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PRESIDENT OF THE CONGRESS ORGANIZING COMMITTEE 

PRESENTATION 
Afyonkarahisar is a tourism paradise with its approximately 5 thousand years of history, 
archaeological remains, thermal water sources, open-air temples, fairy chimneys, natural 
beauties, and local cuisine. These lands have always come to the fore with many features 
throughout history on which the foundations of the Republic of Turkey were laid. 
Afyonkarahisar Castle, which has a history of thousands of years and is the most important 
witness of the rich past of the city, the Ulu Mosque, one of the unique works of the Seljuk 
Period, and the Old Afyon Houses built in the later periods, and the historical streets looking 
like an open-air museum display how deep-rooted the city has been. In addition to these, 
Afyonkarahisar is one of the important gastronomy destinations of Turkey with its culinary 
culture, history, and traditional food industry. In this way, Afyonkarahisar was awarded the title 
of Gastronomy City in 2019 within the scope of UNESCO Creative Cities Network., 

Today, there is a need for detailed studies on the gastronomy field due to the benefits it provides 
to the field of tourism. Improving the quality of facilities and services in gastronomy tourism, 
becoming an international brand, diversifying, and improving products and services, increasing 
the quality in every component of the tourism value chain, and supporting development 
processes within the framework of the sustainability principle are the common basic principles 
of all stakeholders operating in the field. With the 6th International Gastronomy Tourism 
Studies Congress, it was aimed to determine the strategies and policies for the destinations that 
have significant advantages in gastronomic tourism and are open to development, and it was 
hoped to contribute to the literature and the sector on the application side. 

Several distinct studies on the gastronomy field were presented and evaluated at the congress, 
attended by nearly 200 academicians from 20 different countries, between 6-9 October 2022. 
Therefore, I would like to thank all the researchers who contributed to the 6th International 
Gastronomy Tourism Studies Congress with their studies. I would like to express my gratitude 
to the members of the congress advisory board, the members of the scientific board, all the 
members of the executive board who contributed to the full execution of the congress, and to 
all the audience who listened to the papers with interest, made evaluations, asked questions, 
and made comments at all stages of the congress. Finally, I would like to express my gratitude 
and respect to the administrators of our province, Afyonkarahisar Mayor Mehmet Zeybek, and 
municipal employees who contributed to the organization of this congress in our city along with 
the Rector of Afyon Kocatepe University, Prof. Dr. Mehmet Karakaş and the members of the 
university.  

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

President of the Congress Organizing Committee 



KONGRE YÜRÜTME KURULU BAŞKANI 

SUNUŞ 
Afyonkarahisar, yaklaşık 5 bin yıllık tarihi, arkeolojik kalıntıları, termal su kaynakları, açık 
hava tapınakları, peri bacaları, doğal güzellikleri ve yöresel yemekleri ile bir turizm cennetidir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atıldığı bu topraklar, tarih boyunca her zaman 
birçok özelliği ile ön plana çıkmıştır. Binlerce yıllık mazisi olan, kentin zengin geçmişinin en 
önemli tanığı Afyonkarahisar Kalesi, Selçuklu Dönemi’nin eşsiz eserlerinden Ulu Camii ve 
daha sonraki dönemlerde yapılan Eski Afyon Evleri ile tarihi sokaklar adeta bir açık hava 
müzesi görünümüyle kentin ne kadar köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. 
Bununla birlikte Afyonkarahisar, mutfak kültürü, tarihi ve geleneksel gıda endüstrisi ile 
Türkiye’nin önemli gastronomi destinasyonlarından birisidir. Bu sayede UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı kapsamında 2019 yılında Gastronomi Şehri unvanı almaya hak kazanmıştır. 

Günümüzde turizm alanına sağladığı faydalar sebebiyle gastronomi konusunda detaylı 
çalışmalar yapma ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Gastronomi turizminde tesis ve hizmet 
kalitesinin geliştirilmesi, uluslararası bir marka haline gelinmesi, ürün ve hizmetlerin 
çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması 
ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde kalkınma süreçlerinin desteklenmesi alanda faaliyet 
gösteren tüm paydaşların ortak temel ilkesidir. VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi 
Araştırmaları Kongresi ile gastronomi turizminde önemli avantajlara sahip ve gelişime açık 
olan destinasyonlar için strateji ve politikaların belirlenmesi; alanyazına ve uygulama tarafında 
yer alan sektöre katkı sağlanması amaçlanmıştır.  

6-9 Ekim 2022 tarihlerinde yaklaşık 20 farklı ülkeden 200’e yakın akademisyenin katılım
gösterdiği kongrede gastronomi alanına ilişkin birçok farklı çalışma sunulmuş ve
değerlendirilmiştir. Dolayısıyla VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresine
başta çalışmaları ile katkı sağlayan tüm araştırmacılara teşekkür ediyorum. Kongrenin tüm
aşamalarında bilgi ve desteklerini esirgemeyen kongre danışma kurulu üyelerine, bilim kurulu
üyelerine, kongrenin eksiksiz icrasına katkısı olan tüm yürütme kurulu üyelerine ve bildirileri
merakla dinleyen, değerlendirmelerde bulunan, soru soran ve yorumlar ortaya koyan tüm
dinleyicilere şükranlarımı arz ediyorum. Son olarak bu Kongre’nin şehrimizde düzenlenmesine
katkıda bulunan ilimiz yöneticilerine, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e ve
belediye çalışanlarına, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş’a ve
üniversite mensuplarına saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 



TERM CHAIR OF CONGRESS 

PRESENTATION 
As it is known, the rapid development of today's world in terms of technological, economic, 
and socio-cultural aspects has led to an increase in people's awareness and interest in their 
values and has been instrumental in the development of new aesthetic needs. These new 
aesthetic needs have been met with interest in many fields of science and art. As a result of the 
mentioned developments, gastronomy tourism has become an important area. In this direction, 
many studies are carried out on gastronomy in the world and in Turkey, both scientifically and 
artistically. In particular, gastronomy-related events are organized by public institutions, 
universities, various private organizations, and non-governmental organizations on different 
themes. 

International Gastronomy Tourism Studies Congress (UGTAK) was first organized in 2016 by 
Balıkesir University, Faculty of Tourism. International Gastronomy Tourism Studies Congress 
was organized for the second time in 2017 by Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of 
Tourism, under the name of “Gastronomy Tourism Congress”. The third congress was held in 
2018 under the name of "International Gastronomy Tourism Studies Congress" hosted by 
Kocaeli University School of Tourism and Hotel Management. The fourth congress was held 
in 2019 by Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Faculty of Tourism. The fifth congress was 
held online by Sakarya University of Applied Sciences in 2021 due to the pandemic conditions 
in 2020. 

The 6th International Gastronomy Tourism Studies Congress was hosted by Afyon Kocatepe 
University, Faculty of Tourism. With this congress, it is primarily aimed to determine strategies 
and policies for destinations that have significant advantages in gastronomy tourism and are 
open to development. Contributing to the related literature and the sector on the application 
side, bringing together researchers related to the field, and increasing academic interaction in 
the gastronomy tourism center are also included in the objectives. The fact that this congress is 
being held in a city like Afyonkarahisar, one of the three UNESCO-registered gastronomy cities 
of Turkey, makes the congress even more important. Having shown remarkable developments 
in both thermal, historical, and gastronomic tourism in recent years, Afyonkarahisar contributes 
to both regional and national promotion and economy with different tastes. 

In addition, more than two hundred academicians from Europe, Far and Near Asia, and Africa 
continents participated in the 6th International Gastronomy Tourism Studies Congress. It is 
expected that this intense participation will contribute to the awareness of the congress and the 
city. 

I would like to thank to the members of Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism who 
contributed to the realization of this great event, and all stakeholders who supported the 
realization of this successful congress. I hope that the congress will make a contribution to the 
relevant literature and practice. 

Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY 

Term Chair of Congress 



KONGRE DÖNEM BAŞKANI  

SUNUŞ 

Bilindiği üzere; günümüz dünyasının teknolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan gösterdiği 
hızlı gelişim, insanların farkındalıklarının ve değerlerine olan ilgilerinin artmasına yol açmış, 
yeni estetik ihtiyaçların gelişim göstermesine vesile olmuştur. Bu yeni estetik ihtiyaçlar bilim 
ve sanatın birçok alanında da ilgiyle karşılanmıştır. Bahsedilen gelişmeler neticesinde 
gastronomi turizmi önem arz eden bir alan haline gelmiştir. Bu doğrultuda, dünyada ve 
Türkiye’de gastronomi konusunda hem bilimsel hem de sanatsal anlamda birçok çalışma 
yapılmaktadır. Özellikle; kamu kurumları, üniversiteler, çeşitli özel kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından farklı temalarda gastronomi ile ilgili etkinlikler düzenlenmektedir.  

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK) ilk olarak 2016 yılında 
Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. 2017 yılında ise Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından “Gastronomi Turizmi Kongresi” adıyla 
ikinci kez düzenlenmiştir. Üçüncü kongre, 2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokulu ev sahipliğinde “Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları 
Kongresi” olarak gerçekleştirilmiştir. Dördüncü kongre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 2019 yılında yapılmıştır. Beşinci kongre ise; Sakarya 
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından 2020 yılındaki pandemi koşulları sebebiyle 2021 
yılında çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’nin 6.sı ise Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmiştir. Bu kongre ile öncelikle; 
gastronomi turizminde önemli avantajlara sahip ve gelişime açık olan destinasyonlar için 
strateji ve politikaların belirlenmesi amaçlanmıştır.  İlgili alan yazına ve uygulama tarafında 
yer alan sektöre katkı sağlaması, alanla ilgili araştırmacıların bir araya getirilmesi ve 
gastronomi turizmi merkezinde akademik etkileşimin artırılması da hedefler arasındadır. 
Afyonkarahisar gibi Türkiye’nin üç UNESCO tescilli gastronomi şehrinden birisi olan bir 
kentte yapılıyor olması, kongreyi daha da önemli hale getirmektedir. Son yıllarda hem termal 
hem tarih hem de gastronomi turizminde dikkat çeken gelişmeler gösteren Afyonkarahisar, 
farklı lezzetler ile de hem bölgesel hem de ulusal tanıtıma ve ekonomiye katkı sağlamaktadır.  

Ayrıca; VI. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi’nde başta Avrupa olmak 
üzere Uzak ve Yakın Asya ile Afrika kıtalarından iki yüzü aşkın akademisyen katılım 
sağlamıştır. Bu yoğun katılımın da kongrenin ve şehrin bilinirliğine katkı sağlaması 
beklenmektedir. 

Bu güzel etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne, 
Turizm Fakültesi’ne ve bu başarılı kongrenin gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm paydaşlara 
teşekkür ediyorum. Kongrenin ilgili alanyazına ve uygulamaya katkılar sağlamasını temenni 
ederim.  

 

Prof. Dr. Murat DOĞDUBAY 

                                                                                        Kongre Dönem Başkanı 
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ÖZET 

Görsel medya gelişmeye başladığı ilk yıllardan bu yana pek çok değişimin yönlendiricisi 
olmuştur. Gastronomi ise medyada görsel bir şölen, çekicilik, güven veren imaj ve samimiyeti 
yansıtan bir unsur olarak sıklıkla kullanmaktadır. Ülkeler sahip oldukları beşerî ve doğal 
değerler ile birlikte yeme-içme kültürlerini de görsel medyada sergileyerek gastronomi turizmi 
açısından kalkınmayı amaçlamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki sokak 
lezzetlerinin ulusal ve uluslararası görsel medyadaki yansımalarını analiz ederek gastronomi 
turizmi açısından sokak lezzetlerinin tanıtımında ne kadar yol alındığının araştırılmasıdır. 
Çalışma, ilerleyen süreçte Türkiye’nin turizm faaliyetleri içerisinde gastronomi turizmi 
açısından sokak lezzetlerinin çekicilik unsuru haline getirilmesinde yürütülecek olan 
çalışmalara katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışmada, var olan kaynak ve belgeler incelenerek 
literatür taraması yapılmış ayrıca görsel medya unsurları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. 
Çalışmada 10 başlık altında tesadüfi yöntemle seçilen Türkiye’deki sokak lezzetlerine yer veren 
ulusal ve uluslararası yapımlar incelenmiştir. İstanbul, Türkiye’nin en bilinen şehri olması 
sebebiyle yapımlarda en sık adı geçen şehir olmuştur. Diğer yandan İstanbul çok kültürlü yapısı 
ve diğer şehirlerden aldığı göç sayesinde Türkiye’nin diğer bölgelerine dair mutfak kültürünü 
yansıtabilmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlara göre görsel medyada sokak 
lezzetlerine karşı tutumların genelde beğeni ile sonuçlandığı görülmekte ancak Türkiye’nin 
diğer bölgelerindeki sokak lezzetlerinin yeterince tanınmadığı anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye, sokak lezzetleri, görsel medya, gastronomi, turizm 

THE PLACE OF STREET FLAVORS IN TURKEY IN VISUAL MEDIA 
ABSTRACT 

Visual media has been the driver of many changes since its first years of development. 
Gastronomy, on the other hand, is frequently used in the media as a visual feast, attractiveness, 
reassuring image and an element that reflects sincerity. Countries aim to develop in terms of 
gastronomic tourism by displaying their human and natural values as well as their eating and 
drinking cultures in visual media. The aim of this study is to analyze the reflections of street 
flavors in Turkey in national and international visual media and to investigate how far has been 
achieved in the promotion of street flavors in terms of gastronomic tourism. The study aims to 
contribute to the studies that will be carried out to make street flavors an attractive element in 
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terms of gastronomy tourism within Turkey's tourism activities in the future. In the study, 
literature review was made by examining existing sources and documents, and visual media 
elements were examined semiotically. In the study, national and international productions that 
include street flavors in Turkey, selected randomly under 10 titles, were examined. Since 
Istanbul is the most well-known city in Turkey, it has been the city most frequently mentioned 
in productions. On the other hand, Istanbul can reflect the culinary culture of other regions of 
Turkey thanks to its multicultural structure and immigration from other cities. According to the 
results obtained within the scope of the study, it is seen that the attitudes towards street flavors 
in the visual media generally result in admiration, but it is understood that the street flavors in 
other regions of Turkey are not sufficiently recognized. 

Keywords: Turkey, street delicacies, visual media, gastronomy, tourism 

GİRİŞ 

Ülkelerin sahip oldukları yeme-içme kültürleri ve bunu tanıtma konusundaki başarıları, 
uluslararası alanda turizm faaliyetleri açısından avantaj sağlayarak ekonomik katkı 
sağlamaktadır (Nirwandy & Awang, 2014). Turizm faaliyetlerinin gelişmesi sonucu ortaya 
çıkan farklı arayışlar alternatif turizm anlayışını ortaya çıkarmıştır. Alternatif turizm çeşidinin 
alt unsuru olan gastronomi turizmi yıllık turizm gelirlerine büyük bir oranla katkı sağlamaktadır 
(Bekar & Belpınar, 2015). Medya ise insanların algılarını, tercihlerini, davranışlarını ve 
motivasyonlarını etkileyen mesajlar içermektedir. Aynı zamanda medya güçlü bir algı 
oluşturma aracıdır. Algı, duyu organları ile aşınan bilgilerin örgütlenip yorumlanmasını 
sağlamaktadır ve çevrede var olan uyaranları anlamlandırma sürecidir (Arkonaç, 1998). Medya, 
tanıtım faaliyetlerinde değerlerin anlamlandırılmasını sağlayarak merak uyandırmakta ve 
turizm açısından avantaj sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı, sokak lezzetlerine karşı ilginin 
ne durumda olduğunu araştırmak ve sokak lezzetlerinin görsel medyada nasıl yer aldığını 
örneklerle vurgulamaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gastronomi ve Medya Kavramları 

Gerçek anlamda yemek pişirmenin temelleri Mezopotamya’da atılmadan önce, yemek pişirme 
kültürü ilkin çeşitli hayvanların kemiklerinin kaplara dönüştürülmesi ile daha sonra gerçekleşen 
keşif ve icatlarla metal kapların kullanılmasına doğru evrilmiştir. Mezopotamya, Anadolu 
mutfak kültürünü ve Çin mutfağını etkilemiş böylece gastronominin gelişimi devam etmiştir. 
Günümüz gastronomi anlayışını başlatan eylemler en sık 1700’lü yılların sonuna doğru 
gerçekleşmiş, Paris’te modern anlamda açılan ilk restoran ile yemek yeme eylemi fizyolojik 
ihtiyaçların karşılanmasının ötesinde bilime ve sanata konu olmuştur (Dilsiz, 2010). 
Gastronomi kelimesi ilk olarak bir şiirin adında görülmüştür; Archestratus’a ait bu şiir aynı 
zamanda ilk yemek kitabı olarak da kabul edilmektedir. Gastronomi kelimesini oluşturan ekler 
deşifre edildiğinde mide bilimi anlamına gelmektedir ancak gastronomi pek çok  disiplinler 
arası bilim ile iç içe geçen oldukça geniş bir alandır (Algün, 2016). 

Medya kavramı, Latinceden türeyen ve ortam, araç gibi karşılıkları olan medium sözcüğünden 
oluşmaktadır ancak bu sözcüğün çoğul anlamına karşılık gelmektedir. Bilgilerin bireylere ve 
toplumlara iletilmesi yoluyla gerçekleşen, eğitme ve bilgilendirme gibi sorumlulukları üstlenen 
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görsel, yazılı ve işitsel araçların tümü medya kavramını oluşturmaktadır (Özçağlayan, 2008). 
Aynı anda hem işitsel hem de hareketli görüntüyü sunan medya türüne görsel medya 
denilmektedir (Oğuz, 2000). Görsel medya, kolay ulaşımı ve çaba gerektirmeden 
algılanabilmesi sayesinde yazılı medyadan daha etkilidir. Yazılı basının takibine ortalama 
haftada 2 saat ayırıldığı görülürken görsel medyanın ortalama haftalık takip süresi 20 saati 
bulmaktadır. Aynı zamanda medya toplumların sahip oldukları kültürlerin yaşatılmasında ve 
diğer toplumlarca tanınmasında bir araç olarak kullanılmaktadır. Medya alanında, günlük 
yeme-içme faaliyetleri gösteriye dönüşerek sıradanlıktan uzaklaşıp bir şölen haline gelmektedir 
(Kanık, 2016).  Bu bağlamda diziler, filmler, belgeseller ve sosyal medya gibi medyanın etki 
alanındaki araçlar, turizm çerçevesinde gidilip görülecek yerlerin diğer bir deyişle 
destinasyonların doğal ve kültürel özelliklerini tanıtmakta kullanılmaktadır. Destinasyonlara ait 
gastronomik ögelerin medyada yer alması deneyimi yaşama konusunda isteği arttırmaktadır 
(Altaş, 2017). Medyada yer alan tanıtım amaçlı görseller izleyicilerin hayal gücünü harekete 
geçirmektedir. Bu etki göstergebilim analizi ile açıklanmaktadır. 

Yerelden Küresele Gastronominin Seyri 

Yerel yiyecekler bulundukları alanda bir çekicilik faktörü yaratarak turizm faaliyetlerine etki 
etmektedir. Dünya toplumlarının birbirlerine benzemeleri ve bu bağlamda küresel bir kültürün 
ortaya çıkması küreselleşme kavramı olarak ifade edilmektedir. Diğer yandan bu süreç, 
toplumların kendi kültürlerini ortaya çıkarmaları ve farklılıklarını tanımlamaları olarak da 
ilerlemektedir (Keyman & Sarıbay, 2000). Küreselleşme ve yerelleşme süreçleri yerel ve 
evrensel olanın karşıtlığı değil birbirleri ile etkileşimidir ve bu durum toplumsal yaşamda 
hissedilmektedir. Küreselleşmenin getirdiği tek tipliğe karşı tepki olarak ulusal ve yerel 
kültürün kendisini hatırlatmasıyla ve korumasıyla gerçekleşen yerelleşmeyi de beraberinde 
getirmektedir. Ulusal ve yerel kültürler aynı zamanda küreselleşme sürecinin bir parçası olmayı 
da amaçlamaktadırlar. Gıda sektöründe küreselleşmenin en açık örneği McDonaldlaşma 
sürecinin getirdiği hızlı yemek sektörünün benimsenmesidir (Ritzer, 1998). Reklam sektörünün 
de etkisiyle gıdalar tüm dünyada yayılarak yerel kimliklerini aşıp küresel boyuta 
ulaşabilmektedir. Küyerelleşme kavramı ise (glocalization) bütün dünyaya hitap ederek 
küreselleşen ürünlerin yerel pazarda o bölgeye ait kültürel özelliklere göre uyarlanmasını ve 
benimsenmesini ifade etmektedir.  Örneğin Amerika’da başka bir kültürün yerel ürünü olan Çin 
böreği veya Yahudi pizzası gibi ürünlerin sıradanlaşarak günlük beslenme rutininde 
tüketilmeleri küresel ile yerel olanın birleşmesini ve benimsenmesini anlatmaktadır. Diğer bir 
örnek, küresel bir marka olan Starbucks’un Türkiye’de Türk kahvesi Japonya’da ise yeşil çay 
sunması gösterilmektedir. Gastronomi alanında küresel yiyecekler yerelleşirken, yerel 
yiyecekler küreselleşerek bilinirlik kazanmaktadır (Ritzer, 2011). 

Ulusal kimlik, belirli bir toplum içerisinde bilinen ortak tarihsel ve kültürel değerlerin, o 
toplumda paylaşılması sonucu oluşan manevi ve psikolojik bir bağlılıktır (Şimşek & Ilgaz, 
2007). Ulusal mutfak kültürü, diğer mutfak kültürlerinden ayrılarak farklılıkların ortaya 
koyulmasıyla oluşmaktadır. Aynı zamanda bir toplum içerisindeki çeşitlilik o toplumun 
mutfağını da etkilemektedir ve ulusal mutfakların korunması ve geliştirilmesi ulusal kimliklerin 
korunmasına da katkı sağladığı için önem arz etmektedir (Bucak & Yiğit, 2019). Tanıtım 
kavramı toplumun belirli bir konuda bilgiye ulaştırılarak aydınlatılmasını, o konu üzerindeki 
imajların, davranışların ve tutumların olumlu yönde değiştirilmesini anlatmaktadır. Bu noktada 
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ulusal mutfakların tanıtımı önemlidir çünkü gastronomi güçlü bir temsil aracıdır (Zhang, 2015). 
Yeme-içme kültürü, ulusal kimliği sembolize ederek küresel alanda tanınıp ekonomik değerlere 
ulaşılmasında bir araç olarak kullanılabilmektedir (Nirwandy & Awang, 2014). Bazı ulusal 
yemek kültürlerinin yüceltilerek tanıtıldığı filmler sıralanacak olursa; The Hundred – Foot 
Journey: Hint ve Fransız Mutfağı; Babette’nin Şöleni: Fransız Mutfağı; Like Water of 
Chocolate: Meksika Mutfağı; Eat, Drink, Man, Woman: Tayvan Mutfağı; Big Night: İtalya 
Mutfağı; Tampopo: Ramen, Japonya Mutfağı şeklindedir. Elma denildiğinde zihnimizde 
canlanan imgeler, tadı ve yetiştirilmesi ile ilgili detaylar dışında  Pamuk Prensesi ve bir 
teknoloji markası olan Apple markasının sembolünü de hatırlatmaktadır. Barthes  (1964) bunu, 
yiyeceklerin sunduğu işaretleri ve mesajları takip etmenin reklam için bir araç olduğunu 
söyleyerek ifade etmiştir. 

