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Table 7: Generation Z's work life and career plan changes post-Covid-19 Pandemic
Have you made any changes in your business life and
career plan post-Covid-19 Pandemic (such as changing the
sector)?
Business
Economy
International Trade and Business
Tourism Management
Gastronomy and Culinary Arts
Management Information Systems
Healthcare Management
Travel Management and Tourism Guidance
Recreation Management
Total

No

Yes

Total

23
54,8%
35
64,8%
55
72,4%
42
62,7%
37
59,7%
72
68,6%
58
75,3%
24
61,5%
23
53,5%
369
65,3%

19
45,2%
19
35,2%
21
27,6%
25
37,3%
25
40,3%
33
31,4%
19
24,7%
15
38,5%
20
46,5%
196
34,7%

42
100,0%
54
100,0%
76
100,0%
67
100,0%
62
100,0%
105
100,0%
77
100,0%
39
100,0%
43
100,0%
565
100,0%

Chi-square
values

x 2 = 11,610
sd= 8
p=0,169

34.7% of the participants stated that they made a change in their work life and career plan post-Covid-19
Pandemic; 65.3% stated that they did not make any changes. Post-Covid-19, 75.3% of the Health Management
Department students, 72.4% of the International Trade and Business Department students, and 68.6% of the
Management Information Systems Department students stated that they did not make any changes in their work life
and career plan. Accordingly, H5 hypothesis was rejected.
Table 8: Making a preparation for business life that is considered to be reshaped post-Covid-19 Pandemic according
to Generation Z
Are you preparing for business life, which is thought to reshape post-Covid-19
Pandemic? (Attending training, courses, seminars and doing research etc.)
Yes
Some
No
Total

N

%

286
180
107
573

49,8
31,4
18,6
100,0

49.8% of the participants stated that they made a preparation (training, course, participation in seminars and
research etc.) for the business life that is thought to be reshaped post-Covid-19 Pandemic; 31.4% of them stated that
they were prepared a little and 18.6% were not. Accordingly, H6 hypothesis was accepted.

Table 9: Priority business preferences for Generation Z's business life and career
What is your priority job choice for your business life and career?
Working in the public sector
Working in the private sector
Establishing your own business
Total

585

N
235
200
128
523

%
41,7
35,5
22,7
563
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Asked to Generation Z representatives participating in the research, "What is your priority job choice for your
business life and career?" 41.7% of the participants were found to be "working in the public sector", 35.5% "working
in the private sector" and 22.7% "establishing your own business".
Table 10: Changes in the priority work preferences of Generation Z for business life and career post-Covid-19
Pandemic
Post-Covid-19 Pandemic has there been a change in your priority job
preference for your business life and career? If so, what has changed?
There was no change
There has been a change
Working in the public sector
Working in the private sector
Establishing your own business
Total

N
359
208
114
39
55
527

%
63,30
36,70
20,10
6,90
9,70
567

In-group %

54,81
18,75
26,44
100

When asked to Generation Z representatives participating in the research, “Has there been a change in your priority
job preference for your business life and career post-Covid-19 Pandemic? If so, what has changed? " 63.3% of the
participants answered "no change" and 36.70% "changed". Among those who have a change in their priority job
preference for business life and career, 54.81% of them are 'public employees', 18.75% are “working in the private
sector” and 26.44% are 'starting their own business' seems to have changed. Accordingly, H7 hypothesis was
accepted.
Discussion and Conclusion
In this study, which was conducted to examine the career perceptions and expectations of Generation Z regarding
business life after the Covid-19 Pandemic, a questionnaire was applied to a total of 574 undergraduate students
studying at 3rd and 4th grade business, tourism and health faculties of public universities in Konya. The sample of
the study consists of students who study and voluntarily participate in Business, Economics, Management
Information Systems, International Trade, Tourism Management, Gastro nomy and Culinary Arts, Travel
Management and Tourism Guidance, Recreation Management and Health Management departments in these
faculties. The small number of studies in this field was considered as a constraint in terms of comparing the results
of the study. Research results are given below.
•

65.4% of Generation Z representatives participating in the study think that business and business life will
reshape post-Covid-19 Pandemic. 25.3% of the participants answered "It will change a little bit", 9.3% of
them "No, it will not change". With the Covid-19 Pandemic, many important changes have occurred in the
employees' working methods, the shopping tools and production methods of the consumers to reduce the
pandemic risk. It is inevitable for the business world to renew itself against such unpredicta ble pandemiclike global events. It is seen that Generation Z is participating in this subject, which is constantly emphasized
in the media.

•

According to the representatives of Generation Z who participated in the study, the top three sectors that will
be positively affected in business life post-Covid-19 Pandemic are the tourism sector (21.5%), the health /
pharmaceutical sector (17.4%) and the service sector (17.3%). Participants stated as the first three sectors
that could be adversely affected after the pandemic as the transportation sector (14.7%), the logistics sector
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(14.2%) and the agriculture and livestock sector (11.9%). The effects of the Covid -19 Pandemic on many
industries have been highly disproportionate. For example; while accommodation and travel workers face
layoffs and wage cuts; there has been a recruitment boom in food packaging, e -commerce and other
industries. This situation affects potential employees (Colletta, 2020). In this process, the two sectors that
Generation Z is most interested in are: 1) workforce safety and health and 2) marketing sales and content
production, cloud computing and the internet of things. According to Generation Z, the sectors that will be
most adversely affected and least likely to make a career are construction and restaurant / catering services
(Tallo Survey, 2020). In another study, areas such as accommodation, catering and retail were shown as
important sectors that Generation Z is considering transitioning in their career paths. It was stated that 27%
of Generation Z participants were considering transitioning to basic worker roles, 16% to technology, 10%
to healthcare and 8% to finance (Duke, 2020).
•

