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Öz
Yiyecek içecek işletmelerinde yağ kullanımı özellikle incelenmesi gereken konulardan
biridir. Fakat bu konu ile ilgili alan yazında yer alan çalışmaların oldukça yetersiz olduğu
düşünülmektedir. Bu sebeple yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan yağların
sürdürülebilir gastronomiyi ne kadar etkilediğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, müşteri
memnuniyetini ve sadakatini etkilemede yemeklik yağın önemini tespit etmeyi de
hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışma ile hem alanyazına, hem de bölgedeki
yiyecek içecek işletmelerine konu ile ilgili akademik destek sağlanacaktır. Çalışma, Roma
döneminden bu yana halen hayvancılık ve hayvansal ürün faaliyetleriyle uğraşan Eflani
ilçesi sakinleri ile gerçekleştirilmiştir. Karma Yöntem ile yürütülen araştırmada hem
yiyecek içecek işletmeleri hem de bu işletmelerde yemek yiyen müşteriler ile yüz yüze
görüşmeler yapılmıştır. Yazılı ve görsel olarak kaydedilen veriler, betimsel analiz
yöntemiyle değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmaya göre yiyecek içecek işletmelerinde
kullanılan yağ çeşidinin müşteri tercihlerine göre belirlendiği tespit edilmiştir. Özellikle
gurbetçilerin geldiği yoğun dönemlerde kullanılan yağ türünde değişikliğe gidildiği
belirlenmiştir. İşletmelerin kullandığı “kaliteli yağ” kavramını müşterilerin damak tadının
ve bölgenin mutfak kültürünün şekillendirdiği belirlenmiştir. Çalışmada işletmelerin
kullandığı yağın, müşteri sadakati ve tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi
sürdürülebilir gastronomi ile ilişkilendirilmiştir.
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The use of oil in food and beverage businesses is particularly one of the issues that should
be examined. But it is thought that studies on this subject are quite inadequate in the
literature. For this reason, this study, which aims to determine how much affect sustainable
gastronomy of the oils used in food and beverage businesses, also target to ascertain the
importance of edible oil in affecting customer satisfaction and loyalty. In line with this
purpose, this work will be provided to academic support related to the topic both the
literature and the food and beverage businesses in the region. The study was carried out
with the residents of the town of Eflani, who have been dealing with livestock and animal
product activities since the Roman period. In the research conducted with the Mixed
Method, face-to-face interviews were conducted with both the food and beverage
businesses and the customers eating in these businesses. Data that have written and visually
recorded, were evaluated by descriptive analysis method. According to the research, it has
been determined that the type of oil used in food and beverage businesses is determined
according to customer preferences. It was ascertained that there was a change in the type
of oil used, especially during the busy periods when expatriates come. It has been
determined that the concept of "quality oil" used by businesses is shaped by the taste of
customers and the culinary culture of the region. In the study, the effect of the oil used by
the businesses on customer loyalty and revisit intention was associated with sustainable
gastronomy.
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