Gastronomi Turizmi Kavramı ve Medya Etkisi 

Turizm, seyahat eden insanlar için kültürel gelişime katkı sağlamakta seyahat edilen 
destinasyonun kültürel varlık ögelerinin tanıtılmasını kolaylaştırmaktadır (Olalı, 1990). Turizm 
çeşitlerinden alternatif turizmin alt unsurlarından olan gastronomi turizmi yiyecek-içecek ile 
turizm arasındaki bağlantıyı ifade etmektedir ve temel motivasyon faktörü yeme-içme ile ilgili 
deneyimlerdir. Bu turizm türünde daha çok yerel ürünler önemlidir (Bekar & Belpınar, 2015).     

Bir destinasyonda gastronomi ve turizm ilişkisi ne kadar güçlendirilirse gastronomi konulu 
yapımlar medyada o kadar fazla yer almaktadır böylece hem yerel halk yerel ürünleri 
benimserken hem de uluslararası alanda destinasyonun gastronomik çekicilik unsurları 
tanıtılmaktadır (Dünya Turizm ve Yiyecek Örgütü, 2014). Gastronomi, somut olmayan kültürel 
miras kapsamında değerlendirilmektedir ve bölgenin sürdürülebilirlik açısından da 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır (UNWTO, 2019). Chou vd. (2008), yapmış oldukları bir 
araştırmada televizyon reklamlarının restoran tercihlerini ve yeme alışkanlıklarını etkilediğini 
ortaya koymuşlardır. Televizyonun seyahat tercihlerine de etki ettiği, bireylerin televizyonda 
gösterilen filmlerden etkilenerek film sahnelerindeki bölgeleri merak ettikleri, bu doğrultuda 
da seyahat planlarını oluşturdukları araştırmanın diğer bulgularındandır. Benzer şekilde Kim 
vd., (2007), Kore dizilerinin bireylerde bölgeye dair merak uyandırdığını, özellikle Japon 
turistleri bölgeye çektiğini ortaya koymuşlardır. Aktan & Koçyiğit (2016), araştırmalarında 
sosyal medya uygulamalarının bireylerin turistik tercihlerini önemli şekilde etkilediği sonucuna 
ulaşmışlardır.  

Gastronomi Alanında Sokak Lezzeti Kavramı 

Sokak lezzetleri, sokakta veya kamu alanlarında sokak satıcıları tarafından satılan, tüketicinin 
hızlı ve pratik şekilde tüketebildiği yiyecekler ve içecekler olarak tanımlanmaktadır (World 
Health Organisation, 1996). Yiyecek ve içeceklerin temsil ettikleri kültürel özellikler sokak 
lezzetleri ile birlikte keşfedilirken aynı zamanda sokak lezzeti kültürü turistik alanlar üzerindeki 
merak duygusunu uyandırmaktadırlar. Sokak lezzetleri kavramı 1986 yılında Birleşmiş 
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) tarafından Endonezya’da gerçekleştirilen Asya Sokak 
Gıdaları Bölgesel Çalıştayında kabul edilmiştir  (Akdağ vd., 2018).  Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde nüfusun büyük kısmı şehirlere göç ettiğinden büyük şehirlerde çok kültürlü yeme 
alışkanlıkları gelişmiştir. Her geçen gün artan dışarıda yemek yeme alışkanlığı çalışan nüfusun 
çoğalmasının sonucudur. Her ülkenin kendisine has yemek kültürü vardır ve farklı etnik kökene 
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sahip bireyler tarafından benimsenmekte ve tüketilmektedirler. Türkiye’de kebaplar, Ota Asya 
ve Uzak Doğuda kızartılmış böcekler, Hindistan’da samosa (fırınlanmış ya da kızartılmış iç 
dolgulu hamur işi), Amerika’da hot-dog gibi gıdalar dünya genelindeki sokak lezzetlerine 
örnektir . Sokak lezzetleri aynı zamanda pek çok insan için bir gelir kapısıdır (Kraig & Sen, 
2013). 

Son birkaç yılda sokak lezzetlerinin turizm faaliyetlerine kazandırılması amaçlı projeler 
artmıştır. FAO 2012 raporuna göre Türkiye’de 42, Güney Asya’da yüzlerce, Filipin’de 87 adet 
sokak lezzeti, bölgelerin gastronomi turizminde çekicilik unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Rapora göre Türkiye’deki sokak lezzetlerinden en bilinenlerin içerisinde midye dolma, balık 
ekmek ve simit yer alırken Amerika’da bagel, hot-dog, muffin, wings; Çin’de ise Gyoza, 
Tempura, Bamboo-wrapped rice yer almaktadır. Yalnızca sokak lezzetlerinin bilinirliği ile 
önemli oranda turistin ilgisini çeken ve bu sayede marka imajı oluşturmuş ülkeler, gastronomi 
turizmi alanından büyük paya sahiptir. Otantik ve egzotik gastronomi deneyimleri turistler için 
motivasyon unsuru olabilmektedir ve bu doğrultuda sokak lezzetleri sık tercih edilen bir 
fırsattır. Sokak lezzetlerini talep edenlerin kalite, hijyen ve güvenlik ile ilgili konulardan ziyade 
ürünlerin lezzeti, ulaşılabilirliği ve pratikliği ile ilgilendikleri görülmektedir (Lucca & Torres, 
2006). 

Türkiye, coğrafi konumunun avantajları, tarihi ve kültürel dokusu ve 4 mevsimi barındırması 
sebebiyle tarih boyunca zenginleşmiş yeme içme kültürüne ve bu kültür içerisinde yer alan 
sokak lezzetlerine sahiptir.  Çeşitli kebaplardan ıslak hamburgere, balık ekmekten kokorece, 
boza ve turşu suyu gibi içeceklere kadar içerisinde farklı kültürlerin etkileşiminden doğan 
lezzetleri barındırmaktadır. Özellikle İstanbul  çok kültürlü yapıyı Türkiye’nin her bölgesinden 
aldığı göçlerle ve uzun yıllar etkisinde kaldığı Osmanlı İmparatorluğunun getirdikleri ile 
birlikte sokak lezzetleri için zengin alternatifleri sunmaktadır. Rum, Ermeni ve Yahudi 
kültüründen çokça etkilenmiş olan İstanbul mutfağı aynı zamanda Anadolu’ya has lezzetleri de 
içermektedir (Akdağ vd., 2018). Bölgenin iklim şartları halkın dört mevsim sokakta olmasına 
olanak sağlamaktadır ve sokakta geçirilen süre boyunca sokak lezzetleri yeme-içme ihtiyacının 
karşılanmasını sağlarken aynı zamanda sosyal bir aktivite tercihidir (Ballı, 2016).  

Sokaklarda ve küçük lokantalarda satılan yiyeceklerin yazılı standartlarla belirlendiği ve 
düzenlendiği ilk ülke Türkiye’dir. Sultanın fermanı olarak hazırlanan Kanunname-i İhtisab-ı 
Bursa 1502 yılında II. Bayezid döneminde kalite standartlarının oluşturulmasını amaçlamıştır.  
Türk toplumunun kültürü incelendiğinde sokakta hızlı bir şekilde yemek yeme eyleminin 
yüzyıllardır var olduğu görülmektedir (Solunoğlu, 2018). 

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 2021 Ocak ayında Türkiye’de en popüler 10 sokak lezzetini 
duyurmuştur, sırasıyla bu ürünler; simit, balık ekmek, kestane, tantuni, midye dolma, kumpir, 
tavuklu pilav, çiğköfte, buzlu badem ve şalgam’dır (https://www.trthaber.com/foto-
galeri/simitten-midye-dolmaya-turkiyenin-10-sokak-lezzeti/32277.html, E.T. 16.11.2021). 

Türkiye’de bölgeden bölgeye, hatta şehirden şehre değişiklik gösteren sokak lezzetleri 
mevcuttur ve kültürel değişiklikler dolayısıyla bu lezzetlerin tercih edilebilirliği değişmektedir. 
Genel bağlamda, çalışmalarda en sık bahsi geçen ve en sık tüketildiği görülen sokak lezzetleri 
ciğer, şırdan, midye tava, Osmanlı macunu, et döner, tavuk döner, pide, börek, lahmacun, boza, 
çay, Türk kahvesi, turşu suyu, kokoreç, ıslak hamburger, köfte ekmek, dürüm / kebap,  içliköfte, 
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boyoz, kumru, lokma, sokak poğaçası, mısır ve türevleri şeklinde sıralanabilmektedir (Akdağ 
vd., 2018; Koçak & Tüplek, 2018; Yıldırım & Albayrak, 2019; Bektarım vd., 2019). 

Türkiye’deki Sokak Lezzetleri ve Gastronomi Turizmi İlişkisi 

Sokak lezzetlerinin tüketildiği ortam insanlar arası iletişime ve sosyalleşmeye fırsat 
sağlamaktadır (Ballı, 2016).  Yıldırım & Albayrak (2019) tarafından gerçekleştirilen bir 
araştırmada İstanbul’a seyahat etmiş yabancı turistlerin sokak lezzetleri hakkındaki görüşleri 
belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre turistler genel olarak sokak lezzetlerinden 
memnun kalmışlardır ancak temizlik ve sanitasyon ile ilgili kaygı taşıdıkları görülmüştür. Bazı 
turistler İstanbul’da kaldıkları süre boyunca tükettikleri sokak lezzetlerini tekrar geldiklerinde 
kesinlikle yeniden tüketeceklerini ifade etmişlerdir. Aynı zamanda turistlerin tamamı sokak 
lezzetlerini sosyal çevrelerinde tavsiye edeceklerini söylemişlerdir.  

Birdir & Akgöl (2015) yaptıkları bir araştırmada Türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerden 
35 yaşın altında olan grubun Türk yiyeceklerini ve mutfağını 35 yaşın üstündeki gruptan daha 
çok beğendiği sonucuna ulaşmışlardır. Öte yandan, sokak yiyeceklerinin lezzetli ve uygun 
fiyatlı olması 35 yaşın altında olan yabancı turistlerin Türk mutfağını beğenmelerinde etkili 
olabileceği ifade edilmiştir. Yapılan pek çok araştırmanın ortak bulguları doğrultusunda 
Türkiye’deki sokak lezzetleri yerli ve yabancı turistler tarafından beğenilerek tercih edilmekte 
ancak hijyen konusunda bir takım endişelere sahip olunduğu görülmektedir.  

Gastronomi Turizmi Derneğinin gerçekleştirdiği bir araştırma, Türkiye’yi ziyaret eden yabancı 
turistlerin seyahat motivasyonları arasında mutfak kültürünün 2. sırada yer aldığını 
göstermiştir. Araştırmada, seyahat motivasyonu spesifik olarak gastronomi olan turistlerin 
ortalama 7 gün konakladıkları sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan harcamaların toplamının %20’si 
yeme-içme harcamalarından oluşmaktadır. Gastronomi odaklı faaliyetlere katılan turistlerin 
toplam harcamadaki oranı ise %27 olarak ifade edilmiştir (Gastronomi Turizmi Derneği, 2017). 
Gastronomi turizminin amaçlarından biri yerel ürünlerin tadımı, nasıl pişirildiğinin görülmesi 
ve öğrenilmesidir (Mckercher, B., Okumuş, F., & Okumuş, B., 2008). Bu noktada Türkiye’deki 
sokak lezzetleri hem Türkiye’nin çok kültürlü yapısına ışık tutan yerel ürünlerin tadımı 
açısından hem de açık alanda satıcılar tarafından bir gösteri gibi satılan döner, kestane, kokoreç, 
Maraş dondurması gibi ürünlerin oluşturduğu görsel şölen açısından bu amacı 
desteklemektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmada, var olan kaynak ve belgeler incelenerek literatür taraması yapılmış ayrıca görsel 
medya unsurları göstergebilimsel olarak incelenmiştir. Göstergebilim analizi, incelenen görsel 
metaryeller ile iletilmek istenen mesajların ve bunların zihinde uyandırdığı çağrışımların 
belirlenmesine ve açıklanmasına yöneliktir (Randall, 1999). Çalışmada tesadüfi yöntemle 
seçilen 10 başlık altında Türkiye’deki Sokak lezzetlerine yer veren ulusal ve uluslararası 
yapımlar incelenmiştir. Bu çerçevede, Ferdinand de Saussure’ün göstergebilimsel analiz 
metodu kullanılmıştır; düz anlamlardan yani gösterenden ziyade, verilmek istenen asıl mesajlar 
yani gösterilenler açıklanmıştır. 

7



BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada görsel medyada yer alan sokak lezzetleri ile ilgili bazı örneklere yer verilmektedir. 
Gerek Türkiye’deki Yeşilçam filmlerinden, gerekse uluslararası belgesel ve filmlerden örnekler 
aktarılmaktadır. Bu örneklerde de sokak lezzetlerinin verilmek istenilen mesaj ile ifade ettiği 
anlamlar göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin; aile, samimiyet, dostluk, yerellik ve benzeri 
gibi kavramlara yer verilmiştir.  

Görsel Medyada Türkiye’deki Sokak Lezzetleri 

Yeşilçam Filmleri ve Neşeli Günler Örneği 

Yeşilçam sinemasında yer alan yiyecek-içecek unsurlarını birer gösterge olarak ele alan Yumul 
(2021), toplumun medenileşme süreci ile bağlantılı olarak nasıl değişime uğradığını 
incelemiştir. Yemek ve özellikle sofra adabı Yeşilçam sinemasında bir statü göstergesi olarak 
sıklıkla yer almıştır. Yeşilçam filmlerinde sokak lezzetleri ise çoğunlukla gayri resmi bir kültür 
unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.  Yavuz Turgul’un yönetmen olduğu Muhsin Bey (1987) 
filminde Muhsin Bey karakterinin İstanbul’un kebap salonuna döndürüldüğü konusundaki 
serzenişi dikkat çekmektedir. Karakter, Adana ve Urfa kebapları, lahmacun, içliköfte gibi 
yiyeceklerden sıkıldığını ve İstanbul’un eski yemek kültürünü özlediğini ifade etmektedir. 
İstanbul yoğun göç aldıktan sonra özellikle sokak satıcıları tarafından satılan bu yiyecekler 
Yeşilçam sinemasında “medeni” kültür unsurlarının dışında kalan yiyecekler olarak 
anlatılmaktadır (Yaralı Aslan, 1963; Adanalı Tayfur, 1964). Sırrı Gültekin’in yönetmen olduğu 
Yıkılan Gurur (1967) filminde çiftin daha “medeni” olan tarafı Canan karakterinin değişime 
uğrayarak sokakta balık ekmek yediği görülmektedir. Böylece sokak lezzetlerinin zengin-fakir 
ayrımında temsil ettiği alan anlaşılmaktadır. Yeşilçam filmlerinde sokak lezzetlerinin 
oluşturduğu ortam samimi ve günlük yaşamdan anları yansıtmaktadır. 

Şekil 1: Neşeli Günler (1978). 

Türkiye’de sıklıkla tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan turşu suyu Neşeli Günler (1978) 
filminde önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Orhan Aksoy yönetmenliğinde çekilen 
Neşeli Günler filminde geçimini turşuculukla sağlayan bir ailenin hikâyesi anlatılmaktadır. 
Filmin ilk sahnelerinde turşu suyunun iyisinin nasıl yapılacağına dair anne Saadet Hanım ve 
baba Kazım Bey arasında bir tartışma başlamakta ve Saadet Hanım sirke ile daha güzel 
olacağını Kazım Bey ise limonsuz turşu suyunun olmayacağını söylemektedir. Bu tartışmanın 
sonucunda 6 çocuklu çift ikiye ayrılmıştır. Turşu suyu bu filmde samimi, halktan ve az gelirli 
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bir ailenin gösteriminde yer alan sokak içeceklerinden biri olmuştur. Filmde Kazım Bey 
karakteri yıllar sonra karşılaştığı en küçük oğlu ile kurduğu iletişimde, onu tanımadan ikram 
ettiği turşu suyu üzerinden misafirperver bir tavır sergilenmektedir. Zamanla büyüyen çocuklar, 
anne ve babalarını birleştirmeyi güçlükle de olsa başarmışlardır ve film sonunda Kazım Bey 
karakteri “Bizi artık turşu suyu değil turşu küpü bile ayıramaz” demiştir. Böylece aile 
kavramının her şeyin üzerinde olduğu anlatılmaktadır (Neşeli Günler, 1978). Yan anlamıyla, 
Yeşilçam filmlerinde, sokak lezzetlerinin, sokak lezzetleri satıcılarının ve tüketicilerinin 
samimiyet unsuru olarak yer aldığı görülmektedir. Başta bu durum “medeni olmayan” bir 
davranış olarak anlatılırken daha sonra halk ile bağdaşan ve Türk kültürünü yansıtan bir 
davranış olarak gösterilmiştir. 

Kebab Connection 

Kebab Connection (2004) Almanya’da çekilmiş bir Alman-Türk kültür çatışması filmidir. 
Hamburg'da çekilen ve Anno Saul tarafından yönetilen komedi türündeki filmin ana konusu 
Almanya’da yaşayan bir genç olan İbrahim karakterinin aslında Kung-fu türünde bir film 
çekmek istemesi ve bu olay üzerinden yaşanan hikayeleri kapsamaktadır. Finansal destek için 
amcasının Almanya’daki kebap dükkanını tanıtan bir reklam filmi çeken İbrahim başta 
amcasına bu filmi beğendirememiştir. Ancak reklam filmi sinemada gösterime girdiğinde 
izleyicilerin büyük beğenisini kazanmış ve müşteriler kebap salonuna akın etmeye başlamıştır. 
Kebap salonunun ünlenmesini sağlayan reklam filminde son kalan döner için iki savaşçının 
kılıç ile savaştığı görülmekte ve sonunda “Kebabın Kralı (King of Kebab)” sloganı çıkmaktadır. 
Diğer yandan lahmacun, işkembe, pide ve çeşitli mezeler de reklam filminde görülen 
Türkiye’ye deki sokak lezzetlerindendir. Döner dolu ekmeğin iki el ile tutuluşu kentte bir 
sembol haline gelmiştir. İbrahim karakteri daha sonra “Döner İçin Ölürüz” sloganlı ikinci 
reklam filmini çekmiştir ve ilişkisinde yaşadığı problemlerin çözülmesi için bu reklam filmine 
mesajlar yerleştirmiştir. Reklam filminde başrol aşkı için ölmüştür ve geriye sadece döner 
kalmıştır. Ardından “Döner İçin Ölürüz” sloganı çıkmış ve film sonlanmıştır. Diğer yandan 
Yunan ve Türk yemek kültürlerinin karşılaştırması film boyunca sıklıkla yapılmıştır. Filmin 
son sahnesindeki düğünde döner dükkanının yemeklerinden memnun olmayan müşteriler ile 
ana karakterler arasında bir kavga başlar. Kung-fu esintileri olan bu kavgada hareketler hem 
Türk yemekleri ile hem de Yunan yemekleri ile isimlendirilir. Yan anlamıyla, her iki kültüründe 
uzlaştığı bir sonla biten filmde sokak lezzetleri üzerinden Türk kültürünün Almanya’da nasıl 
yaşatıldığı, beğeni durumu ve diğer kültürlerle karşılaştırılma şekilleri görülmektedir (Kebab 
Connection, 2004).  
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Şekil 2: Kebab Connection (2004). 

Politiki Kouzina / Mutfak Siyaseti 

Orijinal adı ile Politiki Kouzina (Mutfak Siyaseti) olan Türkiye-Yunanistan ortak yapımı film, 
İngilizceye A Touch Of Spice (Bir Tutam Baharat) olarak çevrilmiştir. Tassos Boulmetis 
yönetmenliğinde çekilen film boyunca baharata atfedilen anlamlar ve gerçek hayat üzerinden 
kurulan benzetmeler görülmektedir. Astrofizik profesörü Fannis Iakovidis karakteri, çocukluğu 
İstanbul’da geçmiş yetişkin bir adamdır ve filmin anlatıcısıdır. Film boyunca Yunan ve Türk 
kültürünün nasıl birleşerek İstanbul’un siluetini oluşturduğu görülmektedir. İstanbul mutfağı 
ise, bu iki kültürün birleşiminden oluşan, aslında politik bir mutfaktır. Filmde hem ezan hem 
kilise ve çan sesleri, hem geleneksel İslam mimarisi tarzında evler hem de Akdeniz mimarisi 
tarzındaki evler görülmekte ve iki kültürün İstanbul’daki varoluşları anlatılmaktadır. Filmde 
yemeklerin Türklüğünden veya Rumluğundan bahsedilmemiş tek çatı altında İstanbul mutfağı 
olarak anlatılmıştır (Topçu, 2009). Fannis, uzun zamandır görmediği büyükbabasını karşılamak 
için ondan öğrendiği tekniklerle onun en sevdiği yiyecekleri hazırlamıştır. İstanbul mutfağına 
ait dolma, imambayıldı, köfte gibi yiyecekler ile Türk rakısı sofrada görülmektedir.  

Fennis’in tanker gemisinde kaptan olan dayısı Emilios, yemekler üzerinden kadınlar ile 
yaşadığı ilişkileri anlatan bir karakter olarak görülmektedir. Emilios, Osmanlı’dan bugüne 
gelen ve İstanbul mutfağının sık tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan midye üzerinden 
kadınlar ile olan ilişkilerini yorumlamaktadır. Tanıştığı bir kadının ona harika midyeler 
pişirdiğini söylemiştir. “Eğer bir kadın sana midye yapıyorsa bu sana âşıktır demektir” demiş 
ve kadının yalnızca midye pişirmeyi bildiğini söyleyerek onunla evlenmesinin mümkün 
olmadığını da eklemiştir. Yan anlamsal olarak midyenin İstanbul Rumları için önemi ve aynı 
zamanda yemek pişirebilmenin önemi anlaşılmaktadır (Politiki Kouzina, 2005).  

Filmde, politik olayların ve karakterlerin hayatındaki özel durumların konuşulduğu hamam 
sahnelerine yer verilmiştir. Fennis, sıkıntılı zamanlarda hamamda gevşeyip birbirlerine içlerini 
döken insanları buharı görünce açılan midyelere benzetmektedir. Yan anlamıyla midye, 
filmdeki dramatik sahnelerde insanların birbirlerine içlerini dökmeleri ile bağdaştırılmıştır. 
Politiki Kouzina; dönemin siyasi olaylarını, Rum ve Türk kültürünü, ikili ilişkileri ve aile 
kavramını felsefi olarak İstanbul mutfağı çatısı altında anlatan önemli bir yemek filmidir 
(Politiki  Kouzina, 2005: Topçu, 2009). 
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Şekil 3: Politiki Kouzina, (2005). 

İstanbul Kırmızısı 

İstanbul Kırmızısı (2017) yazar olan Orhan karakteri ve yönetmen olan Deniz karakterinin 
hayatlarının kesişmesi ile başlamaktadır. Film 2 Mart 2017 tarihinde İtalya’da, 3 Mart 2017’de 
Türkiye’de vizyona girmiştir, uluslararası platform Netflix’te de yayınlanmıştır. Dolayısıyla 
uluslararası platformda Türkiye ve İstanbul tanıtımı yapılmasını mümkün kılmıştır. Filmde 
İstanbul her alanda anlatılmaktadır. Bu alanlardan biri İstanbul’un dokusunun bir parçası olan 
sokak lezzetleridir. Filmin fragmanından itibaren karşılaşılan kırmızı ve beyaz renkleri Türk 
bayrağına gönderme yapmaktadır ve kırmızı Ferzan Özpetek’e göre İstanbul’un rengidir. Film 
boyunca adata İstanbul rehberliği niteliğinde gidilmesi gereken yerler ve meşhur yiyecekler 
sergilenmektedir. Bunlardan ilki Deniz ve Orhan karakterlerinin işkembe yemeye gittiği 
sahnedir. İşkembe çorbası Türkiye’de farklı sosyo-ekonomik yapıya sahip grupların ortak yeme 
içme alışkanlıklarından birini temsil etmektedir (İstanbul Kırmızısı, 2017; Koçak & Tüplek, 
2018). Bir diğer yemek sahnesi Yusuf karakterinin deniz kenarında köfte yapan bir sokak 
lezzeti satıcısından köfte ekmek aldığı sahnedir. Burada İstanbul’un kendine özgü fastfood 
anlayışını görebilmek mümkündür. Yan anlamsal olarak, balık ekmek, simit, çay ve midye gibi 
hızlı yemekler İstanbul’un hamburger ve pizza ile tanışmadan önceki hızlı yemek 
tercihlerindendir (İstanbul Kırmızısı, 2017; Koçak & Tüplek, 2018). 