48.3% of the participants stated that the Covid-19 Pandemic had a negative impact on their business plan and
career goals for the future; 28.1% of them that it affected slightly negatively; 13.6% of them that it did not
make any changes; 5.9% of them stated that it had effected a little positive and 4% positively. When looking
at the stress sources in the Covid-19 process in a study conducted in Generation Z in Asia Pacific; family
pressures were effective 65%, career pressures 48%, and relationships with friends 41%. 71% of Generation
Z say that the economic effects of Covid-19 negatively affect mental health and well-being (Lim, 2020).

•

When asked "How do you think the industry you are studying will be affected after the Covid -19 Pandemic?",
53% of the participants stated that the departments where they were trained would be positively affected by
the Covid-19 Pandemic, 25.4% would be adversely affected and 21.6% had no effect. 43.8% of the students
of the Gastronomy and Culinary Arts Department, 40% of the students of the Department of Economics and
40% of the students of the Department of Business Administration said it would affect positively. 39% of
Management Information Systems Department students and 36.4% of Health Management Department
students think that the pandemic will not have an effect. However, 92.9% of the Travel Management and
Tourism Guidance Department students, 70.7% of the Travel Management and Tourism Guidance
Department students, 67.2% of the Tourism Management Department students, and 57.3% of the
International Trade and Business Department students stated that their departments will be positively affected
post-Covid-19 Pandemic.

•

While 53.2% of the participants thought they would find new opportunities in business life post-Covid-19
Pandemic, 46.8% stated that they would not find new opportunities. 57.8% of the Gastronomy and Culinary
Arts Department students and 55.8% of the Health Management Department students stated that they will
not find new opportunities in your professional life post Covid-19 Pandemic. However, 75,6% of the Travel
Management and Tourism Guidance Department students, 60.6% of the Tourism Management Department
students, and 57,1% of the International Trade And Business Department students stated that they will find
new opportunities in their professional life post-Covid-19 Pandemic.

•

65.3% of the participants stated that they made a change in their work life and career plan post-Covid-19
Pandemic; 34.7% stated that they did not make any changes. Post-Covid-19, 75.3% of the Health
Management Department students, 72.4% of the International Trade and Business Department stu dents, and
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68.6% of the Management Information Systems Department students stated that they did not make any
changes in their work life and career plan. This result of the study seems to be consistent with the results of
other studies. In researches, 35% (Tallo Survey, 2020; Colletta, 2020), 40% (The State of Gen Z, 2020), 31%
(Mendoza, 2020) of Generation Z participants made their career choices due to the negative impact of some
sectors from the Covid-19 Pandemic. They reported that they reviewed again.
•

49.8% of the participants stated that they made a preparation (training, course, participation in seminars and
research etc.) for the business life that is thought to be reshaped post-Covid-19 Pandemic; 31.4% of them
stated that they were prepared a little and 18.6% were not.

•

The question "What is your priority job choice for your business life and career?" was asked to the
participants. 41.7% of the participants answered "working in the public sector", 35.5% as "working in the
private sector" and 22.7% as "starting their own business". In the study conducted by Demir, Yıldız and Fırat
(2020), 44.5% of the students stated that they wanted to work in the public sector. In the study conducted by
Güven (2020) on business faculty students, the public sector is seen as a priority job choice over the private
sector. According to Eroksal (2017), Generation Y is less willing to work in the public sector than previous
generations. An important reason for this is the view that getting a job in the public sector is more difficult
than in the private sector. In the study conducted by Uysal and Atmaca (2020) on university students, the
most important factor affecting working in the private sector is the hopelessness in getting a job in the public
sector.

•

The question “Has there been a change in your priority job preference for your business life and career postCovid-19 Pandemic? was asked to the participants. If so, what has changed?" 63.3% of the participants
answered "no change" and 36.70% "changed". Those who think of a change in their priority job preference
for business life and career stated that their job preferences have changed as 54.81% 'working in the public
sector', 18.75% 'working in the private sector' and 26.44% “starting their own business. According to this
result of the study, it is seen that the representatives of Generation Z want to work in the public sector after
the crisis period. As it is known, state institutions do not implement practices such as layoffs, unpaid leave,
wage reductions in crisis situations such as the private sector. The reason for this answer of Generation Z can
be shown to be that the job security of the public sector is higher than the private sector.

Research has shown that the Covid-19 process has affected Generation Z more negatively than other generations,
and it is stated that this effect will continue in the coming decades. In the ever-changing and renewed business world,
Generation Z is faced with both uncertainty about its future and the difficulties of an unprepared crisis like Covid19. At this point, motivating Generation Z and preparing it for business life is of vital importance in today's highly
competitive global market. If managers, leaders and educators want to effectively prepare Generation Z for the future;
they must have an accurate understanding of their basic characteristics, motivational needs and behavior. In
particular, explaining the Covid-19 process and its effects to the representatives of Generation Z who are preparing
for business life in an accurate and detailed way will help to alleviate their concerns.
In addition, the Covid-19 process and subsequent career meetings and trainings for business life will make them
more ready for this process. In the future, studies that will measure the effects of Covid-19 on Generation Z in
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different geographies and different samples will contribute to a better understanding of the subject and to the
literature.
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