 
Şekil 4: İstanbul Kırmızısı, (2017). 

Netflix – Aşk 101 

Netfilx platformu günümüzün en sık kullanılan görsel medya platformlarından biridir. Dizi, 
film ve belgesellerin ücretli üyelikle izlenebildiği bu dijital platform aynı anda 190 ülke 
tarafından kullanılabilmektedir. Netflix, hem izleme alışkanlıklarını değiştirmiş hem de 190 
ülkede yayınlanan yapımlar sayesinde destinasyon pazarlaması anlayışına yeni bir boyut 
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getirmiştir. Dolayısıyla Netflix platformunda yer alan Türk yapımları, Türkiye’nin bahsedildiği 
uluslararası yapımlar ve belgeseller turizm açısından önem arz etmektedir (Şahin vd., 2021). 

Aşk 101 dizisinin asıl konusu doksanlı yıllarda yaşayan bir grup liseli gencin dostluk ilişkileri, 
aşk ilişkileri ve aile ilişkileri üzerinden hayatta kalma serüvenleridir. Dizi boyunca Türk 
mutfağına özgü gastronomik ögelere alt metin olarak yer verilmektedir. Bunun Türk mutfağının 
uluslararası düzeyde tanıtılması amacı ile yapıldığı düşünülmektedir. Şahin vd., (2021) 
yaptıkları bir araştırmada Aşk 101 dizisinin birinci sezonunda yer alan gastronomik ögeleri 
göstergebilimsel analiz yöntemi ile incelemişlerdir. Araştırmanın sonucunda dizide yer alan 
sokak lezzetleri lahmacun, kokoreç, poğaça, midye, sosisli, köfte ekmek, turşu, börek ve dürüm 
olarak sıralanmıştır. Dizi karakterlerinin tükettiği bu lezzetler uluslararası platformda 
gösterilmiş ve tanıtılmıştır.  

Tanıtımı sağlayan sahnelerden bazı örnekler sıralanmaktadır. Dizinin 3. bölümünde, genç 
karakterler hem yaptıkları planı tartışırlarken hem de Türkiye’nin özellikle İstanbul’un en sık 
tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan köfte ekmek yemektelerdir. Dizinin karakterleri 
arasında geçen konuşmada köfte ekmeğin tadının “efsane” olduğu söylenerek köfte ekmeğin 
lezzetine vurgu yapılmaktadır. Yan anlamıyla, sokak lezzetlerinin maddi açıdan ulaşılabilir 
olması dolayısıyla öğrenciler tarafından da sıklıkla tüketilebilen yiyeceklerden olduğunu 
söylemek mümkündür (Aşk 101, 2020; Uygun vd., 2021). Dizinin 7. bölümünde ayaküstü bir 
su böreği satıcısında Sinan, Osman, Kerem ve Işık börek yemektedir. Ardından dizi boyunca 
yenilen yemeklere eşlik etmeyen, kilo konusunda takıntıları olan Eda karakteri de gelerek börek 
siparişi vermiştir. Yan anlamıyla, Eda’nın da yemeğe katılması ile hepsi birlikte 
sahnelenmektedir. Eda karakterinin değişime uğrayarak börek yemesi, böreği daha çekici bir 
unsur haline getirmektedir. Sahnede yer alan yemek unsuru böylece pekişmektedir (Aşk 101, 
2020). Dizinin ikinci sezonunun 5.  bölümünde Osman karakteri bir plan yaparak müdürü 
okuldan attırmayı amaçlamaktadır. Plan doğrultusunda bütün okula müdür adına pide 
dağıtmıştır. Bölüm boyunca yenilen pideler öğrenciler tarafından çok sevilmiştir ve sürekli 
olarak lezzetine vurgu yapılmıştır. Her gün dağıtılan pidelerin bir anda kesilmesi ile müdür 
tepkilerin odağında kalmıştır. Türkiye’de sıklıkla tüketilen sokak lezzetlerinden olan pide sokak 
lezzeti satıcıları tarafından da sıklıkla tercih edilmektedir. Yan anlamıyla pide dağıtımının bir 
anda kesilmesinin yarattığı kargaşa ve lezzetine yapılan vurgu Türkiye’nin gastronomik 
ögelerinin tanıtılmasına katkı sağlamaktadır (Aşk 101, 2021). 

 
Şekil 5: Aşk 101, (2020). 

12



Netflix – Ugly Delicious / Et Dönerken 

Netflix’in dizilerinden biri olan Ugly Delicious (2018), şef David Chang’ın deneyimlediği ve 
değerlendirdiği gastronomik unsurları ele alan bir seyahat ve yeme-içme belgeseldir. Her 
bölümde farklı bir ürünü ele alarak ürünlerin tarihini ve geldiği kültürü de inceleyen belgeselde, 
2. sezonda yer alan “Et Dönerken” bölümünde döner ele alınmış ve Türkiye ziyaret edilerek 
diğer gastronomik unsurlar da deneyimlenmiştir. Bölüm boyunca farklı etnik kökene sahip 
gastronomi alanında uzman kişiler ile birlikte etin döndürülerek pişirilmesinden ve bunun 
sağladığı lezzet avantajından bahsedilmiş, Türkiye’de yer alan ülkeye özgü yiyeceklerin 
kökenlerine değinilmiştir. İlk olarak yemek yazarı Anisa Helov, Arap ve Levantine mutfağında 
yer alan sunumu ve yapılışı dönere çok benzeyen shawarmadan bahsederek shawarma 
kelimesinin Türkçe bir kelime olan “döndürme-çevirme” kelimesinden geldiğini söylemiştir. 
Belgeselde bazı mutfakların tek şemsiye altında toplanabileceği söylenmiştir ve Türkiye 
Levantine bölgesi içerisinde gösterilmiştir 
(https://www.netflix.com/watch/81021403?trackId=13752289 E.T. 02.12.2021). 

 
Şekil 6: Ugly Delicious, (2018). 

David Chang bir pişirme laboratuvarına giderek döner pişirme tekniğini incelemiştir ve 
termometre ölçümleri ile etin daha kontrollü piştiği dolayısıyla daha lezzetli olduğu ortaya 
koyulmuştur. Diğer yandan dikey çevirme sayesinde yer çekiminden faydalanılarak etteki yağ 
daha kolay yayılmakta ve kaybolmamaktadır. Dikey çevirme aynı zamanda kesim aşamasında 
etin parçalarının düşmesini engelleyerek verimlilik sağlamaktadır. David Chang, kendi 
restoranında döner pişirme tekniği ile hazırladığı eti lavaşa sararak bir dürüm şeklinde 
sunmaktadır. Türkiye’ye özgü bu sunumu hiç Türkiye’de deneyimlemediğini ekleyerek 
İstanbul’a gelmektedir (Ugly Delicious, 2018). 
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Şekil 7: Ugly Delicious, (2018). 

David Chang İstanbul’da, Mutfak Sanatları Akademisi’nin direktörü Cemre Narin ve Mikla 
restoranının sahibi şef Mehmet Gürs ile buluşarak gezilerinin ilk durağında döner yemiştir. 
Burada, doğu-batı sentezinden bahsedilmiştir, Türkiye füzyonun ana mutfağı olarak ele 
alınmıştır. David Chang İstanbul’a geldiğinde “Burası hayatım boyunca en çok yemek istediğim 
şehir” diyerek zengin mutfak kültürüne vurgu yapmıştır.  Diğer yandan belgeselde, ne kadar 
büyük olursa olsun dönerin gün bitmeden tükendiği, çok sık tüketildiği söylenmektedir. 
Mehmet Gürs, dönerin shawarmadan farklı olarak sossuz bir şekilde tercih edildiği, iyi bir et 
dönere sos koyulmasının hakaret olduğu söylemiştir. Geçmişte dünyanın etrafına göç eden 
Türklerin hayatta kalabilmek için bir iş olarak dönercilik yaptıklarından ve dönerin kömür ile 
ısıtılarak seyyar şekilde pişirildiğinden bahsedilmiştir. Vapur ile Avrupa yakasından Asya 
yakasına geçen David Chang burada Mehmet Gürs ve Cemre Narin ile gastronomik unsurları 
deneyeme devam etmiştir. İlk olarak ızgara zeytin deneyen David Chang bunu çok ilginç ve 
lezzetli bulduğunu söylemiştir. Ardından ünlü bir turşucuda turşu suyu denemişlerdir ve bunun 
ne kadar “sıra dışı” bir deneyim olduğuna vurgu yapılmıştır. İstanbul’a olan gezinin son 
durağında Mehmet Gürs ve Cemre Narin, David Chang’ı lahmacun yemeye götürmüşlerdir. 
Burada lahmacunun bir Lübnan yemeği olduğundan ve Türkiye’de Doğu Anadolu bölgesinde 
sıklıkla yapıldığından bahsedilmiş ancak Arap etkisinin daha fazla olduğu eklenmiştir. Aynı 
zamanda lahmacunun içerisine yeşillikler ve soğan koyularak sarıldıktan sonra yeniliyor 
olmasından da bahsedilmiştir. Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da kültür mozaiğinin hakim 
olduğu ve bu mozaiğin diğer kültürler ile sürekli bir birleşme ile oluştuğu söylenmiştir. Hala 
devam eden süreklilik ve çok kültürlü yapı mutfak kültürünü zenginleştirmiştir ve 
zenginleştirmeye devam etmektedir (Ugly Delicious, 2018). 

Netflix – Orklar Aramızda Bright Filmi 

Küresel markalar yerel reklam stratejilerini bir ülkede tutundurma ve tanıtım amacıyla 
yürütebilmektedirler. Yerel reklam stratejileri, tanıtım yapılması amaçlanan ülkenin kültürel 
ögelerini göz önünde bulundurarak reklam filmi veya basılı reklam unsurları faaliyetlerin 
yürütülmesi ile gerçekleştirilmektedir. 2017 yılında çekilen Netflix – Orklar Aramızda Bright 
Filmi Türkiye’ye özgü sokak lezzetlerini de içeren yerel reklam filmlerinden biridir (Gülmez, 
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2019). Netflix’te yer alan Bright filminin Türkiye’deki yerel tanıtımı amaçlı Orklar Aramızda 
reklam filmi çekilmiştir. Ork, elf ve peri gibi türler arası bir film olan Bright filminin 
tanıtımında insanlar, elfler ve orklar birlikte İstanbul’da yaşamaktadır. Türkiye’ye özgü kültürel 
ögeleri içeren reklam filminde orkların ağzından onların yaşam hikayeleri anlatılmaktadır. 
Gastronomik ögelere de yer verilen bu reklam filminde Türk çayı içen bir ork aynı zamanda 
yaşamından bahsetmektedir (https://www.youtube.com/watch?v=xl4MTFFct8k E.T. 
29.11.2021). 

İlerleyen sahnelerde, yemek yapmayı askerde öğrendiğini söyleyen seyyar kokoreç satıcısı ork 
görünmektedir. Burada da Türk kültürüne vurgu yapılarak hem askerlik görevinden hem de 
Türkiye’de sıklıkla tüketilen sokak lezzetlerinden biri olan kokoreçten bahsedilmektedir. 
Türkiye’ye özgü kültürel ögelerin içerisinde gastronomik ögeler ve bu ögelerin içerisinde sokak 
lezzetlerinin yeri olduğu anlaşılmaktadır (Netflix – Orklar Aramızda Bright Filmi, 2017; 
Gülmez, 2019).  

 
Şekil 8: Netflix – Orklar Aramızda Bright Filmi, (2017). 

FOX TV – Tom Aikens ile İstanbul’un En İyileri 

İngiliz şef Tom Aikens, Fox TV’de yayınlanan Tom Aikens ile İstanbul’un En İyileri (2015) 
isimli televizyon programında İstanbul’da yemek kültürünü keşfetmek ve keşfettikleri ile kendi 
mutfağında yeni ürünler üretmek amacıyla geziler düzenlemiştir. Bu geziler İngiliz bir şefin 
Türkiye’ye özgü mutfak kültürünü algılayış biçimi hakkında bilgi verirken uluslararası alanda 
tanıtım gerçekleştirmektedir. Türkiye’deki sokak lezzetleri kapsamında “Ateş” isimli 4. 
bölümde İstanbul’da ateş ile temas ettirilerek pişirilen sokak lezzetlerini denemiştir. 
Türkiye’deki ateş üstünde yemek pişirme alışkanlığından bahsedilerek bunun yiyeceklere 
kattığı lezzete vurgu yapılmıştır. İstanbul’daki bir ocakbaşı kebapçı ziyaret edilerek pişirme 
teknikleri gösterilmiştir. Ateş üzerinde pişirilen sebzeli kuzu kebabı gösterilmiş ve ateşin 
kebaba kattığı lezzet programda dile getirilmiştir. Aynı zamanda şişe geçirilerek ocakta 
pişirilen ciğer, kuzu ve tavuk etleri de denenmiş, lezzetlerinden sıklıkla bahsedilmiştir. 
Dördüncü bölümün ilerleyen sahnelerinde oyuncu Yasemin Allen ile İstanbul’un Bebek 
semtinde buluşan şef Tom Aikens burada çay ve simit denemiştir. Çay ve simit kültüründen 
bahsedilen sahnelerde martılara simit atmak, çay bardağının şeffaflığında çayın rengini 
görebilmek, içerken serçe parmağı havada tutmak ve çay ikramının bir samimiyet göstergesi 
olarak “aradaki buzları eritmesi” gibi Türk kültürüne özgü davranışlardan bahsedilmiştir. Bu 
bölümde ateşte pişen Türkiye’ye özgü yiyeceklerden ilham alan Tom Aikens kendi mutfağına 
dönerek lahmacun yapmıştır ve lahmacundan “bir çeşit Türk pizzası” şeklinde bahsedilmiştir 
(https://www.fox.com.tr/Tom-Aikens-ile-Istanbul-un-En-Iyileri/bolum/4 E.T. 03.12.2021). 
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Şekil 9: FOX TV – Tom Aikens ile İstanbul’un En İyileri, (2015). 

Türkiye İletişim Başkanlığı / Türkiye’nin Gurbetçileri 

Türkiye İletişim Başkanlığı’nın kurumsal web sitesinde yayınlanan Türkiye’nin Gurbetçileri 
(2018) isimli tanıtım filminde, Türkiye’de yaşayan 7 yabancı uyruklu katılımcı kendi dillerinde 
Türkiye’yi anlatmıştır. Tanıtım filminde; ABD, İngiltere, Hırvatistan ve Rusya'dan gelip 
Türkiye'ye yerleşmiş akademisyen, foto muhabiri, ithalat-ihracatçı, yatırım uzmanı, müzisyen, 
model, grafik tasarımcı, ressam gibi farklı meslek gruplarından bireyler yer almaktadır. Filmde 
yer alan katılımcılar sırayla Türkiye’deki yaşamlarından bahsetmişler, onları etkileyen tarihi ve 
turistik mekânları anlatarak Türk mutfağına da vurgu yapmışlardır. Katılımcılardan Türkiye’yi 
3 kelime ile anlatmaları istenmiş ve katılımcılardan birinin yapmış olduğu “completely 
misunderstood country (tamamen yanlış bilinen ülke)” anlatımı ile Türkiye üzerindeki olumsuz 
algılara vurgu yapılmış ve bu algıların doğru olmadığından bahsedilmiştir. Filmde Mardin, 
İstanbul, Kapadokya ve Karadeniz destinasyonlarından bahsedilmiş ve turistik değerleri dile 
getirilmiştir. Türk mutfağının çok kültürlü bir yapıya sahip olduğu, her damak zevkine ve yeme 
biçimine göre alternatiflerin bulunabileceği ve bunların tüketilmesi kadar öğrenilmesinin de 
keyifli olduğu söylenmiştir. Filmde gastronomik öge olarak döner, közde Türk kahvesi, Türk 
çayı ve lokum yer almıştır (https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/yabancilar-kendi-
dillerinde-turkiyeyi-anlatti E.T. 04.12.2021). 

Sosyal Medyada Yer Alan Youtube Videoları 

Sosyal medya, insanların aldıkları kararlar ve yaptıkları tercihler üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir. İnsanlar, kendi deneyim alanlarının dışında kalan ürünleri sosyal medyadaki 
katılımcıların deneyimlerini izleyerek özümsemekte ve deneyimi yaşamayı hedeflemektedirler. 
Sosyal medyada özellikle izlenme sayısı fazla olan kullanıcılar takipçilerini doğrudan etkileyip 
yönlendirebilmektedirler (Kanık, 2016). Ülkelerin destinasyon yönetimi stratejileri içerisinde 
Youtube gibi çeşitli sosyal medya mecralarının bilgi paylaşımı amacıyla kullanıldığı ve bu 
mecraların etkin kullanımının ülke tanıtımında imaj oluşturulmasına katkı sunduğu 
bilinmektedir Yayla (2021) yapmış olduğu bir araştırmada Türk sokak lezzetleri konulu ve 
izlenme sayısı bir milyonun üzerinde olan 19 Youtube videosunu incelemiş ve analiz etmiştir.  
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Şekil 10: Mark Wiens Youtube Videosu, (2016). Kaynak: 

https://www.youtube.com/watch?v=5oj_tT6pOOg (E.T. 04.12.2021). 

 
Şekil 11: Luke Martin Youtube Videosu, (2019). Kaynak: 

https://www.youtube.com/watch?v=8kKHhtWdZfc (E.T. 04.12.2021). 

Çalışmada elde edilen bulgulara göre, yabancı uyruklu Youtube içerik üreticilerinin çektiği 
videolarda en sık yer alan sokak yiyecekleri arasında midye dolma, pide, simit, dondurma, 
döner, balık ekmek, börek, ve lahmacun; videolarda en sık yer alan Türk sokak içecekleri 
arasında ise çay ve turşu suyu vardır. Çalışmada yer alan Youtube videolarından en yüksek 
izlenme oranına sahip iki videoya ait görseller sıralanmaktadır. 

SONUÇ 

Çalışma kapsamında incelenen görsel medya unsurları, Türkiye’deki sokak lezzetlerinin ulusal 
ve uluslararası alanda tanıtım amaçlı kullanıldığını ve uluslararası alanda sokak lezzetleri 
hususunda bireylerin merak sahibi olduğunu, bu merakı gidermek için Türkiye’ye gelmeyi 
tercih ettiklerini göstermektedir. Diğer yandan İstanbul çok kültürlü yapısı ile Türkiye’nin en 
çok dikkat çeken şehri olarak görülmektedir. Dolayısıyla bu şehre yapılan gastronomi amaçlı 
seyahatler ve tanıtım faaliyetleri daha fazladır. Özellikle turizm tanıtım çalışmaları açısından 
Türkiye’nin diğer şehirlerine daha sık yer verilmesi, destinasyon ve yemek kültürüne dair 
festivallerin düzenlenmesi ve tanıtım videolarının hazırlanması ve bu çalışmalarda diğer 
şehirlerin sokak lezzetlerinin de konu edilmesi önerilmektedir. Görsel medyada Türkiye’nin 
sokak lezzetleri, insanların samimiyetini, sıra dışılığını gösterirken, çok kültürlü yapıdan oluşan 
füzyon mutfak unsuru yiyeceklere ve bu yiyeceklerdeki lezzete de yer verilmektedir.  Özellikle, 
sokak lezzetlerinin tadına sıklıkla vurgu yapıldığı görülmektedir. Sokak lezzetleri, Türk 
toplumu tarafından günlük olarak tüketilen, benimsenmiş ve lezzetli yiyecekler olarak yer 
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alırken uluslararası alanda merak uyandıran, sıra dışı, lezzetli ve çok kültürlü yapının ürünleri 
olarak değerlendirilmektedir.  

Türkiye’nin gastronomik açıdan tanıtımı ve reklamı yapılırken sokak lezzetlerine yer verilmesi 
aynı zamanda imaj açısından da olumlu etkiler yaratabilecektir. Sokak lezzetlerini 
deneyimlemek isteyen kişilerin, gastronomi turizmi kapsamında destinasyon tercihlerinde 
etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Genel anlamda diziler, filmler, belgeseller ve sosyal 
medya videoları gibi medya unsurları insanlar üzerinde algı yaratarak psikolojik etkiye sahip 
olabilmektedir. Bu etki bahsedilen yerlerin görülmesine ve deneyimlenmesine yönelik arzuları 
arttıran yönlendirici unsurlar ile meydana gelmektedir. Medyanın gücü kullanılarak gastronomi 
turizmine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir.  

Türkiye sokak lezzetleri bakımından zengin bir ülke olmakla birlikte bu lezzetlerin tanıtımı 
açısından da elverişlidir. Eminönü’nde tarihi balık ekmekçide ve vapurda yenen balık ekmek 
ve kanlıcada yenen yoğurt gibi mekan-yiyecek eşleştirmesi yapılarak görsel medyada 
yansıtılmasının insanlar üzerinde harekete geçirici etkileri olacaktır. Özellikle Türk yapımı 
filmlerde, martılara simit atılması gibi romantize edilen sahnelerin varlığı insanların nostaljik 
değerleri benimsemelerine ve anılarında canlandırmalarına neden olacaktır. Bu çalışmada, 
sokak lezzetlerinin yerellik, samimiyet, mutluluk, nostalji ve birleştirici etkisinden sıklıkla söz 
edildiği görülmüştür. Buradan hareketle, görsel medyada sokak lezzetleri temalı içerikler 
üretilirken, kurgusal açıdan hikayeleştirilerek anlatılması ve konu akışı içerisinde verilmek 
istenen mesajlar ile anlamlandırılarak yansıtılması ürünlerin ve destinasyonların deneyimlenme 
arzusunu arttıracaktır. Özellikle Netflix ve sosyal medya gibi uluslararası mecralarda yer 
verilen görsel medya içeriklerindeki sokak lezzetlerinin hikayeleştirilerek yansıtılmasının 
ürünlerin tanıtımı ve deneyimleme isteğinin oluşturulması açısından daha etkili olacağı 
düşünülmektedir. Bu durumun bacasız endüstri olarak nitelendirilen turizme katkı sağlayacağı, 
özellikle gastronomi turizmine ivme katacağı öngörülmektedir. 
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ÖZET 

Çalışmanın temel amacı yenilikçi bir yaklaşım olarak 3 D kahve yazıcısına ait sektör görüşlerini 
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Nitel analiz 
yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada elde edilen veriler, içerik analizine tabi tutulmuştur. 
Amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen 11 barista ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Veri 
toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tercih edilmiştir. Elde edilen bulgular 
doğrultusunda 3 D kahve yazıcısının müşteri memnuniyeti ve rekabet avantajı elde etme 
bakımından katkı sağlayacağını ifade edilirken, barista mesleğinin geleceği açısından bir 
dezavantaj oluşturabileceği vurgulanmıştır. Araştırma sınırlılıkları doğrultusunda incelenen 
literatür doğrultusunda bu kapsamda incelenen çalışmaya rastlanmamıştır. Bu doğrultuda 
çalışmanın oldukça özgün olduğunu belirtebiliriz.  

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Kahve, 3 D yazıcı 

DETERMİNİNG INDUSTRY OPİNİONS OF 3D COFFEE PRİNTER AS AN 
INNOVATİVE APPROACH 

ABSTRACT 

The main purpose of the study is to determine the sectoral views of the 3D coffee printer as an 
innovative approach. For this purpose, a qualitative study was carried out. The data obtained in 
the study carried out with the qualitative analysis method were subjected to content analysis. 
Face-to-face interviews were conducted with 11 baristas selected by purposive sampling 
method. Semi-structured interview was preferred as the data collection method. In line with the 
findings, it was stated that the 3D coffee printer would contribute to customer satisfaction and 
competitive advantage, while it was emphasized that it could create a disadvantage for the 
future of the barista profession. In line with the literature examined in line with the limitations 
of the research, no study was found in this context. In this respect, we can state that the study 
is quite original. 

Keywords: Inovation, Coffee, 3 D Printer. 
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INTRODUCTION 

Dünyada önemli bir gelişme gösteren kahve sektörünün yeniliklere adaptasyonu sektörün 
devamlılığını sağlayarak rekabet avantajı yaratacağı beliritilmektedir. Kahve, sosyal, kültürel 
ve ticari öneme sahip bir içecektir (Heise, 2001:31). Tüketici istekleri ve tercihleri ise her geçen 
gün değişmektedir. Günümüzde kahve ve gastronomi işletmeleri neredeyse birbirlerine benzer 
ürünler sunmaktadır. Değişen beklentiler karşısında farklılaştırılmış, kişiye özgü renk ve 
desenlerde kahve üretiminin müşteri memnuniyetini sağlayacağı düşünülmektedir. Yenilik, 
günümüzde firmaların ekonomik rekabet gücü için vazgeçilmez bir faktördür (Carvalho ve 
Costa, 2011: 23). Kahve sektörünün de yenikleri takip etmesi  ve gerçekleştirmesi son derece 
önemlidir. Bunun en önemli nedeni hızla gelişen kahve sektörü ve sürekli değişen tüketici 
beklentileri karşısında işletmelerin hayatta kalması ve rekabet etmesinin oldukça zorlaşmasıdır. 
Bu doğrultuda bu pastadan pay alan işletmeler farklı ve yeni uygulamaları geliştirmeye ya da 
kendilerine adapte etmelerinin gerekliliğini anlamları oldukça önemlidir (Arslan, 2019; Arslan, 
2021). Çalışmanın temel amacı yenilikçi bir yaklaşım olarak 3 D kahve yazıcısına ait sektör 
görüşlerini belirlemektir. Araştırma sınırlılıkları doğrultusunda literatür incelendiğinde 
literatürde böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Çalışmada öncelikle ilgili alan yazın incelemesi 
doğrultusunda literatür taraması yer almakta olup, bunu takiben gerçekleştirilen nitel araştırma 
yöntem ve bulguları aktarılmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın bu yönde gerçekleştirilecek 
çalışmalara önemli bir veri ve kaynak oluşturacağı varsayılmaktadır. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Schumpeter (1912), yenilikleri “bir şeyler yapmanın yeni yolları” olarak tanımlar ve bunları bir 
girişimcinin eserinin çekirdeği olarak addeder (Babaita, vd, 2010: 526; Arslan, 2019).  Yiyecek-
içecek işletmelerinde müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerini en iyi şekilde karşılayarak rekabette 
ön plana çıkabilmeleri için ürünlerini sürekli olarak yenilemeleri, yenilik yapmaları ve 
müşterilerine farklı olanı sunmaları gerekmektedir (Kızılırmak, Albayrak, 55). Dünyadaki en 
önemli içeceklerden biri olarak belirtilen kahve, dünya nüfusunun üçte birinden fazlası 
tarafından tüketilmektedir (Engelmann ve Dulloo, 2007, s. 1; Farah, 2009, s. 370).  
Kahve sosyal, kültürel ve ticari önnme sahip bir içecektir (Heise, 2001:31). Kahve içeceği, çiğ 
kahve çekirdeğinin önce kavrulması, sonra öğütülmesi ve son olarak demleme metoduna göre 
hazırlanarak bir fincanda sunumunu ifade etmektedir Kahve içeceği, bir fincanda içecek haline 
gelmesine dek birçok serüvenden geçer. Bu süreçte üretici (çiftçi), kavurucu, barista ve kahve 
satışının yapıldığı işletmeler olarak birçok sektör ve kişi görev almaktadır. Barista, kahve 
içeceğini rofesyonel anlamda hazırlayan kişidir (Arslan, 2019; Arslan, 2021). Son yıllarda, 
grafik donanım ve gölgelendirme tekniklerinin hızlı gelişimi ile latte sanatını dijital olarak 
oluşturmayı ve tasarlamayı öğrenme konusunda yardımcı olabilecek, sıvı simülasyonuna 
dayanan bir latte sanat sistemi geliştirilmiştir. Burada kahve ve süt köpüğü barista tarafından 
yaratılırken, üzerindeki çizim ise 3 D yazıcı tarafından müşterilerin isteklerine göre 
oluşturulmaktadır (Hu ve Chi, 2013:1; Prideout, 2010: 58). Bu doğrultuda 3 D yazıcı, latte 
sanatını dijital olarak oluşturan teknolojik gelişmedir. Yenilebilir mürekkep, kullanan gıda 
maddeleri üzerine otomatik baskı ile ilgilidir. Daha spesifik olarak, içeceklerin köpüklü kısmı 
üzerine baskı yapılmaktadır.  
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Bu uygulama ile kullanıcılar kahve israfı yapmadan sayıları defalarca yeniden çizebilir ürün 
elde etmelerini ve müşteri isteklerine uygun (resim, şekil,vb.) figürleri süt kreması üzerinde 
oluşturabilmeleri sağlamaktır (Lavie, vd., 2009). 

 
Yukarıda yer alan Şekil 1’ de, 3 D yazıcı ile latte art hazırlama işlemi adımları gösterilmektedir. 
Daha önce de ifade edildiği gibi bu şekilde hazırlanan bir içecek ile kahve üreticileri müşteri 
isteklerine uygun ve ona özel içeceği tüketebilecektir. Bu yeniliğin hem sektöre önemli bir 
rekabet avantajı kazandırmakta hem de çalışan personel açısından önemli bir kolaylık 
sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Çalışmanın temel amacı yenilikçi bir yaklaşım olarak 3 D kahve yazıcısına ait sektör görüşlerini 
belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma, 
insanın kendi potansiyelini anlaması, sırlarını çözmesi ve çabasıyla inşa ettiği sosyal yapı ve 
sistemlerin derinliklerini keşfetmek için geliştirdiği bilgi üretme biçimlerindendir. Nitel 
yöntemle desenlenmiş araştırmalarda incelenen olay veya olgu hakkında derin bir algıya ulaşma 
gayreti söz konusudur. Nitel araştırmalarda genellikle gözlem, görüşme, doküman ve söylev 
analizi gibi nitel veri toplama tekniklerinin kullanılır. Bunun yanında, insana ilişkin algı ve 
olayların, sosyal gerçeklikte ve doğal ortamında derinlemesine incelenmesinin esas olduğu nitel 
araştırma, farklı disiplinleri birleştiren bütüncül bir bakış açısına da sahiptir (Baltacı, 2019:370).  

Araştırma kapsamında durum deseni kullanılmış olup, örnekle yöntemi olarak amaçlı 
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu kapsamda 35 baristaya e-posta atılmış olup, geri dönüş 
sağlayan ve görüşmeyi kabul eden 11 kişi araştırma kapsamına alınmıştır. Baristalar aktif 
şekilde sektörde görev almakta olup, İstanbul ve Antalya illerinde çalışmışlardır. Veri toplama 
yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tercih edilmiştir. Görüşme öncesi oluşturulan soru 
formları alanında uzman iki öğretim üyesinin görüşüne sunularak soru formuna son şekli 
verilmiştir. Görüşmeler için katılımcılara e-posta gönderilmiş randevular oluşturulmuştur. 
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Görüşmeler belirlenen gün ve saatlerde katılımcıların kendi iş yerlerinde 15 Kasım 2021 ile 17 
Nisan 2022 tarihleri arasında ortalama 15-25 dk arasında sürmüş olup görüşme esnasında ses 
kaydı alınmasına izin verilmediği için soru formu üzerine notlar alınmıştır.  

Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuş kodlama ve temalandırmalar yapılmıştır. 
Çalışmanın güvenirliğini artırmak amacıyla bireylerin görüşlerine de yer verilmiştir. İçerik 
analizi dökümanlardakibir çok kelimeyi kategorize ederek verileri özetlemede oldukça önemli 
görülmektedir (Stemler, 2001: 9). İçerik analizinde görüşme, gözlem veya dokümanlar yoluyla 
elde edilen veriler, dört aşamada analiz edilir: (1) verilerin kodlanması, (2) kod, kategori ve 
temaların bulunması, (3) kod, kategori ve temaların düzenlenmesi ile (4) bulguların 
tanımlanması ve yorumlanması (Baltacı, 2019: 378).  

BULGULAR VE TARTIŞMA  

Kahve alanında yenilikçi yaklaşımlardan biri olan 3 D kahve yazıcısına ilişkin sektör 
çalışanlarının görüşlerinin belirlenmesine yönelik planlanan araştırmanın bu kısmında 
katılımcıların demografik bilgileri ve yüz yüze görüşmelerden elde edilen veriler yer 
almaktadır. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin veriler Tablo 1’ de yer almaktadır. 
İlgili tablo incelendiğinde araştırmaya katılan tüm çalışanların (% 100, n= 10) erkek bireylerden 
oluştuğu, % 18,18’ inin 18-25 yaş aralığında, % 45,45’inin 26-34 yaş, % 27,27’ sinin 35-44 yaş 
ve % 9, 09’unun 45-54 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bireylerin 
eğitim durumları incelendiğinde ise katılımcıların % 36,36’sının lisans mezunu, % 36, 36’sının 
lise, % 18,18’inin ilkokul ve % 9,09’unun ise ortaokul mezunu olduğu görülmüştür. Çalışmaya 
katılan bireylerin 11 ay ile 7 yıl arasında değişen sektör deneyimine sahip oldukları 
görülmektedir. 

Tablo 1. Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler  

Katılımcı 
Adı 

Cinsiyet Yaş Eğitim 
Durumu 

Meslekte Çalışma 
Süresi 

B1 Erkek 40 Lisans 7 yıl 

B2 Erkek 41 Lise 5 yıl 

B3 Erkek 23 Lisans 11 ay 

B4 Erkek 53 Lisans 4 yıl 

B5 Erkek 37 Lise 3 yıl 

B6 Erkek 28 Ortaöğretim 6 yıl 

B7 Erkek 32 İlkokul 5,5 yıl 

B8 Erkek 26 Lise 14 ay 

B9 Erkek 24 İlkokul 3 yıl 

B10 Erkek 31 Lisans 2 yıl 

B11 Erkek 34 Lise 3 yıl 
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Araştırmaya katılan bireylere barista ve baristalık mesleğine ilişkin düşünceleri sorulduğunda 
katılımcıların tamamı baristayı;  “kahve hazırlayan ve servis eden kişi olarak”  
değerlendirmektedir. Bu kapsamda katılımcılar;  

B2: “Barista sadece latte yapan değil ki barista tüm demleme yöntemlerine ve 
yöresel kahvelere hâkim kişidir”  

B7: “Barista sadece latte yapan değil ki iyi bir barista 3 Nesil kahvelere ve yöresel 
kahvelere hâkim kişidir. “ 

B9: “Barista bir kahve sanatçısıdır. Sanatını kahve ile icra eder.”  

Tablo 2’ de araştırmaya katılan bireylerin 3 D kahve yazıcısı tanıma ve kullanma durumlarına 
ilişkin veriler yer almaktadır.  

Tablo 2. Katılımcıların 3 D Kahve Yazıcısını Tanıma ve Kullanma Durumları  

Tanıma ve kullanma durumu f (n) Yüzde (%) 

Evet - - 

Hayır 8 72,73 

Kısmen 3 27,27 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (% 72, 73) 3 D kahve yazıcısı 
tanımadığı ve iş yaşamında kullanmadığı görülmektedir. Araştırma kapsamına alınan bireylerin 
% 27, 27’ sinin ise kısmen tanıdığı görülmektedir. Kısmen tanıdığını ifade eden bireyler ise bu 
ürünü hiç kullanmadıklarını, meslekleri ile ilgili yenilikleri takip ederken internette ya da çeşitli 
sosyal medya sitelerinde bu ürünle ilgili uygulamaları izlediklerini belirtmişlerdir. Tablo 3’ te 
araştırmaya katılan bireylerin 3 D kahve yazıcısına ilişkin görüşleri yer almaktadır.  

Tablo 3.3 D Kahve Yazıcısının Barista Mesleğine Sağlayacağı Katkı 

 

Katkı Durumu f (n) Yüzde (%) 

Avantaj 6 54,54 

Dezavantaj 3 27,27 

Çekimser 1 9.09 

Tablo 3 incelendiğinde araştırma kapsamına alınan baristaların % 54, 54’ ü 3 D kahve 
yazıcısının sektörün gelişimi için avantaj sağlayacağını dile getirirken, % 27, 27 ‘ si ise 
dezavantaj oluşturacağını ifade etmiştir. Katılımcıların % 9,09’ u ise bu konuda çekimser 
kaldığını belirterek görüş belirtmemiştir. Nitel araştırmalarda çalışmanın güvenilirliğini artıran 
önemli bir nokta katılımcıların görüşlerinin birebir verilmesidir. Bu kapsamda katılımcıların 3 
D kahve yazıcısına ilişkin ifadeleri; 

B1: “Bu sektörde 11 yıldır çalışıyorum. Böyle bir uygulamanın hızlı iş sürecinde 
avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Özellikle gençlerin anlattığınız bu 
yeniliğe çok olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Gençler sosyal medyayı çok etkin 
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kullanıyor. Kahve üzerindeki bu görselle çekilen fotoğrafını yayınlamak 
isteyecektir. Buda işletmenin tanıtımı açısından avantaj demektir.”  

B2: “Zaten Barista mesleğinin çalıştığım işletmede tam olarak icra edildiğini 
düşünmüyorum. 7 yıldır zincir bir kafede çalışıyorum ve tam otomatik makinelerde 
tek tuşa basarak kahve üretiyorum. Bu nedenle bu yeniliğin bu tür işletmelerde 
dezavantaj değil önemli bir avantaj yaratacağını düşünüyorum.” 

B4: “Yiyecek-içecek sektörü her zaman var olacak sektördür. O yüzden yenilikler 
sektörün gelişimini sağlar, diğer kafelere göre tercih edinilirliğini artırır.”  

B6: “Şu anda çalıştığım işletmede zaten birçok kahveyi hazırlarken kapsül kahve 
kullanıyorum. Teknolojinin kolaylıkları bizim işimizi oldukça rahatlatıyor. Bu 
yeniliğinde çeşitli avantajlar sağlayacağını düşünüyorum” 

Katılımcıların görüşleri ele alındığında 3 D kahve yazıcısının baristalık mesleğine önemli 
avantajlar sağlayacağı ifade edilmekte, bireylerin işlerini kolaylaştırabileceği, bu yeniliği 
kullanan işletmelerin tanınırlığının artacağı dile getirilmektedir.  Bunun aksine bazı katılımcılar 
ise bu yenliğin hem barista hem de baristalık mesleği açısından olumsuz bir durum 
getirebileceğini ifade etmiştir.  

B8: “Bir barista için bu teknoloji bence çok anlamsız. Çünkü barista sanat icra 
eden kişidir. Baristanın yapacağı işi bu cihaz yaptıktan sonra barista ve 
baristalık mesleğine ihtiyaç kalmayacaktır.” 

B9: “Mesleğin devamlılığı yönünden yaklaşacak olursam. Böyle bir icat bazı 
kişiler tarafından olumlu karşılanabilir ama barista bir sanatçıdır da aynı 
zamanda o zaman nasıl yaklaşacağımız çok önemlidir. Eğer bu şekilde bir 
makine kullanılırsa barista mesleğini yerine getirmede barista haz alamaz. 
Meslekte gelecek kaygısı yaşar ve gün geçtikçe bu mesleği yapan 
profesyoneller hiç kalmaz.” 

B10: “Bana sorduğunuzda aklıma ilk olarak olumlu izlenim geldi ancak barista 
olarak latte art yaptığımı da düşündüğümde hiç de olumlu değil. Çünkü bu 
uygulama mesleğimin icrasını ortadan kaldıracak diye düşünüyorum.” 

B7: “Bence asla bu makine baristanın yerini alamaz”. 

Bazı katılımcılar ise çekimser kalmış olup görüşlerini şu şekilde ifade etmişlerdir. 

B3: “Bu mesleğe yeni başladım diyebilirim. Tam olarak böyle bir uygulamanın 
ne yapabileceğini hayal edemedim.” 

SONUÇ 

Araştırma kapsamına alınan 11 baristaya barista ve baristalık mesleğine ilişkin düşünceleri 
sorulduğunda katılımcıların tamamı baristayı; “kahve hazırlayan ve servis eden kişi olarak” 
değerlendirdiği ve katılımcıların büyük birçoğunluğunun (% 72, 73) 3D kahve yazıcısı 
tanımadığı ve iş yaşamında kullanmadığı tespit edilmiştir. Araştırma kapsamına alınan 
baristaların % 54, 54’ ü 3 D kahve yazıcısının sektörün gelişimi için avantaj sağlayacağını dile 
getirirken, % 27si ise dezavantaj oluşturacağını ifade etmiştir. Bu görüşler doğrultusunda 
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baristaların bazılarında neofobi yani yenilik karşıtlığı olduğu belirtilebilir. Diğer çalışanların 
ise yeniliğe adaptasyonunda her hangi bir sorun olmadığı görülmüştür.  

3 D teknolojiinin sekörde kullanılması sektörün gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
Ayrıca sektörde çalışanların kahve israfı yapmadan defalarca yeniden çizebilir ürün elde 
etmelerini ve sektörün müşteri isteklerine uygun figürleri süt kreması üzerinde 
oluşturabilmeleri sağlaması avantaj yaratmaktadır. Hazırlanan kahve ile çeşitli yiyecek-içecek 
işletmelerinde ve kafelerde müşteri isteklerin euygun ve ona özel olan içeceği 
tüketebilmektedir. Elde edilen bu sonuç hem sektöre önemli bir rekabet avantajı kazandırmakta 
hem de çalışan personel açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Bu çalışma amacı 
doğrultusunda literatür incelendiğinde literatürde yeterli çalışmanın olmadığı gözlenmiştir. Bu 
çalışma sektöre önemli yön verirken, literatürde bu yönde gerçekleştirilecek çalışmalara da 
önemli bir veri ve kaynak oluşturacağı varsayılmaktadır.  
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ÖZET  

Bu çalışmada Adıyaman ilinde ikamet eden tüketicilerin Covid-19 sonrası kontrollü 
normalleşme sürecinde restoranlardan beklentileri ortaya konulması 
amaçlanmıştır.Araştırmada veri elde etmede anket yöntemi kullanılmış olup, anketlerin elde 
edilmesinde tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örneklem yöntemi tercih 
edilmiştir. Araştırma, 2021 yılının Haziran ve Eylül ayları arasında Adıyaman’da ikamet eden 
390 tüketiciye uygulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin yapı geçerliliğini test edebilmek 
adına keşfedici faktör analizi yapılmıştır. Keşfedici faktör analizi sonucunda ölçeğin 5 
boyuttan oluştuğu tespit edilmiştir. Çalışmada ANOVA testi, keşfedici faktör 
analizi,betimleyici frekans analizi ve bağımsız örneklemler t testi kullanılmıştır. Yapılan 
betimleyici frekans analizi ileAdıyaman’da ikamet eden tüketicilerin restoran tüketim 
davranışına yönelik beklentilerinin genel olarak “düşük” düzeyde olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Ayrıca yapılan diğer analizlerden bağımsız örneklemler t testi sonucuna göre 
katılımcıların restoranlardan beklenti düzeylerinin cinsiyetlerine göre değiştiği, varyans 
testinin sonucuna göre ise katılımcıların restoranlardan beklentileri ile eğitim durumları 
arasında bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmada etkisi daha az olduğu tespit edilen 
personel beklentisinin, etkinliğini arttırmak için çalışmalar yürütülebilir. Örneğin; Restoran 
sahiplerine ya da yöneticilerine Covid-19 hakkında belirli aralıklarla bilgilendirici eğitimler 
düzenlenebilir. Araştırma sonucunda kadınların restoranlardan beklenti düzeylerinin, 
erkeklere göre düşük olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu çalışma Adıyaman’da 
gerçekleştirilmiş olmasına karşın kadınların da dışarıda yemek yemesi önemli bir konudur. 
Ancak konuya yeterince hassasiyet gösterilmediği anlaşılmıştır. Bu amaçla kadınlara yerel 
yönetimler tarafından sadece kadınların olduğu Covid-19 ile ilgili çeşitli bilgilendirme 
çalışmaları ya da sempozyumlar düzenlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, kontrollü normalleşme, restoranlar, tüketici beklentisi 
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A RESEARCH ON CONSUMERS' EXPECTATIONS FROM 
RESTAURANTS IN THE CONTROLLED NORMALIZATION 

PROCESS AFTER COVID-19 
ABSTRACT 

This research, it was aimed to be revealed the expectations of the consumers residing in 
Adıyaman from the restaurants in the controlled normalization process after Covid-19. The 
method was used to obtain data in the research, and the convenience sampling method, which 
is one of the non-random sampling methods, was preferred in obtaining the questionnaires. 
The research was applied to 390 consumers residing in Adıyaman between June and 
September of 2021. To test the construct validity of the data obtained in the study, exploratory 
factor analysis was performed. As a result of exploratory factor analysis, it was determined 
that the scale consisted of 5 dimensions. ANOVA test, exploratory factor analysis, descriptive 
frequency analysis, and independent samples t-test were used in the study. With the 
descriptive frequency analysis, it was concluded that the expectations of the consumers 
residing in Adıyaman regarding restaurant consumption behavior are generally at a "low" 
level. In addition, according to the results of the independent samples t-test from other 
analyzes, it was determined that the expectation levels of the participants from the restaurants 
changed according to their gender, and according to the results of the variance test, there was 
no difference between the expectations of the participants from the restaurants and their 
educational status. Studies can be carried out to increase the effectiveness of the staff 
expectation, which was found to have less effect in the research. For example; Informative 
training about Covid-19 can be organized periodically for restaurant owners or managers. As 
a result of the research, it has been determined that the expectation levels of women from 
restaurants are lower than men. Although the said study was carried out in Adıyaman, it is an 
important issue for women to eat out. However, it has been understood that not enough 
attention has been paid to the subject. For this purpose, various information activities or 
symposiums can be organized for women by local governments about Covid-19, where only 
women are present. 

Keywords: Covid-19, controlled normalization, restaurants, consumer expectation 

GİRİŞ  

Toplumun tamamını etkileyen terör, savaş gibi bazı olaylar vardır. Pandemi hastalıklar 
(pandemi) da bunlardan biridir. Pandemi; (eski Yunanca’dan pan: tüm + demos: insanlar) 
sözcüklerinden türemekle birlikte bir kıtaya ya da daha geniş bir alana sirayet edip etkisini 
gösteren pandemi hastalıklara denilmektedir. Dünya Sağlık Örgütüne göre ise bir hastalığın 
pandemi sayılabilmesi için yeni bir virüs veya mutasyona uğramış bir etken olması, insanlara 
kolayca geçebilmesi, insandan insana kolay ve sürekli bir şekilde bulaşması gereklidir. 
Pandemi türlerinden biri olan SARS-CoV 2 (Covid-19) dünyada ilk kez 2019 yılının aralık 
ayında Çin’in Wuhan kentinde deniz ürünleri satılan bir pazarda bulunan bir kişide tespit 
edilmiştir (TÜBA, 2020:19-20). Kısa süre içerisinde 215 ülkeye yayılmış, 27 Kasım 2020 
tarihi itibariyle dünya genelinde 61 milyon kişi hastalığa yakalanmış, yaklaşık 1.5 milyon 
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insan hayatını kaybetmiştir. Günlük, sosyal ve iş hayatına önemli bir oranda etki eden bu 
hastalık her geçen gün daha ağır sonuçlar doğurmuştur (TÜRSAB, 2020). 

Covid-19 pandemisi ekonomik anlamda da etkisini göstermiş olup, büyük ölçekli 
karantinalar, seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe önlemleri ile tüketicilerde ve işletme 
harcamalarında önemli bir düşüşe sebep olmuştur. Bu düşüş ise ekonomik bir durgunluğa yol 
açmıştır (Bakar ve Rosbi, 2020:189). Birçok ülke Covid-19 pandemisinin yayılma hızını 
azaltmaya yönelik önlemler (sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, seyahat 
sınırlaması vb.) almıştır. Alınan bu önlemlerden ötürü turizm sektörü de büyük oranda 
olumsuz etki görmüştür. Küresel çapta uygulanan seyahat kısıtlamaları ile iptal edilen uçuşlar, 
ulusal ve uluslararası çapta turizm arzı, pandemi sebebiyle dramatik seviyede azalmıştır 
(Acar, 2020). 

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi’nin 2020’de yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2019 
yılında seyahat ve turizm sektörü küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya %10,4 katkı sağlarken, 
2020 yılında bu oran kısıtlamalar sebebiyle %5,5’e gerilemiştir. Yine 2020 yılı öncesinde 
turizm ve seyahat sektöründe meydana gelen kayıp 4,5 trilyon ABD doları iken, 2020 yılında 
bu değer 4,7 trilyon ABD dolarına ulaşmıştır. Covid-19, turizm sektöründeki istihdamı da 
olumsuz yönde etkilemiş, 2019 yılında sektör 334 milyon kişilik iş istihdamına sahip iken, 
2020 yılında 272 milyona gerilemiş, yani %18,5’lik bir düşüş yaşanmıştır. Yurtiçi ziyaretçi 
harcamaları 2019’a nazaran %45 azalmış, uluslararası ziyaretçi harcamaları ise benzeri 
görülmemiş bir şekilde %69,4 azalmıştır (WTTC, 2020). 

Covid-19 pandemisinin yayılmasını engellemek isteyen ülkeler gibi Türkiye de 21 Mart 2020 
tarihinde bazı kısıtlamalar getirmiş yiyecek-içecek işletmelerinin faaliyetlerini sınırlandırmış, 
yalnızca paket servise izin verilmiştir (İçişleri Bakanlığı, 2020). Bu durum yiyecek-içecek 
sektörü açısından bazı sorunlar meydana getirmiş, yiyecek sipariş platformları ve fast food 
restoranlarında etkileşim azalmıştır. Bununla birlikte insanlar yemek sipariş platformlarını 
değil, yemek tariflerinin bulunduğu platformları tercih etmeye başlamıştır. Ayrıca evde 
çalışan profesyoneller hijyen kaygıları sebebiyle evde yemek yapma tercihinde 
bulunmuşlardır (Deloitte, 2020:7). 

1 Haziran 2020 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yiyecek-içecek işletmeleri 
yeniden masa hizmeti vermeye başlamıştır (İçişleri Bakanlığı, 2020a). Bununla birlikte alınan 
kısıtlama kararları (sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu) ve kişisel önlemler 
etkisini göstermiş, vaka sayıları azalmıştır. İçişleri Bakanlığı’nın 1 Mart 2021 tarihinde 
yayınladığı genelge neticesinde kontrollü normalleşme sürecine geçilmiştir (İçişleri Bakanlığı, 
2021). Bu noktada akla kontrollü normalleşme sürecinde tüketicilerin restoranlardan 
beklentilerinin değişip, değişmediği sorusu gelmiştir. Kontrollü normalleşme sürecinde 
tüketicilerin tutum ve davranışlarının değişeceği düşünülmektedir. Nitekim (Kiliç vd., 
2020)’nin yaptığı çalışmada Covid-19 pandemisi sonrası tüketici tutumlarında değişimler 
meydana geldiği sonucuna ulaşmıştır. Öte yandanliteratüre bakıldığında Covid-19 sonrası 
kontrollü normalleşme süreciyle ilgili yapılan çalışmalara yiyecek içecek işletmeleri açısından 
bakan araştırmaların oldukça sınırlı olduğu görülmüş, Adıyaman ilini kapsayan bir çalışamaya 
da rastlanmaması nedeniyle bu çalışmanın yapılmasına karar verilmiştir.  
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Bu bilgilerden hareketle, bu araştırmanın amacı, Covid-19 sonrası kontrollü normalleşme 
sürecinde Adıyaman’da ikâmet eden tüketicilerin restoranlardan beklentilerini saptamaktır. 
Söz konusu çalışmanın sektörel anlamda restoran yöneticilerine ve temsilcilerine katkı 
sağlayacağı, öte yandan literatür incelendiğinde, kontrollü normalleşme sürecindeki 
tüketicilerin hizmet beklentisi üzerine çalışmaların oldukça sınırlı olması sebebiyle de 
konunun literatürdeki boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Toplumları olumsuz şekilde etkileyen pek çok olay yaşanmaktadır. Bu olaylar pandemi, 
hastalık gibi bir durum oluşturuyorsa, kişilerin yaşamları o doğrultuda şekillenmektedir. Bu 
gibi, bazı olumsuz etkiler oluşturan ve öngörülemeyen zamanlarda ortaya çıkan olaylara kriz 
denilmektedir. Krizler birçok sebepten kaynaklanabilmektedir. Krize neden olan olaylar 
arasında pandemi hastalıklar da yer almaktadır (Çeti ve Ünlüönen, 2019:122). Pandemi 
hastalıklardan biri olan Covid-19, dünyada ilk olarak 2019 yılının sonunda Çin’in Vuhan 
kentinde ortaya çıkmış, yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanmış bir 
hastalıktır. Bu hastalık önce bölgedeki insanlara ve diğer şehirlere yayılmış daha sonra ise 
tüm dünyaya hızla yayılmıştır (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2020).  

Covid-19’un yayılması ile birlikte sağlık, ev hizmetleri, kültür-sinema, mücevher ve takı, oto 
kiralama gibi birçok sektörün yanı sıra turizm de en çok etkilenen sektörler arasında yer 
almıştır (Deloitte, 2020:8). Bu pandemi nedeniyle, toplum sağlığını korumak amacıyla maske 
takma zorunluluğu, sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok tedbir alınmış, bu kapsamda 2019 
Aralık ayından bu yana seyahatlerin kısıtlanması, alınan tedbirlerden biri olmuştur (TÜRSAB, 
2020b:10). Bu konuda gerçekleştirilen raporlar incelendiğinde, havayolu işletmeleri ve otel 
işletmeleri gibi birçok turizm işletmesi pandemidan olumsuz etkilenmiş, alınan önlemlerden 
dolayı turizm hareketleri durma noktasına gelmiştir. Gelinen bu noktada turizm sektörü içinde 
yer alan seyahat acenteleri de faaliyetlerini yerine getiremez duruma gelmişlerdir (İbiş, 2020).  

Kıvılcım (2020)’ın yaptığı çalışma ile bu süreçte turizm işletmelerinin büyük oranda 
ekonomik kayıplar yaşadığı ortaya konulmuştur. Pandemi ile birlikte sektörde önemli bir 
konumda yer alan konaklama sektörü de bu durumdan önemli bir oranda etkilenmiş, pandemi 
öncesi dönemde dünyadaki en büyük şehirlerde yer alan otellerdeki doluluk oranı %70 ile 
%100 arasında seyir ederken pandemi ile birlikte Mart ayında bu oranlar bazı şehirlerde 
%10’un altına kadar inmiştir. Turizmde önemli bir konumda yer alan ülkelere bakıldığında 
İspanya Covid-19 pandemiından ciddi oranda olumsuz etkilenmiştir. İspanya Turizm Bakanı, 
Covid-19 pandemisi sonrası temel beklentinin güvenlik algısı olacağını belirtmiştir. Covid-19 
pandemisinden ciddi oranda olumsuz etki gören bir diğer ülke olan Yunanistan’da Otel 
İşletmecileri Odası’nın düzenlediği ankete göre ülke genelindeki otellerin %65’inin pandemi 
sebebiyle iflas durumunda oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer turizm ülkesi olan 
Almanya pandemi dönemini devlet desteği ile aşmaya çalışmış, ülkedeki tur operatörleri 
müşterilerin tatillerini sonraki bir tarihte kullanabilmelerine imkân sağlayan bir çalışma 
yürütmüşlerdir (TÜRSAB, 2020b:21-23).  Türkiye’deki duruma bakıldığında ise T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı 2020 Ocak-Mart verilerine göre pandemidan olumsuz etkilenmiş, geçen 
yılın aynı dönemine göre %20,52 oranında ziyaretçi sayısı azalmıştır (T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, 2020:2). Ayrıca turizm sektörü içerisinde bulunan restoranlar da pandemidan 
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olumsuz etkilenen gruplar arasına girmiştir. Aynı zamanda tedarikçi, çalışan, müşteri gibi tüm 
aktörler de önemli bir bunalım yaşamıştır (Deloitte, 2020b).  

Pandeminin bu olumsuz etkilerini azaltmak ve pandemi ile mücadele edebilmek amacıyla 
birçok ülke kısa sürede sert önlemler almış ve çeşitli yasaklar uygulamıştır. 2020 yılının 
Mayıs ayı ile birlikte Covid-19 hakkında bilgi ve birikimin artması ve gerekli önlemlerin 
alınmasıyla ülkeler kademeli normalleşme sürecine girmiştir. Türkiye’de de yasaklar gözden 
geçirilmiş ve kademeli normalleşme sürecine geçilmiştir. Türkiye’de bu döneme “Yeni 
Normal” adı verilmiş, dünyada da bu şekilde adlandırılmış, insanlardan kurallara uyulması 
beklenmiştir. Bu dönemde Covid-19 pandemiı ile birlikte, yiyecek içecek hizmetlerinde köklü 
değişimler meydana gelmiş ve özellikle bu değişimler yiyecek içecek işletmelerinin servis ile 
mutfak bölümünde meydana gelmiştir. Servis ve mutfak bölümünde; servis öncesi, servis 
sonrası ve servis sırasında bazı değişikliklere gidilmiştir. Servis öncesi, iş kıyafetinin 
temizliğine ve çalışanların temizliğine dikkat edilmeye başlanmıştır. Servis esnasında ise 
çalışanların maske takması sağlanmış, açık büfe de dahil tüm hizmetler çalışanlar tarafından 
verilmeye başlanmıştır (Karamustafa vd., 2021:55-56).  

Bu dönem, yiyecek içecek sektörü açısından bazı belirsizlikler ortaya çıkarmış, tüketicilerin 
tercihlerinin değişmesi ile birlikte işletmeler bu sürece adapte olmak açısından bazı kaygılar 
yaşamıştır (Okat vd., 2020:215). İnsanların yemek sipariş platformlarını değil, yemek 
tariflerinin bulunduğu platformları tercih etmeye başlamış olması, evde çalışan 
profesyonellerin hijyen kaygıları sebebiyle evde yemek yapma tercihinde bulunmaları gibi 
konular bu sorunların en yaygın bilinenleridir (Deloitte, 2020:7).  

Bu sorunlardan bir diğeri ise restoranların personel bulmakta ve ödeme yapmakta zorluk 
yaşamalarıdır.Bir araştırma şirketi olan Eater’ın 21 Mayıs 2020 tarihinde, yapmış olduğu bir 
araştırmaya göre yemek hizmeti sunan birçok uzmanın kendini güvende hissettikleri zamanın 
işsiz kaldıkları süre boyunca olduklarını ortaya koymuştur. Araştırma sonucuna göre, ülke 
genelinde 30 milyondan daha fazla kişi işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmuştur. Bu 
ödenek, işsiz katılımcıların %70’inin temel gelir kaynağıdır. Bazı işsiz yemek çalışanları, 
işsizlik ödeneklerinin maaşlara nazaran daha istikrarlı bir fon olduğunu ileri sürmektedir. 
Ayrıca tazminatın işsizlik ödeneğinden daha az bir gelir sağlamasından kaynaklı olarak 
işsizlik ödeneği alanların %42’si işe geri dönmek istememektedirler. Mevcut Restoran 
çalışanlarının ise %95’i Covid-19’a yakalanma sebebiyle işten ayrılmayı düşünmektedirler 
(Dixon, 2020). Doğan(Doğan, 2020:429),  yaptığı araştırma sonucunda Covid-19 sonrasında 
tüketicilerin restoranlardan beklentilerinin değişeceğini, pandemi öncesi döneme göre kredi 
kartı ile temassız ödemenin 3 kat artacağını, mobil kart temassız ödeme oranının önceki 
döneme göre 5 kat artacağını ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmaya katılanların %59’unun 
restoranlara ilişkin tercih ve beklentilerinin değiştiğini, %21’inin ise değişeceği sonucuna 
ulaşmıştır.  

Bir restoran web sitesi oluşturucusu olan BentoBox tarafından yürütülen bir 
araştırmada,bireylerin büyük çoğunluğunun restoranlar yeniden açılsa bile evlerine sipariş 
vermeye devam edeceğini, restoranda yemek yemeyi düşünen müşterilerin ise, restoranda 
alınmış belirli güvenlik önlemleri görmek istedikleri sonucuna ulaşmışlardır.Aynı araştırma 
sonucu, araştırmaya katılan her beş kişiden üçünün, gidecekleri restoranlarda çalışan 
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personelin maske ve eldiven takmasına önem verdiklerini ortaya koymuştur. Bununla birlikte, 
katılımcıların %60’ının restoran çalışanlarının kişisel koruyucu ekipmanlarının eksik 
olmasının ve restoranda yemek yiyen insanların birbirlerine çok yakın oturmalarının kişilerin 
kırmızı noktası olduğunu ortaya koymuştur (Dixon, 2020).  

Konu ile ilgili yapılan çalışmalar 

Konu ile ilgili literatür incelendiğinde yiyecek içecek işletmeleri ve Covid-19 pandemisine 
genel bir bakış sergileyen çeşitli çalışmalar mevcuttur (Aksoy ve İflazoğlu, 2020; Bucak ve 
Yiğit, 2021; Byrd vd., 2021; Doğan, 2020; Dube vd., 2020; Karaca ve Güçlü Nergiz, 2021; 
Karaman ve Sayin, 2021; Karamustafa vd., 2021; Kemer ve Etyemez, 2021; Madeira vd., 
2020; Neise vd., 2021; Okat vd., 2020; Özel ve Yıldız, 2021; Yarmacı ve Kefeli, 2020; 
Yeşilyurt ve Kurnaz, 2021; Yeşilyurt ve Cömert, 2021). Bu araştırmalar arasında yiyecek 
içecek işletmelerinde Covid-19 üzerine yapılan yayınlardan Kemer ve Etyemez (2021) ile 
Okat vd. (2020), Covid-19’un yiyecek içecek işletmeleri üzerine etkilerine odaklanırken, 
Aksoy ve İflazoğlu (2020), yaptığı çalışmada Covid-19 pandemisinin, yiyecek içecek 
hizmetleri talebine etkilerini belirlemeye odaklanmışlardır. Doğan (2020), Covid-19 
sonrasında Türkiye’de ikamet eden kişilerin restoran ve kafe işletmeleriyle ilgili beklentilerini 
ortaya koymuştur.Güney Carolina’daMadeira vd. (2020), restoran girişimcilerinin pandemi 
sonrası dönemi nasıl algıladıklarını ortaya koyarken, Byrd vd. (2021) tüketicilerin restoran 
gıdaları ve restoran gıda ambalajları hakkındaki Covid-19 risk algılarını belirlemişlerdir. 
Covid-19 pandemisi sürecinde, Neise vd. (2021)’nin yaptığı çalışmada, Almanya'daki bar ve 
restoran işletmelerinin dayanıklılığını belirleyen faktörleri tespit etmeye çalışırken, Dube vd. 
(2020), Covid-19’un yiyecek içecek işletmeleri üzerine etkilerini ele almışlardır. 

Literatüre bakıldığında Covid-19 sonrası kontrollü normalleşme süreciyle ilgili yapılan 
çalışmalara yiyecek içecek işletmeleri açısından bakan araştırmaların oldukça sınırlı olduğu 
görülmüş, Adıyaman ilini kapsayan bir çalışamaya da rastlanmamıştır. Bu noktadan hareketle 
bu araştırmada, Adıyaman ilinde ikâmet eden tüketicilerin Covid-19 sonrası kontrollü 
normalleşme sürecinde restoranlardan beklentilerini belirlemek amacı göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu araştırma ile Adıyaman ili yiyecek içecek sektöründe yeni normal 
sürecinde tüketicilerin beklentilerine yönelik bir boşluğu dolduracağı, sektör yöneticileri ve 
girişimcilerine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

YÖNTEM  

Bu araştırmanın amacı; Covid-19 sonrası kontrollü normalleşme sürecinde Adıyaman’da 
ikâmet eden tüketicilerin restoranlardan beklentilerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda 
nicel araştırma yöntemi kullanılmış olup, veri toplama tekniği olarak anket tekniği 
kullanılmıştır. Anket formu oluşturulurken (Aksoy ve İflazoğlu, 2020)’nin hazırlamış olduğu 
ölçekten faydalanılmış, ayrıca alanında uzman bir komisyon tarafından sorular hazırlanmış ve 
bu doğrultuda anket formu geliştirilmiştir. Anketin birinci bölümünde bazı kişisel ve 
demografik sorular, ikinci bölümünde ise katılımcıların Covid-19 sonrası restoranlardaki 
tüketim davranışını ölçmeye yönelik önermeler yer almaktadır. Toplam 33 ifadeden oluşan 
5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 
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Adıyaman’da ikâmet eden tüketicilerin restoranlardan beklentilerini belirlemeyi amaçlayan 
ölçeğin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,914 olarak hesaplanmıştır. İlgili ölçeğin güvenilirlik 
düzeyinin yüksek düzeyde olduğu (Hasan ve Ahmet, 2020:327-328) ifade edilebilir.  

Araştırmanın evrenini Adıyaman’da ikâmet eden kişiler oluşturmaktadır. Bu çerçevede 
(Gürbüz ve Şahin, 2018:130)’e göre örneklem büyüklüğü %95 güvenirlikte en az 384 kişi 
olmalıdır. Buradan hareketle anket, kolayda örneklem metoduyla, Adıyaman’da ikâmet 
eden422 kişiye sosyal medya (whatsapp, instagram) aracılığıyla ulaştırılmış olup, toplanan 
anketlerden 390 adet kullanılabilir anket olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırma sırasında elde edilen verilerin analizinde Spss 25.0 istatistik paket programı tercih 
edilmiş olup araştırma kapsamında yer alan değişkenlerin normal dağılım gösterip 
göstermediğine karar vermek amacıyla skewness ve kurtosis değerlerine bakılmıştır. 
Skewness değeri 821 ile 124 arasında Kurtosis değeri ise 953 ile 247 arasında değiştiği 
gözlenmiştir.Kurtosis ve Skewness değerleri -1.5 ile +1.5 olduğu zaman normal dağılım 
olduğu kabul edilmektedir (Tabachnick and Fidell, 2013). Bu nedenle parametric testlerden 
ANOVA testi, bağımsız örneklemler t testi, betimleyici frekans analizi testi yapılmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan kişilerin %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır.Katılımcıların 
medeni durumuna bakıldığında %61,5’i evli, 38,5’i ise bekâr kişilerdir. Katılımcıların %6,4’ü 
ilköğretim mezunu, %24,1’i ortaöğretim mezunu, %22,3’ü ön lisans mezunu, %42,8’i lisans 
mezunu, %4,4’ü ise lisansüstü mezunudur. Katılımcıların yaş aralığına bakıldığında %6,2’si 
20 yaş altı, %37,7’si 21-30 yaş, %30,3’ü 31-40 yaş, %21,8’i 41-50 yaş, %4,1’i ise 51-60 yaş 
aralığında bulunmaktadır.  

Tablo 1.Katılımcıların Tanımlayıcı Bilgilerini Gösteren Tablo 

Cinsiyet 
  N 

Sayı 

    % 

Yüzde 
 Medeni 

Durum 
     N 

   Sayı 

   % 

Yüzde 

Erkek 184  47,2  Evli    240   61,5 

Kadın 206  52,8  Bekâr    150   38,5 

Toplam 390 100,0  Toplam    390  100,0 

Eğitim 
Durumu 

  N 

Sayı 

   % 

Yüzde 
     Yaş 

     N 

  Sayı 

   % 

Yüzde 

İlköğretim  25   6,4  20 Yaş     24    6,2 

Ortaöğretim  94  24,1  21-30 Yaş    147   37,7 

Ön Lisans  87  22,3  31-40 Yaş    118   30,3 

Lisans 167  42,8  41-50 Yaş     85   21,8 

Lisansüstü  17   4,4  51-60 Yaş     16    4,1 

Toplam 390 100,0       Toplam    390  100,0 
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Restoran tüketim davranışı boyutlarının belirlenmesi için veriler faktör analizine tabii 
tutulmuştur. Yapılan analizde, mutlak değeri 0,4’ten küçük olan faktör yüklerine analiz sonuç 
tablolarında yer verilmemiştir. Faktör analizinde ortaya konulan boyutların toplam varyansı 
açıklama oranı %55,976 olduğunu ve önermelerin faktör yük değerlerinin ise 0,434 ile 0,838 
arasında değişim gösterdiği görülmüştür. Bu işlemler sonunda sosyal ağları oluşturan 
boyutlara ilişkin bulgular tablo 2’de gösterilmiştir. Tabloya göre birinci boyut ‘’ Personel 
Beklentisi’’ olarak adlandırılmış olup bu boyutun 10 önermeden oluştuğu tespit edilmiştir. 
Restoran tüketim davranışını oluşturan ikinci boyut ise “Fiziksel Koşul Beklentisi” olarak 
adlandırılmış olup 6 önermeden oluştuğu tespit edilmiştir. Üçüncü boyut ise “Umumi Alan 
Beklentisi” olarak isimlendirilmiş olup 4 önermeden oluştuğu görülmektedir.  Diğer yandan 
dördüncü boyut ise “Diğer Genel Beklentiler” olarak isimlendirilmiş olup 5 önermeden 
oluştuğu görülmektedir. Beşinci boyut ise ‘’Teknolojik Beklenti’’ olarak isimlendirilmiş olup 
üç önermeden oluştuğu tespit edilmiştir. 

Tablo 2.Restoran Tüketim Davranışını Oluşturan Boyutlara İlişkin Bulgular 

İfade 
No Restoran Tüketim Davranışına Yönelik İfadeler 

Faktörler 
 

1 2 3 4 5 
 Personel Beklentisi      

S.1 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranların 
girişinde herkesin (çalışanlar dâhil) ateşinin termal kamera 
veya temassız dijital termometre ile ölçülmesini beklerim. 

 
,740     

S.2 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda girişte müşterilerin zorunlu olarak ellerinin 
dezenfekte edilmesini beklerim. 

 
,718     

S.3 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda Covid 19 uyarı levhalarının olmasına dikkat 
ederim. 

 
,669     

S.4 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı 
arasında göz hizasına kadar bariyer olmasını beklerim. 

 
,665     

 
S.5 

 
 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranın 
belirli aralıklarla dezenfekte edilmesine dikkat ederim. 

 
,571     

S.6 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda 
her kullanımdan sonra pos cihazının dezenfekte 
edilmesini beklerim. 

 
,568     

S.7 Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restorandaki 
çalışanların siperlik ve maske takmasını önemserim. 

 
,555     

S.8 Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda 
personele 15 günde bir test yapılmasını beklerim. 

 
,551     

S.9 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda çalışanların birbiri ile temasının en aza 
indirilmesini beklerim. 

,536     

S.10 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda hijyen kurallarının denetlendiğini gösteren 
bir check list ‘in müşterilere sunulmasını beklerim. 

,521     

 Fiziksel Koşul Beklentisi      

S.11 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemek salonu ve çevresinde uygun 
havalandırma ve klima sisteminin olmasını beklerim. 

 ,719    

S.12 Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemek servisi verilen masa ve sandalyelerin  ,637    
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sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 
düzenlenmesini beklerim. 

S.13 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemeklerin hem hazırlanma hem de servis 
aşamasında hijyen standardının yüksek olmasını 
beklerim. 

 ,580    

S.14 Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda maskesiz kabul edilmemeyi beklerim.  ,547    

S.15 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restorandaki 
servis personelinin, servis esnasında mesafe kurallarını 
korumasını ve temastan kaçınmaya özen göstermesini 
beklerim. 

 ,512    

S.16 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemek yiyeceğim masada el antiseptiği 
veya kolonya bulundurulmasını beklerim. 

 ,453    

 Umumi Alan Beklentisi      

S.17 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda tuvaletlerde muslukların, sıvı sabun 
ünitelerinin fotoselli olmasını beklerim. 

  ,750   

S.18 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda tuvalet ve lavaboların temiz ve hijyenik 
olmalarını beklerim. 

  ,716   

S.19 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda genel kullanım alanlarında ve tuvaletlerinin 
girişlerinde dezenfektan bulundurulmasını beklerim. 

  ,676   

S.20 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda kuralların sağlık bakanlığının ön gördüğü 
tedbirler doğrultusunda güncellenmesini beklerim. 

  ,576   

 Diğer Genel Beklentiler      

S.21 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda klima sistemlerinin kapalı olmasını 
beklerim. 

   ,656  

S.22 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemek hizmetinin açık alanda verilmesini 
beklerim. 

   ,602  

S.23 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemek yediğim restoranda müşteri sayısının 
kalabalık olmamasını beklerim. 

   ,527  

S.24 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda 
devletin önerdiği saat kısıtlamasına özen gösterilmesini 
beklerim. 

   ,435  

S.25 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda menü, servis malzemeleri ve menaj 
takımının tek kullanımlık veya kişiye özel olmasını 
beklerim. 

   ,434  

 Teknolojik Beklenti      

S.26 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda yemeklerimi şef robotların hazırlamasını 
isterim. 

    ,838 

S.27 
Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda robot servis elamanından hizmet almak 
isterim. 

    ,824 

S.28 Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda dijital menü ile sipariş vermek isterim.     ,681 

Özdeğer 9,080 2,602 1,685 1,266 1,041 
Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı (%) 17,032 10,726 10,243 9,521 8,454 
Toplam Varyansın Açıklanma Oranı (%) 55,976     
Ölçeğin Tamamının Cronbach’s Alpha Kat Sayısı ,914     
Faktörlerin Ortalama Değerleri 1,58 2,17 2,14 1,85 1,81 
Faktörlerin Standart Sapma Değerleri ,543 ,596 ,669 ,704 ,735 
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Araştırma anket formunda yer alan 28 önerme keşifsel faktör analizine tabi tutulmuştur. 
Faktör analizinde yer alan KMO değerinin 0,60 ve üzerinde olması örneklemin faktör analizi 
için yeterli olacağını gösterir. Bartlett Küresellik testi sonucunun anlamlı olması (p<0,05) 
değişkenler arası ilişkilerin oluşturduğu matrisin faktör analizi için anlamlı olduğunu ve faktör 
analizi yapılabileceği anlamına gelmektedir (Gürbüz ve Şahin, 2018:319). Tablo 3’de tüm 
değişkenlerin uygunluğuna dair değerler verilmiştir. 

Tablo 3.KMO ve Bartlett Küresellik Test Sonuçları 

Boyutlar KMO Testi Bartlett Küresellik Testi 

Personel Beklentisi ,853 ,000 

Fiziksel Koşul Beklentisi ,685 ,000 

Umumi Alan Beklentisi ,668 ,000 

Diğer Genel Beklentiler ,794 ,000 

Teknolojik Beklenti ,663 ,000 

Adıyaman’da ikâmet eden tüketicilerin restoran tüketim davranışı durumlarına yönelik 
bilgiler ise tablo 4’de verilmiştir. İlgili tabloya göre, tüketicilerin restoran tüketim davranışına 
yönelik durumları genel olarak “düşük” (x̄:1,86; s.s:0,512) düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte restoran tüketim davranışı boyutlarına göre incelendiğinde; “Personel 
Beklentisi” boyutunun “oldukça düşük düzeyde” (x̄:1,58; s.s:0,543), “Fiziksel Koşul 
Beklentisi” boyutu (x̄:2,17; s.s:0,596), “Umumi Alan Beklentisi” boyutu (x̄:2,14; s.s:0,669), 
“Diğer Genel Beklentiler” boyutu (x̄:1,85; s.s:0,704) ve “Teknolojik Beklenti” boyutlarının 
(x̄:1,81; s.s:0,735), “düşük düzeyde” restoran tüketim davranışına sahip oldukları söylenebilir. 

Personel beklentisi boyutu içerisinde yer alan ve restoran tüketim davranışının oluşmasına 
etki eden önermelerden en fazla değere sahip olanları “Kontrollü normalleşme sürecinde 
gideceğim restoranda personele 15 günde bir test yapılmasını beklerim” (x̄:2,13; s.s:1,186) ve 
“Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda ödeme alanlarında kasa ile 
kullanıcı arasında göz hizasına kadar bariyer olmasını beklerim” (x̄:1,93; s.s:0,990) 
önermeleridir. Bu önermelerin restoran tüketim davranışına etkisinin “düşük” düzeyde olduğu 
tespit edilmiştir. “Fiziksel Koşul Beklentisi” boyutu içinde yer alan ve restoran tüketim 
davranışının oluşmasına etki eden önermelerden en yüksek değere sahip olan önermenin 
“Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda maskesiz kabul edilmemeyi 
beklerim” (x̄:2,04; s.s:1,198) önermesi olduğu ve restoran tüketim davranışının oluşmasına 
etkisinin “düşük” düzeyde olduğu görülmüştür. “Umumi Alan Beklentisi” boyutunda yer alan 
ve restoran tüketim davranışının oluşmasına etki eden önermelerden en fazla değere sahip 
olanları “Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda tuvaletlerde muslukların, 
sıvı sabun ünitelerinin fotoselli olmasını beklerim” (x̄:1,38; s.s:0,703) ve “Kontrollü 
normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda kuralların sağlık bakanlığının ön gördüğü 
tedbirler doğrultusunda güncellenmesini beklerim” (x̄:1,38; s.s:0,632) önermeleridir. Bu 
önermelerin restoran tüketim davranışına etkisinin “oldukça düşük” düzeyde olduğu tespit 
edilmiştir. 
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Adıyaman’da ikamet eden tüketicilerin restoran tüketim davranışını oluşturan boyutlar 
içerisinde yer alan ve restoran tüketim davranışının oluşumuna en yüksek düzeyde etkisi olan 
önermelerin incelenmesinden sonra bu kapsamda önemli olan bir diğer unsur ise restoran 
tüketim davranışını oluşturan boyutlar içerisinde en düşük etkiye sahip olan önermelerin 
ortaya konulmasıdır. Personel beklentisi boyutu içinde yer alan “Kontrollü normalleşme 
sürecinde gideceğim restoranın belirli aralıklarla dezenfekte edilmesine dikkat ederim” 
(x̄:1,44; s.s:0,613) önermesi en az etkisi olan önerme olarak tespit edilmiştir. Fiziksel koşul 
beklentisi boyutunda ise, restoran tüketim davranışın oluşmasına en az etkisi olan önermenin 
“Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemeklerin hem hazırlanma hem 
de servis aşamasında hijyen standardının yüksek olmasını beklerim” (x̄:1,25; s.s:0,530) 
önermesi olduğu tespit edilmiştir. Umumi alan beklentisi boyutunda yer alan ve restoran 
tüketim davranışına en az etkisi olan önermenin “Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda tuvalet ve lavaboların temiz ve hijyenik olmalarını beklerim” (x̄:1,13; s.s:0,385) 
önermesi olduğu görülmektedir. Diğer genel beklentiler boyutunda yer alan “Kontrollü 
normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda menü, servis malzemeleri ve menaj takımının 
tek kullanımlık veya kişiye özel olmasını beklerim” (x̄:1,68; s.s:0,969) önermesi olduğu tespit 
edilmiştir. Teknolojik beklenti boyutunda yer alan en düşük düzeyde etki eden önermenin ise 
“Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda dijital menü ile sipariş vermek 
isterim” (x̄:2,38; s.s:1,183) önermesi olduğu tespit edilen diğer bulgular arasındadır. 

Tablo 4.Restoran Tüketim Davranışına Yönelik Bulgular 
 

Restoran Tüketim Davranışına Yönelik İfadeler 
Aritmetik 
Ortalama    

x̄ 

Standart 
Sapma 

s.s 

 
 
 
 
 
 
Personel 
Beklentisi 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranların girişinde 
herkesin (çalışanlar dâhil) ateşinin termal kamera veya temassız dijital 
termometre ile ölçülmesini beklerim. 

1,66 1,003 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda girişte 
müşterilerin zorunlu olarak ellerinin dezenfekte edilmesini beklerim. 1,52 ,853 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda Covid-19 uyarı 
levhalarının olmasına dikkat ederim. 1,82 ,940 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda ödeme 
alanlarında kasa ile kullanıcı arasında göz hizasına kadar bariyer olmasını 
beklerim. 1,93 ,990 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranın belirli aralıklarla 
dezenfekte edilmesine dikkat ederim. 1,44 ,613 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda her kullanımdan 
sonra pos cihazının dezenfekte edilmesini beklerim. 1,65 ,824 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restorandaki çalışanların 
siperlik ve maske takmasını önemserim. 1,85 ,960 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda personele 15 
günde bir test yapılmasını beklerim. 2,13 1,186 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda çalışanların 
birbiri ile temasının en aza indirilmesini beklerim. 1,84 ,934 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda hijyen 
kurallarının denetlendiğini gösteren bir check list ‘in müşterilere 
sunulmasını beklerim. 1,85 ,936 

 Genel Ortalama 1,58 ,543 
 
Fiziksel Koşul 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemek salonu 
ve çevresinde uygun havalandırma ve klima sisteminin olmasını beklerim. 1,35 ,632 
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Beklentisi Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemek servisi 
verilen masa ve sandalyelerin sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde 
düzenlenmesini beklerim. 

1,41 ,717 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemeklerin 
hem hazırlanma hem de servis aşamasında hijyen standardının yüksek 
olmasını beklerim. 

1,25 ,530 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda maskesiz kabul 
edilmemeyi beklerim. 2,04 1,198 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restorandaki servis 
personelinin, servis esnasında mesafe kurallarını korumasını ve temastan 
kaçınmaya özen göstermesini beklerim. 1,58 ,807 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemek 
yiyeceğim masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmasını beklerim. 1,58 ,882 

Genel Ortalama 2,17 ,596 

 
Umumi Alan 
Beklentisi 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda tuvaletlerde 
muslukların, sıvı sabun ünitelerinin fotoselli olmasını beklerim. 1,38 ,703 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda tuvalet ve 
lavaboların temiz ve hijyenik olmalarını beklerim. 1,13 ,385 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda genel kullanım 
alanlarında ve tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan bulundurulmasını 
beklerim. 

1,29 ,617 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda kuralların 
sağlık bakanlığının ön gördüğü tedbirler doğrultusunda güncellenmesini 
beklerim. 

1,38 ,632 

Genel Ortalama 2,14 ,669 

 
 
Diğer Genel 
Beklentiler 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda klima 
sistemlerinin kapalı olmasını beklerim. 3,24 1,225 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemek 
hizmetinin açık alanda verilmesini beklerim. 2,11 1,015 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemek yediğim 
restoranda müşteri sayısının kalabalık olmamasını beklerim. 1,71 ,911 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranda devletin önerdiği 
saat kısıtlamasına özen gösterilmesini beklerim. 2,01 1,157 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda menü, servis 
malzemeleri ve menaj takımının tek kullanımlık veya kişiye özel olmasını 
beklerim. 

1,68 ,969 

Genel Ortalama 1,85 ,704 

 
Teknolojik 
Beklenti 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemeklerimi 
şef robotların hazırlamasını isterim. 3,62 1,236 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda robot servis 
elamanından hizmet almak isterim. 3,24 1,263 

Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda dijital menü ile 
sipariş vermek isterim. 2,38 1,183 

Genel Ortalama 1,81 ,735 
Restoran Tüketim Davranışına Yönelik Genel Ortalama 1,86 ,512 

*1,00-1,79:Oldukça Düşük Düzey; 1,80-2,59:Düşük Düzeyde; 2,60-3,39:Orta Düzeyde; 3,40-
4,19:Yüksek Düzeyde; 4,20- 5,00:Çok Yüksek Düzeyde 

Araştırmada, katılımcıların restoranlardan beklenti düzeyleri ile cinsiyetlerine yönelik 
farklılık test edildiğinde, tablo 5’e göre katılımcılardan erkeklerin restoranlardan beklenti 
düzeyi (x̄:1,94) ile kadınların restoranlardan beklenti düzeyi (x̄:1,79) arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilmiştir. 
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Tablo 5.Bağımsız Örneklemler T Testi 

Araştırmada, katılımcıların restoranlardan beklenti düzeyleri ile eğitim düzeylerine yönelik 
yapılan ANOVA testi sonucunda tablo 6’ya göre p=0,563>0,050 olduğundan istatistiksel 
olarak anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Bir başka ifadeyle kişilerin eğitim durumları 
ne olursa olsun, restoran beklenti düzeyleri benzerdir.  

Tablo 6.One Way ANOVA Testi 

 

SONUÇ 

Türkiye’de Mayıs 2020 tarihi itibariyle kademeli normalleşme sürecine geçilmiştir. Bu dönem 
yiyecek içecek sektörü açısından bazı belirsizlikler ortaya çıkarmış, tüketicilerin tercihlerinin 
değişmesi ile birlikte işletmeler bu sürece adapte olmak açısından bazı kaygılar yaşamıştır. Bu 
araştırmada da, Adıyaman’da ikamet eden tüketicilerin Covid-19 sonrası kontrollü 
normalleşme sürecinde restoranlardan beklentileri ortaya konmaya çalışılmıştır. Araştırma 
verilerinin elde edilebilmesi için Adıyaman’da ikamet eden tüketicilere ulaşılarak anket 
yapılmıştır.  

Restoran tüketim davranışı ölçeğini oluşturan alt boyutları belirlemek amacıyla yapılan 
keşfedici faktör analizi sonucunda “personel beklentisi”, “fiziksel koşul beklentisi”, “umumi 
alan beklentisi”, “diğer genel beklentiler” ve “teknolojik beklentiler” olmak üzere 5 boyut 
bulunmuştur. Bu sonuç daha önce Doğan (2020) tarafından yapılan araştırmaya göre farklılık 
göstermektedir. Doğan (2020)’ın bulduğu sonuca göre restoran tüketim davranışı ölçeği üç 
boyuttan oluşmaktadır. Araştırma kapsamında elde edilen bu farklılığın, araştırmaya esas 
alınan örneklemden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çünkü Doğan (2020), araştırmasını 

 Cinsiyetiniz 
Nedir? N Mean Levene Testi F Levene P Sig. 2 

Restoran 
Tüketim 
Davranışı  
Ölçeği 

Erkek 184 1,94 5,091 ,025 ,004 

Kadın 206 1,79    

Gruplar Sayı 
Aritmetik 
Ortalama 

Standart 
Sapma 

         F 

 

        P 

İlköğretim 25 1,78 ,429  

 

,743 

 

 

,563 

Ortaöğretim 94 1,85 ,490 

Ön Lisans 87 1,81 ,508 

Lisans 167 1,89 ,535 

Lisansüstü 17 1,99 ,532 

Toplam 390 1,86 ,512 
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Türkiye’nin tamamı üzerinde gerçekleştirmesine karşın bu araştırma Adıyaman’da 
gerçekleştirilmiştir. Bu sebeple farklılık olduğu düşünülmektedir. Ayrıca konu ile ilgili Doğan 
(2020)’ın yaptığı çalışmanın sonucuna paralel olarak katılımcıların restoranlardan beklenti 
düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit 
edilmiştir.Aksoy ve İflazoğlu (2020)’nun yaptığı çalışma ile karşılaştırıldığında isefarklılık 
olduğu tespit edilmiş, Aksoy ve İflazoğlu (2020), Covid-19 süreci ile tüketicilerde, restoran 
seçimi ve hizmet beklentisinde değişiklik meydana geldiği sonucuna 
ulaşmıştır.Katılımcılardan, erkeklerin beklenti düzeyinin (x̄:1,94), kadınların beklenti 
düzeyinden (x̄:1,79) fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bunlarla birlikte katılımcıların eğitim 
durumuna göre beklentilerinin farklılaşma durumu ile eğitim durumu arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilememiştir. Bir başka ifade ile Adıyaman’da ikamet eden tüketicilerin 
eğitim durumları ne olursa olsun aynı hassasiyetlere sahip oldukları anlaşılmaktadır.  
Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuç ise; Adıyaman’da ikamet eden tüketicilerin restoran 
tüketim davranışına yönelik beklentileri genel olarak “düşük” düzeyde olduğudur. Bu sonuç 
daha önce Doğan (2020) tarafından yapılan araştırmaya göre farklılık göstermektedir. Doğan 
(2020)’ın bulduğu sonuca göre tüketiciler restoranlardan çeşitli temizlik ve hijyen kurallarına 
uyulmasını beklemektedir. Öte yandan Aksoy ve İflazoğlu (2020)’un yaptığı çalışma ile 
kıyaslandığında farklılık olduğu görülmektedir. Aksoy ve İflazoğlu (2020), yaptığı çalışmada 
tüketicilerin restoranlardan hijyen ve temizlik noktasında yüksek beklenti içerisinde 
olduklarını tespit etmişlerdir.Bununla birlikte restoran tüketim davranışına en yüksek düzeyde 
etki eden boyutun “fiziksel koşul beklentisi” boyutu olduğu, en düşük düzeyde etki eden 
boyutun ise “personel beklentisi” boyutu olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca restoran tüketim 
davranışına etki eden aritmetik ortalama bakımından (x̄:2,17) en fazla katkı sağlayan boyut 
içerisinde yer alan en küçük standart sapmaya sahip önermenin ise (s.s:,530) ile “Kontrollü 
normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda yemeklerin hem hazırlanma hem de servis 
aşamasında hijyen standardının yüksek olmasını beklerim” önermesi olduğu tespit edilmiştir. 
Boyutlar içerisinde en küçük önermenin ise “Kontrollü normalleşme sürecinde gideceğim 
restoranlarda tuvalet ve lavaboların temiz ve hijyenik olmalarını beklerim” önermesi olduğu 
tespit edilmiştir. Elde edilen araştırma kapsamında restoran işletme yöneticileri ve sahiplerine 
şu öneriler sunulabilir; 

• Araştırma sonucunda kadınların restoranlardan beklenti düzeylerinin, erkeklere göre 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu çalışma Adıyaman’da gerçekleştirilmiş 
olmasına karşın kadınların da dışarıda yemek yemesi önemli bir konudur. Ancak 
konuya yeterince hassasiyet gösterilmediği anlaşılmıştır. Bu amaçla kadınlara yerel 
yönetimler tarafından sadece kadınların olduğu Covid-19 ile ilgili çeşitli bilgilendirme 
çalışmaları ya da sempozyumlar düzenlenebilir. 

• Araştırmada etkisi daha az olduğu tespit edilen personel beklentisinin, etkinliğinin 
artırılması amacıyla çalışmalarda bulunulabilir. Örneğin; Restoran sahiplerine ya da 
yöneticilerine Covid-19 hakkında belirli aralıklarla bilgilendirici eğitimler 
düzenlenebilir. 

• Araştırmada boyutlar içerisinde en küçük önerme olarak tespit edilen “Kontrollü 
normalleşme sürecinde gideceğim restoranlarda tuvalet ve lavaboların temiz ve 
hijyenik olmalarını beklerim” önermesinin etkinliğini artırmak amacıyla çalışanlara ve 
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restoran işletmecilerine temizlik ve hijyen konusunda bilgilendirici eğitimler 
düzenlenebilir. 

Bu araştırmanın sınırlılıkları ise çalışmaya katılan katılımcıların çoğunluğunun eğitim 
durumlarının lisans mezunu olması ve yine katılımcıların çoğunluğunun gelir durumunun 
1000-3000TL arasında olması, örneklem açısından daha heterojen bir kitleye ulaşılamaması 
bakımından bir sınırlılık olarak düşünülmektedir. 
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ÖZET 
Turizm, küresel ve yerel düzeyde sürekli büyüyen ve ekonomik açıdan önemli bir sektördür. 
Bu nedenle turizmin gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilir olması gündeme 
gelmektedir. Bu amaçla turizmde sürdürülebilirliğin önemi gün geçtikçe artmış, akademik 
çalışmalarda da kendine önemli bir yer edinmiştir. Bu çalışmanın amacı sürdürülebilir turizm 
araştırmalarını bir bütün olarak ele alarak; sürdürülebilir turizm konusuna dair eğilimleri ve 
araştırma konularının nasıl kümelendiğini ortaya koymaktır. Sürdürülebilir turizmin gelişimine 
ışık tutmaya odaklanan az sayıda çalışmanın genellikle tezler üzerinden ele alındığı 
görülmüştür. Türkiye’de sürdürülebilir turizm ilgili hazırlanan uluslararası makaleleri içeren 
güncel bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Çalışma kapsadığı geniş zaman aralığı ve incelen 
çalışma sayısı anlamında ulusal alanyazında ilk olma özelliğine sahiptir. Çalışmada; Scopus 
veri tabanı üzerinden tarama yapılarak 1990-2022 yıllarında yayınlanan, sustainable tourism” 
(sürdürülebilir turizm) terimini içeren 1225 makale, araştırma süresince incelenmiştir. Makaler 
R programı ile Biblioshiny arayüzü kullanılarak analize tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular 
değerlendirilmiştir. Sürdürülebilir turizm kavramı 2692 yazar tarafından ilgi görmekte buna 
bağlı olarak konuyla ilgili artan çalışmaların varlığı ve özellikle 2016 yılı itibariyle konuyla 
alakalı yayınların artış gösterdiği saptanmıştır. Kelime bulutu görsel haritasında yıllar boyunca 
en çok ele alınan  kelime “ecotourism” (eko turizm) olurken, geçtiğimiz son iki yılda tüm 
dünyayı etkisi altına alan pandeminin de etkisiyle trend topic olan kavramlardan covid-19 
(kovid-19)’un öne çıktığı gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Turizm, Bibliyometrik Analiz, Scopus 

WHAT HAS CHANGED IN SUSTAINABLE TOURISM FROM PAST TO 
PRESENT? BIBLIOMETRIC ANALYSIS WITH THE R PROGRAM 

ABSTRACT 

Tourism is a constantly growing and economically important sector at the global and local level. 
For this reason, it is on the agenda that tourism should be sustainable so that it can be transferred 
to future generations. For this purpose, the importance of sustainability in tourism has increased 
day by day and has gained an important place in academic studies. The aim of this study is to 
consider sustainable tourism research as a whole; The aim is to reveal the trends in sustainable 
tourism and how research topics are clustered. It has been observed that few studies focusing 
on shedding light on the development of sustainable tourism are generally handled through 
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theses. There is no current study that includes international articles about sustainable tourism 
in Turkey. The study has the distinction of being the first in the national literature in terms of 
the wide range of time it covers and the number of studies examined. In the study; 1225 articles 
containing the term "sustainable tourism" published between 1990-2022 by scanning the 
Scopus database were examined during the research. The articles were analyzed using the R 
program and the Biblioshiny interface, and the findings were evaluated. The concept of 
sustainable tourism attracts attention by 2692 authors, and accordingly, the existence of 
increasing studies on the subject and especially as of 2016, it has been determined that the 
publications related to the subject have increased. While the word "ecotourism" (eco tourism) 
has been the most discussed word in the word cloud visual map over the years, it has been 
observed that covid-19 (covid-19), one of the trend topic concepts, has come to the fore with 
the effect of the pandemic that has affected the whole world in the last two years. 

Keywords: Sustainable Gastronomy, Bibliometric Analysis, Scopus 

GİRİŞ  

İnsan ihtiyaçlarının sınırsız, doğal kaynakların sınırlı olması; doğal kaynakların azalmasına 
neden olmaya başlamıştır. Ekonomik büyüme ve dünya nüfusunun hızla artmasıyla da 
toplumsal gereksinimleri karşılamak için kaynağa duyulan ihtiyaç, kaynakların devamlılığının 
sağlanabilmesi konusunda farkındalığın artmasına neden olmuştur. Bu bağlamda kaynak-
ihtiyaç dengesinin korunması amacıyla verimliliğin en uygun koşullarda uzun yıllar süresince 
devamlılığının sağlanması olarak ifade edilen sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. 
Özellikle 20. yüzyıl sonlarında dünyada bilinirliğini artan sürdürülebilirlik kavramı farklı 
kavramsal çerçevede ele alınırken sıklıkla gelecek kuşakların bireysel gereksinimlerini 
yeteneklerinden taviz vermeden günümüzdeki gereksinimlerinin karşılamasının sağlanması 
olarak tanımlanmaktadır. 

Toplumsal kalkınma ve ihtiyaçların karşılanması açısından büyük öneme sahip olan turizm, 
küresel ekonomide de büyük rol üstlenmektedir. On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) 
Turizm verilerine göre diğer işkollarına nazaran büyüme hızı göstererek küresel olarak Gayri 
safi yurt içi hasılaya toplam katkı payı %10'a varan seyahat ve turizm sektörünün gelecek 10 
yıl süresince küresel GSYH üstündeki etkisi yılda yaklaşık %4 bazında artış göstereceği; 
dolayısıyla, seyahat ve turizm sektörlerinin küresel Gayri safi yurt içi hasılanın %11,4 oranını 
kapsayacağı öne sürülmektedir (Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2019). Turizmin gelişmekte olan 
ekonomilere katkıda bulunarak büyük ölçüde gelir getirdiği görülmekte fakat birtakım şartlarda 
çevresel kaynaklar bakımından bir risk faktörü yarattığı gözlemlenmektedir (Williams ve 
Fennell, 2002). 

Bununla birlikte çevresel kaynakların büyümeyi ve gelişmeyi kaldıramadığında turizmin, uzun 
vadede çevre kirliliği, doğal ve toplumsal bir tahribat, biyoçeşitlilik üzerindeki zararlar vb. gibi 
çevre üzerinde olumsuz etkiler karşısında alternatif çözümlerin üretilmesi bölgeleri ve ülkeleri 
sürdürülebilirliğe yöneltmiştir. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için ilk olarak 1970’li 
yıllarda sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir turizm hakkında tanımlara yer verilmiştir (Keskin ve 
Örgün, 2015). Finansal kaynaklardaki artan büyüme ile sınırlı doğal kaynaklar arasındaki 
dengesizliğin olması turizm bölgelerinin gelişmesini tehlikeye atabilir. Dolayısıyla 
sürdürülebilir turizm kavramı son derece önemlidir. Sürdürülebilir turizm, “Turistlerin, çevre, 
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sektörün ve yerel halkın gereksinimlerine yönelik; şu andaki ve ilerideki sosyal, ekonomik, ve 
doğaya yönelik etkilerini de içerisinde barındıran turizm çeşididir.” biçiminde UNWTO 
tarafından tanımlanmaktadır. Aynı zamanda sürdürülebilir turizm; turizmin gelişmesine, 
kültürel ve çevresel faktörlere duyarlı davranarak katkı gösteren ve yöredeki turistlerle birlikte 
yerel halkın gereksinimlerini sürdürülebilir bir gelişme anlayışından taviz vermeden karşılayan 
bir yaklaşımdır (Kuter ve Ünal, 2009).  

Günümüzde turizm faaliyetlerinin doğal ve çevresel kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı 
sağlamak amacıyla sürdürülebilirlik anlayışı bağlamında gerçekleştirilmeleri zorunluluk 
bağlamında değerlendirilmektedir. Son yıllarda turizm ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişki ile 
ilgili araştırmaların hem kavramsal ve hem de ampirik olarak arttığı gözlemlenmiştir.  

Konu ile ilgili literatür tarandığında sürdürülebilir turizm ile ilgili yapılan çalışmaların genel 
özelliklerinin çeşitli bibliyometrik maddeler ile belirlenmesine yönelik ulusal literatürde 
kapsamlı bir çalışmanın eksikliği tespit edilmiştir. Bu nedenle çalışmanın amacı, sürdürülebilir 
turizm araştırmalarını bir bütün olarak ele alarak; sürdürülebilir turizm konusuna dair eğilimleri 
ve araştırma konularının nasıl kümelendiğini ortaya koymaktır. Ayrıca çalışmada 
sürdürülebilirlik çatısı altında yer alan kavramların açıklığa kavuşturulması ve gelecekteki 
araştırmalar hakkında ipuçları ve öneriler sunulmuştur. . 

 SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM ARAŞTIRMALARI  

Turizm dünya çapında önemli bir ekonomik sektördür ve günümüzde önemli bir değere sahip 
alandır. Bu yüzden, turizmin kilit bir yönü sürdürülebilirliktir, çünkü ekonomik etkinin yanı 
sıra mevcut ve gelecekteki sosyal ve çevresel koşulları da dikkate alarak paydaşların 
ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda turizmde 
sürdürülebilirliğin geliştirilmesinin önemini vurgulayan çalışmalara ilgi artmaktadır (Niñerola 
vd. 2019). 

Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası alanyazın detaylıca tarandığında turizm alanında 
yayınlanan bibliyometrik çalışmalar 2000’li yılların ilk başlarında ortaya çıktığı görülmektedir 
(Köseoğlu vd. 2016). Mevcut çalışmalar incelendiğinde ilk olarak sürdürülebilir turizm 
kavramlarının genel özelliklerinden bahsedilmiş; çalışmaların bazılarının ise turizm alanındaki 
lisansüstü tezleri ele alarak (Demirbulat ve Dinç 2017; Akmeşe vd. 2018; Ünal ve Bayar 2020) 
bazıları ise akademik makale bulgularını analiz ederek (Ruhannen vd. 2015; Bayram vd 2017; 
Garrigos-Simon vd. 2018; Yeksan ve Akbaba 2019; Niñerola vd. 2019) sürdürülebilir turizmin 
konusunun gelecekteki eğilimleri ile ilgili tahminler öne sürülmüştür. Bu bağlamda 
sürdürülebilir turizm alanında yapılan bibliyometrik araştırmalar ulusal ve uluslararası yazın 
taramasıyla tablolarla sunulmuştur. 

Tablo 1. Ulusal yazın taramasıyla elde edilen makaleler 

Yayın Başlığı Yazar(lar) ve 
Yayın Yılı 

Veri sayısı ve 
Kaynağı 

Kapsadığı 
Dönem Yazılım 

Sürdürülebilir Turizm Konulu 
Lisansüstü Tezlerin 
Bibliyometrik Profili 

Demirbulat ve 
Dinç (2017) 

62 Tez 
YÖKTEZ 1987-2015 Excel 

Sürdürülebilir Turizm: 
Bibliyometrik Analiz 

Bayram vd. 
(2017) 

40 makale 
YÖK Akademik 2010-2017 Excel 
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Sürdürülebilir Turizm 
Konusunda Hazırlanan 
Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi 

Akmeşe vd. 
(2018) 

75 Tez 
YÖKTEZ 2002-2017 Frekans 

analizi 

Sürdürülebilir Turizm 
Çalışmaları Üzerine Bir 
Bibliyometrik Analiz: 8 Yılın 
Gözden Geçirilmesi  

Tokmak vd. 
(2018) 

143 Makale 
4 Turizm Dergisi 2010-2017 Excel 

Sürdürülebilir Turizm 
Makalelerinin Bibliyometrik 
Analizi  

Yeksan ve 
Akbaba (2019) 

288 makale 
WOS 2010-2017 SPSS 21 

Türkiye’de Sürdürülebilir 
Turizm Konusunda 
Yayınlanmış Lisansüstü 
Tezlerin Bibliyometrik 
İncelemesi 

Ünal ve Bayar 
(2020) 

310 Tez 
YÖKTEZ 1994-2020 Frekans 

analizi 

Demirbulat ve Dinç (2017) tarafından ele alınan çalışmada Yükseköğretim Kurulu veri 
tabanında 1987-2015 yılları boyunca Türkiye’de yayınlanmış sürdürülebilir turizmi konu 
edinmiş 41 adet yüksek lisans ve 21 adet doktora olmak üzere toplamda 62 lisansüstü tezi; 
tezlerin türü, yayın yılı, yayınlanan üniversite, enstitü, anabilim dalı ve çalışmanın incelediği 
konu gibi parametreler çerçevesinde bibliyometrik anlamda ele almışlardır. Araştırma 
bulgularında en çok lisansüstü tezin İstanbul Üniversitesi tarafından yayınlandığı tespit 
edilmiştir. 

Bayram vd. (2017) tarafından yapılan çalışmada, YÖK akademik veri tabanında bulunan 87 
adet makale tespit edilmiştir. Daha sonra yapılan araştırmalar sonucu 40 adet makale seçilmiş 
farklı kriterlere göre bibliyometrik olarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda makalelerin 
sayfa sayıları, anahtar kelime sayıları, anahtar kelimelerdeki  sürdürülebilir turizm kavramının  
var olması, bahsedilen alt konu başlıkları, yazar sayıları, yazarların bulundukları kurum ve ana 
bilim dalları, özetlerinin üzerinde çalışmalar gerçekleşmiştir. Konu ile ilgili çalışmaların nitel 
olduğu, nicel çalışmaların da sayısının arttırılmasının önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Akmeşe vd. (2018) tarafından ele alınan çalışmada 2002-2017 yıllarında Türkiye’de 
yayınlanmış, Yüksek öğretim kurumu tezlerinin bulunduğu veriler incelenmiş, 2002-2017 
yıllarında sürdürülebilir turizm konusunu ele alan 52 adet yüksek lisans ve 23 adet doktora tezi; 
‘‘tezlerin türü, yayınlandıkları yıl, hazırlandıkları üniversite, kullanılan yöntem, çalışma 
grupları, çalışma alanları’’ konularına yönelik analizler yapılmıştır. Araştırmada ele alınan 
analizler neticesinde, incelenen çalışmaların en fazla lisansüstü tezinin 2014-2015 yılları 
arasında yazıldığı, çoğunlukla lisansüstü tezlerinin Dokuz Eylül Üniversite aracılığıyla 
yayınlandığı, çalışma yapılan gruplar incelendiğinde en fazla ‘‘yöneticiler’’le yürütüldüğü 
diğerlerine oranla ‘‘anket’’ yönteminin tercih edildiğini ve ‘‘çevresel’’ konuların çoğunlukla 
çalışma alanı olarak belirlendiği saptanmıştır. 

Tokmak vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada sürdürülebilir turizm ile ilgili “Tourism 
Management”, “Tourism Management Perspectives”, “Journal of Sustainable Tourism” ve 
“Annals of Tourism Research”  dergilerinde toplam 143 makale incelenmiştir. Bu makalelerin 
incelenmesi sonucunda bulgular yedi farklı başlık altında sınıflandırılmıştır. Araştırma 
sonucunda makalelerin çoğunun özellikle 2017 yılında Sürdürülebilir Turizm Dergisi'nde 
yayımlandığı, nitel ve deneysel yöntemler kullanan makale sayısının daha yüksek olduğu ve 
vaka çalışmalarının en çok sırasıyla Avustralya, ABD ve İngiltere'de yapıldığı tespit edilmiştir.  
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Yeksan ve Akbaba (2019) tarafından yapılan çalışmada sürdürülebilir turizm konusuyla ilgili 
2010-2017 yıllarında Journal of Sustainable Tourism, Sustainability dergileri taratılarak 288 
adet makale incelenmiştir. Söz konusu çalışmada, yayınların yapıldığı dergi, yayın yılı, sayfa 
sayısı ve yazar sayıları gibi parametre çerçevesinde incelenmiştir. Araştırma bulguları 
incelenen makalelerin çoğunlukla Journal of Sustainable Tourism dergisinde yayınlandığı 
ortaya konulmuştur. Sürdürülebilir turizm ile ilgili en fazla makalenin ise 2017 yılında 
yayınlandığı, zaman geçtikçe makale sayısında artış olduğu, makalelerin çoğunlukla iki yazara 
sahip olduğu ve çalışmalarda kullanılan sayfa sayısının çoğunlukla altı ile on sayfa arasında 
olduğu gösterilmektedir. 

Ünal ve Bayar (2020) tarafından yapılan çalışmada sürdürülebilir turizmin konu başlığı olarak 
yer aldığı lisansüstü tezleri bibliyometrik analiz yapılmak amacıyla incelenmiştir. Söz konusu 
çalışma Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı’nda (YÖKTEZ) yer alan 1994-15 Mayıs 2020 zaman 
aralığında yayınlanmış “sürdürülebilir turizm” 310 adet lisansüstü tezi bibliyometrik analizlerle 
değerlendirmişlerdir. Araştırmada ele alınan analizlerin sonucunda; lisansüstü tezler çeşitli 
parametreler bakımından analiz yapılmış ve değerlendirilmiştir. 

Tablo 2. Uluslararası yazın taramasıyla elde edilen makaleler 

Yayın Başlığı Yazar(lar) ve 
Yayın Yılı 

Veri sayısı ve 
Kaynağı 

Kapsadığı 
Dönem Yazılım 

Sustainable tourism research: An 
analysis of papers published in the 
Journal of Sustainable Tourism. 

Lu ve Nepal 
2009 

341 Makale 
Journal of 
Sustainable Tourism  

1993-2007 Excel 

Trends and patterns in sustainable 
tourism research: A 25-year 
bibliometric analysis.  

Ruhannen vd. 
2015 

492 Makale 
4 Turizm Dergisi 

1987-2012 Excel 

Sustaınable Tourısm Research 
Towards Twenty-Fıve Years Of 
The Journal Of Sustaınable 
Tourısm 

Mauleon vd. 
2018 

1032 Makale  
The Journal of 
Sustainable Tourism 

1993-2017 VOSviewer 

Tourism and sustainability: A 
bibliometric and visualization 
analysis.  

Simon vd. 2018  2279 Makale 
Web Of Science 
 

1933-2017 VOSviewer 

Research in sustainable tourism: A 
longitudinal study of articles 
between 2008 and 2017.  

Qian vd. 2018 599 Makale 
The Journal of 
Sustainable Tourism 
(JOST) 

2008-2017 VOSviewer 
CiteSpace 

Science Mapping the Knowledge 
Base on Sustainable Tourism 
Development, 1990–2018 

Yoopetch ve 
Nimsai; 2019 

1596 Makale 
Scopus 

1990-2018 VOSviewer 

Sustainable tourism in the open 
innovation realm: A bibliometric 
analysis 

Della Corte 
vd.2019 

492 Makale 
12 Dergi 

1998-2002 R 

Tourism research on sustainability: 
A bibliometric analysis 

Niñerola vd. 
2019  

4674 Makale 
Scopus 

1987-2018 VOSviewer 

Using bibliometric methods to shed 
light on the concept of sustainable 
tourism. 

Serrano vd. 
2019 

728 Makale 
Web of Science 

1987-2018 VOSviewer 
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Sustainability perceptions in 
tourism and hospitality: A mixed-
method bibliometric approach. 

Lima Santos vd. 
2020 

101 Makale  
Scopus 

2001-2020 SciVal  
DB Gnosis 

Are we really progressing 
sustainable tourism research? A 
bibliometric analysis 

Moyle vd. 2020 839 Bildiri 
Journal of 
Sustainable Tourism 

1987-2017 STATA 

Sustainable Tourism Development 
and Economic Growth: 
Bibliometric Review and Analysis 

León vd. (2021) 668 Makale 
Web Of Science 
 

1991-2020 VOSviewer 

 

Lu ve Nepal (2009) tarafından hazırlanan çalışmada 1993-2007 yılları arasında Journal of 
Sustainable Tourism (JOST) dergisinde yayınlanan 341 makaleyi incelemişlerdir. Son 15 yılda 
ele alınan araştırmalarının büyümesini tanımlayan eğilimler belirlenmiştir. Çalışmadan elde 
edilen sonuçlara göre en çok sürdürülebilirliği inceleyen ülkelerin Avrupa ve Avustralya-Yeni 
Zelanda olduğu belirtilmiştir. Bulgular, derginin literatüre katkısını, metodolojik gelişmişliği 
ve sürdürülebilir turizm gelişimindeki etkilerini öne sürmektedir. Sürdürülebilir turizm 
araştırmalarının gelecekteki olası durumu ele alınmıştır. 

Ruhanen vd. (2015) tarafından yapılan çalışmada, 1987-2012 yılları arasında son 25 yıldaki 
sürdürülebilir turizm araştırmalarındaki eğilimleri ve kalıpları araştırmak amaçlanmıştır.  
Çalışmada turizm alanında en üst sıralarda yer alan dört dergide 492 makalenin bibliyometrik 
analizi yapılmıştır. Sonuçlar, sürdürülebilir turizm araştırmalarının son yıllarda önemli ölçüde 
arttığını, yayınlanan makalelerin büyük kısmının vaka çalışmaları, ampirik çalışmalar ve 
eleştirel incelemeler olduğu, ancak sürdürülebilir turizm araştırmalarındaki konu ve temaların 
sabit kaldığını ortaya koymuştur.  

Mauleon vd. (2018) tarafından ele alınan çalışmada 1993 ve 2017 yılları arasında Scopus 
veritabanında The Journal of Sustainable Tourism (JOST) dergisinde 'Sürdürülebilir Turizm 
Dergisi' anahtar kelimesini kullanarak 1032 makale incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda 
VOSviewer kullanılarak grafik haritalar oluşturulmuş, verimlilik, etki, konular, yazarlar, 
kurumlar ve ülkelerdeki önde gelen eğilimler analiz edilmiştir. 

Simon vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada turizmin sürdürülebilirliği gelir veya istihdam 
bakımından bibliyometrik bakış sunmayı amaçlanmıştır. Mevcut çalışmada, 1933-2017 
arasında Web of Science (WOS) veri tabanından yayınlanan 2279 makaleyi anahtar kelimeler, 
atıf, yazarların ortak çalışması bakımından analizleri yapılmıştır. Araştırmada yapılan analizler 
sonucunda, etki, ana dergiler, makaleler, konular, yazarlar, kurumlar ve ülkeler açısından 
gelişim durumunu ve önde gelen eğilimler ile ilgiler sunulmuştur. 

Qian vd. 2018 tarafından yapılan çalışmada 2008-2017 yılları arasında The Journal of 
Sustainable Tourism (JST) dergisinde yayınlanan sürdürülebilir turizm alanındaki toplam 599 
makaleyi incelemiştir. Çalışmada seçilen makaleleri analiz etmek için içerik analizi, analizler 
için ise VOSviewer ve CiteSpace programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda seçilen 
makaleler atıfları, etki analizi, bilgi tabanı ve tematik kapsamda değerlendirilmiştir. 

Yoopetch ve Nimsai (2019) çalışmalarında sürdürülebilir turizmin gelişimi üzerine yayınlanan 
1596 Scopus endeksli belgeyi incelemek için bilim haritalama tekniklerini kullanmıştır. 
Çalışmadaki incelemenin amacı, literatürün büyüklüğünü, büyümesini ve küresel dağılımını 
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belgelemek, önemli dergilerini, yazarlarını ve belgelerini belirlemek, ortaya çıkan konuları 
vurgulamak ve bu literatürün altında yatan entelektüel yapıyı aydınlatmaktır. Çalışmanın 
sonucunda literatürde etkili dergilerin, yazarların ve belgelerin analizi sürdürülebilir turizm 
geliştirme bilgi tabanının fikri yapısı ve güncel konular hakkında bilgi verilmiştir. 

Della Corte vd. (2019) tarafından hazırlanan çalışmada 5 yıllık bir dönemde (1998-2002) 
yayınlanan 12 dergide sürdürülebilir turizmin bibliyometrik analizini değerlendirmektedir. 
Çalışmanın devamında ortaya çıkan temaları betimlemekte ve teori geliştirme ve daha ileri 
araştırmalar için eleştirel tartışmalar sunulmaktadır. Çalışmanın sonucunda ise etki, ana 
dergiler, makaleler, konular, yazarlar ve ülkeler açısından sürdürülebilirliğin gelişim durumunu 
ve önde gelen eğilimleri ile ilgili bilgiler sunulmuştur. 

Serrano, (2019) yılında yaptığı çalışmada uluslararası alan yazın boyutundan sürdürülebilir 
turizm kavramı ele alınarak bibliyometrik analizlerle incelenmiştir. Çalışmada Web of Science 
veri tabanında alandaki temel araştırma konularını ve bunların son 32 yıldaki (1987-2018) 
evrimini, değerlendirici teknikler, ilişkisel teknikler ve bibliyometrik veri tekniklerinin 
VOSviewer programını kullanarak görselleştirilmesi gibi bibliyometrik yöntemlerle analiz 
edilmiştir. Çalışmanın sonucunda sürdürülebilir turizm alanındaki yayınların, yazarların, 
yapılan atıfların değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmaların anahtar kelime analizleri ve ülkeler 
arası iş birliktelikleri de özetlenmektedir. Çalışmada son olarak turizm ve gastronomi 
boyutunda çalışmaların sürdürülebilirlik konusundaki mevcut durumu ve ilerideki çalışma 
eğilimleri hakkında bilgiler sunulmuştur. 

Niñerola vd. (2019), tarafından sürdürülebilir turizm ile ilgili literatürü taramak amacıyla 
bibliyometrik analiz yapılmıştır. Sürdürülebilir turizm alanındaki ana eğilimleri belirlemek 
amacıyla VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. 1987-2018 yılları arasında, Scopus'ta turizmde 
sürdürülebilirlik ile ilgili toplam 4647 makaleyi incelemişlerdir. Yapılan araştırma sonucunda, 
turizmde sürdürülebilirliğe ilişkin literatürün önemli ölçüde büyüdüğü, incelenen makalelerin 
6’sından 300’den fazla alıntı yapılmış, alıntı bakımından Amerika Birleşik Devletleri’nin lider 
olduğu, anahtar kelime trend ağ analizine göre sürdürülebilirlik, şirketler ve turistik 
destinasyonların gelişmesi anlamında büyük önem gösteren duruma gelmekte olduğu ve turizm 
literatüründe bulunan ilgili çalışmaların artmasının beklendiği belirtilmiştir. 

Lima Santos vd. (2020) tarafından yürütülen çalışmada 2001-2020 yılları arasında Turizm ve 
Otelcilik çalışmalarında Sürdürülebilirlik Algılarını; SCOPUS veri tabanında 102 yazar 
tarafından 39 dergide yayımlanan 101 makaleden oluşan çalışmaları incelenmiştir. Çalışmada, 
konuyla ilgili bilimsel literatür, değerlendirici, ilişkisel ve sistematik bibliyometrik analiz 
olmak üzere üç bibliyometrik analiz tekniğinin bir kombinasyonu ile haritalanmıştır. 
Çalışmanın sonuçları, sürdürülebilirlik algılarının turistlerin, paydaşların ve sakinlerin 
algılarına odaklandığını ortaya koymaktadır.  

Moyle vd. (2020) tarafından ele alınan çalışmada 1987-2017 yıllarına sürdürülebilir turizm ile 
ilgili 839 bildiri taranarak elde edilmiştir. Bu çalışmaların bibliyometrik analizi yapılmıştır. 

León vd. (2021) tarafından yürütülen çalışmada, Web of Science veri tabanında bugüne kadar 
yayınlanan 668 makaleyi, sürdürülebilir turizm gelişiminin ekonominin genel uzun vadeli 
ilerlemesi üzerindeki etkisi üzerine analiz etmek amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda bugüne 
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kadar yayınlanmış literatürdeki eğilim gösterilmektedir. Son yıllarda turizm alanında yapılan 
çalışmalar incelendiğinde ele alınan çalışmalarda bibliyometrik analizlerin artış gösterdiği 
görülmektedir. Bibliyometrik analiz çalışmaların gelişimi, alanda ele alınan çalışma konularına 
bütüncül olarak daha kapsamlı bakımdan gözlenmesini sağlamaktadır. 

YÖNTEM  

Herhangi bilim dalının alanında yayınlanan yazılı çalışmalar belli dönemlerde incelenerek 
konuyla alakalı bilim dalında gelişimin saptanmasına ek olarak daha çok hangi konularda 
yoğunluk olduğunun gözlenebilmesi bakımından oldukça önemlidir (Kozak, 2000). Bu 
tekniklerden biri olan bibliyometrik analiz bilimsel dergilerin niteliklerini ortaya koymak 
amacıyla sıklıkla tercih edilmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilir turizm konusuyla ilgili 
geçmişten bugüne dek ortaya çıkan araştırma eğilimlerini ortaya konmaktadır. Bu amaçla 
aşağıdaki araştırma soruları ortaya konulmuştur.  

 
Şekil 1. Araştırmanın genel çerçevesi 

 
Bibliyometri analizi, çeşitli düşünce alanlarının nasıl ortaya çıkmış olabileceğini göstermek, bir 
grup içindeki en etkili araştırmacıları belirlemek, bu araştırmacılar tarafından kapsanan daha 
yeni konuları saptayarak ortaya çıkan ek çalışma alanlarını belirlemenin yolunu açmaktadır. Bu 
nedenle bu çalışma, 275,000’den fazla yayınlanmış makaleden oluşan bir gruptan başlayarak 
ve önerilen konuyla ilgili özel çalışmalar bulmak için bu grubu filtreleyerek sürdürülebilir 
turizmin gelişiminin kapsamlı bir değerlendirmesini sunmaktadır.  SCOPUS, hakemli 
literatürün en büyük ve en kaliteli özet ve çevrimiçi atıf veri tabanlarından biridir; bu nedenle, 
bu araştırmanın amaçları için yeterli bir kaynak olarak kabul edilmiştir. 

 Literatürün bibliyometrik açıdan değerlendirilmesini sağlamak amacıyla, araştırmacılara 2004 
yılında Elsevier Yayınevi tarafından sunulmuştur. En prestijli veri tabanlarından biri olan 
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Scopus en geniş ve öz olarak bibliyometrik atıf veri tabanıdır. Ayrıca sosyal bilimler, fen 
bilimleri, teknoloji, tıp alanı gibi farklı bilim dalları içerisinde olan Scopus, hakemli dergi sayısı 
anlamında en kapsamlı veri tabanı olmaktadır (Taşkın, vd. 2011). Bu çalışmanın verilerinin 
elde edilmesinde Scopus (www.scopus.com) veri tabanına “sustainable tourism” kelime grubu 
arama dizinine yazılmış ve sunulan gelişmiş arama özelliğiyle ile arama yapılmıştır. Yapılan 
taramalar neticesinde 1225 makale tespit edilmiştir. Araştırma dahilinde elde edilen makakeler 
Scopus veri tabanından CSV Excel formatında indirilmiştir.Çalışmanın veri setinin doğru 
analiz edilmesi amacıyla birtakım filtreler seçilmiştir. İlk olarak araştırma konusunu içeren 
kelimelerin başlıkta bulunması, ingilizce dili olması filtreleri kullanılmıştır. Araştırmada elde 
edilen bulgular R programıyla Biblioshiny arayüzü kullanılarak analize tabi tutulmuş ve görsel 
haritalar elde edilmiştir. Bu paket, R programında kullanılması için Aria ve Cuccurullo (2017) 
tarafından ortaya konulmuş ve literatürde bulunan çalışmaların bütüncül ve kapsamlı olarak 
incelenmesine ve herhangi bir alandaki değişimleri, eğilimleri ve gelecekteki araştırmalarda 
çalışılması muhtemel konularında gözlenmesi bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. 
Çalışmada yapılan analiz bulguları dahilinde 1225 makale yıllara göre yayın sayıları, yerel ve 
küresel boyutta atıf sayıları, yazarlar, ülkelerdeki durum analizi ve iş birliklerin durumu gibi 
veriler tablo olarak sunulmuş ve görsel haritalar oluşturularak  çalışmada sunulmuştur. Şekil 
2’de çalışma sürecinde ele alınacak araştırmaların seçim sürecine ilişkin akış diyagramı 
sunulmuştur. 

Şekil 2: Çalışma Süreci Akış Diyagramı 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Scopus veri tabanında “sustainable tourism” ile yapılan taramada, konuyla ilgili ilk çalışmadan 
başlanarak 1990-2022 yıllarında yayınlanan makalelerin tamamı analize dahil edilmiştir. Tablo 
3’de çalışma dahilinde analizi yapılan makalelere ait temel bilgiler sunulmuştur. 
 
Tablo 3: Verilerle Ilgili Temel Bilgiler 

AÇIKLAMA SONUÇLAR 
Yayınların Zaman Aralığı 1990:2022 
Kaynaklar (Dergiler, Kitaplar, vb.) 325 
Makaleler  1225 
Ortalama yayın yılı 8,06 
Makale başına düşen ortalama atıf  24,8 
Makale başına düşen yıllar ortalama atıf  2,623 
Referanslar 59335 

DOKÜMAN TÜRÜ 
Makale  1225 

DOKÜMAN İÇERİKLERİ 
Yazarların Anahtar Kelimeleri  1906 

YAZARLAR 
Yazar sayısı 2692 
Tek yazarlı makale sayısı  280 
Çok yazarlı makale sayısı  2412 

YAZAR İŞ BİRLİKLERİ 
Yazar başına makale sayısı  0,455 
Makale başına yazar  2,2 
Makale başına ortak yazar  2,61 
İş birliği endeksi  2,67 

Tablo 3 incelendiğinde, yer alan temel bilgilere göre, konuya ilgili 325 kaynaktaki 1225 
makalenin 2692 yazar aracılığıyla ele alındığı gösterilmektedir. Konuyla ilgili ise yılda 
ortalama 8,94 çalışmanın yayınlandığı, makale başına ortalama 24,8 atıf olduğu ve çalışmaların 
genellikle birden çok yazar tarafından yayınlandığı gösterilmektedir. 

 
Şekil 3. Yıllık Yayın Sayıları 
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Şekil 3’te, 1990- 2022 yıllarında konuyla ilgili yayınlanan makaleler analiz edildiğinde, 1991 
yılına dek 1’er, 1992-2004 yıllarında ise 10 ve 20 arasında değişiklik gösteren çalışmalar tespit 
edilmiştir. 2004 - 2018 yıllarında 30 ve 80 arasında değişiklik gösteren çalışmalar bulunurken, 
2019 yılından itibaren her yılda 100’den fazla çalışma olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir 
turizm konusuyla ilişkili en fazla çalışmanın yayınlandığı yıl 172 makaleyle 2021 yılı olarak 
tespit edilmiştir. Bundan dolayı sürdürülebilir turizm konusuna ilişkin eğilimlerin 2019 yılından 
itibaren gittikçe artış gösterdiği saptanmıştır. 

Şekil 4: En Fazla Yayın Yapılan Ilk 20 Dergi 
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Kısaltmalar: TA: Toplam Atıf, YS: Yayın Sayısı, YB: Derginin Yayınlanmaya Başlandığı Tarih 
Şekil 4’de konuyla ilgili en çok yayın yapılan 20 dergi tabloda yer almaktadır. Tablo 4’deyse 
dergilerden en yüksek H index  oranına sahip olan ilk 10 dergiye ait kaynak etkileri 
gösterilmiştir. Tablo 4 incelendiğinde “JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURİSM” dergisi 
tüm index değerlerine göre en iyi olandır. Ayrıca dergide yayınlanan makale sayısı ve  dergide 
yapılan toplam atıfların sayısı tüm dergilere oranla okdukça fazla sayıdadır. Yayın yılı en eski 
olan dergi ise “TOURISM MANAGEMENT” dergisi ikinci index değerleri en yüksek olandır. 

Şekil 5: Yazarların Yıllara Göre Yayın Sayıları 

Şekil 5’de konuya ilişkin en fazla çalışması bulunan yazarlar bulunmaktadır. Sürdürülebilir 
turizm konuyla ilgili en fazla çalışmayı yayınlayan BRAMWELL’den sonra, 9 adet yayın ile  
BLANCAS takip etmektedir. Yazarların çalışmalarını daha çok 2010 ve sonrasında yaptığı 
görülmektedir. Bu bulgularla 2010 yıl sonrası konuya olan eğilimin artışa geçtiğini söylemek 
mümkündür. Konuya ilişkin 1990 yılından itibaren birkaç yıl dışında 2018 yılına dek en uzun 
zaman yayın yapan yazar BUTLER olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 5: Yerel Ve Küresel Olarak En Fazla Atıf Alan Makaleler 
Yazar, Yıl, Makale DOI YA KA 

LIU Z, 2003, J SUSTAINABLE TOUR 10.1080/09669580308667216 95 538 
BRAMWELL B, 1993, J SUSTAINABLE TOUR-a 10.1080/09669589309450696 81 299 
HUNTER C, 1997, ANN TOUR RES 10.1016/s0160-7383(97)00036-4 80 532 

MILLER G, 2001, TOUR MANAGE 10.1016/S0261-5177(00)00067-4 56 385 

WALIGO VM, 2013, TOUR MANAGE 10.1016/j.tourman.2012.10.008 40 263 

LEE TH, 2013, TOUR MANAGE 10.1016/j.tourman.2012.03.007 39 440 

BYRD ET, 2007, TOUR REV 10.1108/16605370780000309 38 324 
HUNTER CJ, 1995, J SUSTAINABLE TOUR 10.1080/09669589509510720 37 227 
HARDY A, 2002, J SUSTAINABLE TOUR 10.1080/09669580208667183 35 231 
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Tablo 5’de ise yerel ve küresel boyutta en çok atıf alan makalelerin yazarlarının sıralamasıyla 
birlikte en çok atıf alan makalelerden ilk 10 sıradakilerin doi bilgileri gösterilmektedir. Yerel 
ve küresel olarak en fazla atıfın 2003 yılında Zhenhua Liu tarafından yayınlanan Sustainable 
Tourism Development: A Critique çalışması olduğu belirlenmiştir. 

Şekil 6: Ortak atıf ağı görseli 

Şekil 6’da yazarların yayınlara bulunduğu ortak atıfların bağlantısı gösterilmektedir. 
Sürdürülebilir turizm konusuna ilişkin yayınlanan makalelerin referanslarında beraber yer alan 
yazarlar da sunulmuştur. 4 farklı renk kümesinin oluştuğu ve oluşan kırmızı, mavi, yeşil ve mor 
kümenin birbirileri ile bağlantı içinde olduğu görülmektedir.  Ortak atıf ağı görselinde konuyla 
ilgili daha etkin çalışmalar yapan yazarlar daha ön planda gözükmektedir. Renk kümeleri 
incelendiğinde sürdürülebilir turizm kavramının geliştirilmesi için en çok yayında bulunan 
yazarlar olduğu dikkat çekmektedir. 

Şekil 7: Ülkelerin Bilimsel Üretimi 
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Şekil 8: Ülkelerin İş birlikleri Haritası 

Şekil 7 ve 8’de ülkelerin bilimsel üretimi ve ülkelerin iş birlikleri haritası sunulmuştur.
Şekil 7’de sürdürülebilir turizm ile ilgili en çok yayın yapan 261 makaleyle Amerika’dır. Bu 
ülkeler yayınlanan makale sayısına göre sırasıyla İspanya (244), Birleşik Krallık (233), Çin 
(214), Avustralya (197), İtalya (171), Malezya (141) ve Endonezya (100)’dır. Bu sıralamada 
Türkiye 80 makaleyle 10.sırada yer almaktadır. Ülkelerin iş birlikleri haritasının sunulduğu 
Şekil 8’de en fazla yayın sayısının bulunduğu Amerika’nın en çok iş birliği içinde bulunduğu 
ülkeler sırayla, Çin (8), Avustralya (6), Yeni Zelanda (5), Birleşik Krallık (4), Kore (3) olarak 
sıralanmaktadır. Daha sonra ise Avustralya ile Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ile Avustralya ve 
Birleşik Krallık ile Çin 6’şar çalışmayla sıralamada yer almaktadır. 

Şekil 9: Kelime Bulutu 
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Şekil 9’da incelenen makalelerdeki anahtar kelimelerde en çok tekrarlanan kelimelerden oluşan 
kelime bulutu gösterilmektedir. Kelime bulutu görsel haritasına göre 1225 makalede 
sürdürülebilir turizm konusunda en fazla “ecotourism” kelimesinin yer aldığının ve kullanım 
oranının 513 olduğu ortaya çıkmıştır. Eko turizm kelimesinin diğer kelimelere oranda 
frekansının oldukça yüksek olması sürdürülebilir turizm bağlamında kaynakların etkin 
kullanılabilmesi amacıyla önem gösterilmesi gereken konu olarak dikkat çekmektedir.  
Kullanım oranları frekans (f) sayılarına göre “tourism development” (f=313), “sustainable 
development” (f=266), “sustainability ” (f=206), “tourism management” (f=156), “tourist 
destination” (f=134), “tourism” (f=70), “stakeholder” (f=69), “tourism market” (f=64), 
“sustainable tourism” (f=58)’dır. 
 

 
Şekil 10. Trend Konular 

Şekil 10’da son 18 yıl içinde trend topic olarak kullanılan 18 kelime veya kelime grubu 
bulunmaktadır. Sürdürülebilir turizm konusunda kullanılan bu kelimelerden son 5 yılda trend 
topic olarak kullanılanların; “covid-19, climate change, tourism, ecotourism ve sustainability” 
olduğu görülmektedir.  
Özellikle son 2 yıl içinde kullanılan “covid19” kelimesinin tüm dünyada etkisi olan covid19 
pandemisine bağlı olarak, sürdürürülebilir turizm çalışmaları üzerinde oldukça fazla öne çıktığı 
görülmektedir. Dahası, climate change, tourism, ecotourism ve sustainability konularının yeni 
dünya düzeninde kullanılışının arttığı bilinirken, sürdürülebilir turizmi konuna ilişkin bu 
konuların öne çıkması tesadüf olmamakla birlikte anlamlıdır. 
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Şekil 11: Tarihsel açıdan alıntı analizi 

11’de yıllar itibariyle çalışmaları en fazla etkileyen ve atıf yapılan makaleler yer almaktadır. 
Şekil incelendiğinde Ruhanen  (2008)’e ait çalışmanın diğer çalışmaları en fazla etkileyen 
makale olduğu görülmektedir. Diğer taraftan Ruhanen (2013)’in etkilediği Farmaki (2015) ve 
Zolfani (2015)’e ait çalışmaların da kendisinden sonraki çalışmalara yön verdiği söylenebilir. 

 
Şekil 12. Yazarların Kullanmış Olduğu Anahtar Kelime Sayıları (Treemap) 

Şekil 12’de incelenen 1225 makalede yer alan yazarların anahtar kelime sayıları görsek 
haritayla sunulmuştur. Şekil de yazarların kullandığı anahtar kelimeler en çok bahsedilen 
kelimeleri saptanabilmesi adına öne çıkan 20 kelime ile analiz edilmiştir.  Yapılan analizle 
neticesinde en çok yer alan ilk on anahtar kelimenin sırayla ecotourism, tourism development 
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sustainable development, sustainability tourism management, tourist destination, tourism, 
stakeholder, tourism market, sustainable tourism olduğu tespit edilmiştir. 

 
Şekil 13: Tematik evrim (thematic evolution) 

Şekil 13’te yıllara göre kullanılan anahtar kelimelerin değişimi tematik harita ile sunulmuştur. 
1990-2016 yıllarında makalelerde en çok kullanılan anahtar kelimeler sırayla “coastal zone- 
kıyı bölgesi”, “sustainable development- sürdürülebilir kalkınma”, “ecotourism- ekoturizm”, 
“protected area-korunan alan“, “nongovernmental organization-sivil toplum kuruluşu“, 
“eurasia- avrasya“ olduğu görülmektedir. 2017 yılı sonrasında coastal zone- kıyı bölgesi 
anahtar kelimesi; indonesia- Endonezya ve  sustainable development- sürdürülebilir kalkınma 
olarak değişime uğramıştır. Sustainable development anahtar kelimesi ise; ecotourism ve  
protected area olarak değişikliğe uğrayarak ve yayınlarda bu anahtar kelimeleri ile 
kullanılmıştır. 

 
Şekil 14: Kavramsal Yapı Haritası 
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Şekil 14’de çalışmalarda kullanılan anahtar kelimelerin yıllara göre kullanım artış oranları yer 
almaktadır. En çok kullanılan anahtar kelime “planning- planlama” olmuştur. Daha sonra en 
çok kullanılan anahtar kelime ise “sustainable- sürdürülebilir” ve strategy- strateji kavramları 
olmuş, kavramların kullanımı zaman içinde ani bir artış göstermiştir. Ayrıca kavramsal yapı 
haritası incelendiğinde kırmızı ve mavi renklerde oluşan iki temel kategori görülmektedir. Buna 
göre kırmızı renkli alanda yoğunlaşma görülürken bu küme incelendiğinde gelişme, yönetim, 
pazarlama ve sürdürülebilirlik kavramların ön plana çıktığı görülmektedir. Mavi alanda ise 
destinasyon yönetimi ile sürdürülebilir turizme ilişkin göstergeler birlikte çalışılmaktadır 

Şekil 15: Ortak atıf ağ analizi (yazarlara göre) 
Şekil 15’de yer alan ortak atıf analizi sonuçlarına göre çalışmalar yedi (kırmızı, mavi, yeşil, 
mor, pembe, kahverengi, turuncu) farklı kümede toplanmıştır. Kırmızı bölgede Bramwell  ve 
Lane; yeşil bölgede Aall ve Dodds; mavi bölgede González, Caballero ve Lozano-oyola; mor 
bölgede Hunter ve Blackstock; pembe bölgede Calderón-vargas ve Asmat-campos; kahverengi 
bölgede Trišić  ve Štetić; turuncu bölgede ise Jamal ve Camargo arasında yapılan yayınların 
atıf alma olasılıklarının kümeleme analizi görülmektedir. 

SONUÇ 

Turizm alanındaki uygulayıcılar için bu çalışma, sürdürülebilirliğin çevresel zorluklara ve 
turizm eğilimlerine verdikleri yanıtlara nasıl uyum sağlayacaklarını anlamalarına yardımcı 
olmaktadır. Bibliyometrik araştırmalarla belirlenen boşluklar ve eğilimler göz önüne 
alındığında, literatür taramasında altı çizilen noktaları ya daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç 
duyan alanlar olarak ya da gelecekteki araştırmalarda da yol gösterici olacaktır. Sürdürülebilir 
turizm kavramı, geçmişten bu yana hem turizme yatırım yapanlar hem de bu kavrama ilgi 
gösteren araştırmacılar bağlamında önemli bir atış göstermiştir. Dolayısıyla çalışmada, 
sürdürülebilir turizm konusunda yayınlanmış makalelerin bibliyometrik analizi 
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gerçekleştirilmiştir. Yapılan analiz neticesinde konuya ilişkin en çok yayın yapan yazarlar, 
ülkeler ve dergiler belirlenirken, ek olarak en fazla atıf sayısı bulunan yayınlar ve sürdürülebilir 
turizm kavramıyla beraber en fazla çalışılan kavramların durumu ortaya konulmuştur. Turizm 
sektörünü büyük ölçüde etkileyen dünya çapında bir salgın olan covid19 pandemisinin 
sürdürülebilir turizm çalışmalarında tema olarak kullanıldığı gözlemlenmektedir.  
Araştırma özellikle başlıkta sürdürülebilir turizm anahtar kelimeleri bulunan Scopus'ta 
yayınlanmış tüm makaleleri bulmaya odaklanmış olsa da, arama kriterlerini karşılamayan 
sürdürülebilir turizm ile ilgili başka çalışmalar da olabilir. Temel sınırlamalar seçilen araştırma 
türünden (ör. makaleler) ve yayın dilinden (ör. ingilizce) gelmektedir. Çalışmanın amacı, 
sürdürülebilir turizm kavramının kullanıldığı zamandan bugüne dek kadar geçen sürede, 
konuyla ilgili eğilimlerdeki değişimleri analizlerle sunmaktır. Analizlerde kullanılacak 
yayınların seçilmesi amacıyla Scopus veri tabanı üzerinden “sustainable tourism” ile kelimesi 
ile yapılan taramalarda 1990-2022 yılları arasında yayınlanan 1.225 makale analiz edilmiştir. 
Scopus veri tabanda listelenen ilk çalışmanın 1990 yılında yayınlandığı saptanmıştır. Bu 
nedenle araştırmanın 90’lı yıllardan itibaren yayınlanan ilk makaleden başlayarak günümüze 
dek geniş bir perspektiften bakış açısı sunmaktadır. Bu sayede konuyla ilgili eğilimdeki 
değişimlerin en geniş açıdan ortaya konulması amaçlanmıştır. Analiz sonucu verilerden elde 
edilen bulgular sonucunda yayınlanan 1225 makale 325 farklı dergilerde yayınlanarak ve 
genellikle ortak yazarlı olarak toplam 2692 yazar araştırmalara katkı sunmuştur. Günümüze dek 
geçen süreçte yayın sayıları bakımından yüksek artış gözlendiğinden sürdürülebilir turizm 
konusuna ilişkin artan trend olduğu ortaya çıkmıştır. İncelenen makalelerin en çok 2020-2021 
yılları arasında yayınlandığı belirlenmiştir. Bundan dolayı sürdürülebilir turizm konusuna olan 
ilgi yakın geçmişten başlayarak oldukça ilgi artmıştır. En hızlı artışın 2019-2020 yılları ile 
2020-2021 arasında kaydedildiği görülmektedir. Bu konu ile ilgili makalelerin önemli artış 
göstermesinin nedeni olarak kaynaklara ulaşımda yaşanan güçlüklerin neticesinde 
araştırmacıların sürdürülebilirlik anlayışının gelişmesine katkı yapmayı amaçlaması şeklinde 
açıklanabilmektedir. Sürdürülebilir turizm konusu ile ilgili en fazla yayının yapıldığı ilk üç 
dergi “Journal Of Sustaınable Tourısm”, “Tourısm Management” ve Sustaınabılıty 
(Swıtzerland)” olduğu görülmektedir. Sürdürülebilir turizme ilişkin en çok makale hazırlayan 
yazar Bramwell’dır. Bu bilgiler ışığında çalışmada sunulan birinci araştırma sorusuna 
“Sürdürülebilir turizm konusuna ilişkin literatüre katkı sağlayan yazarlar, dergiler ve makaleler 
nelerdir?” cevap verilmiştir. 
Sürdürülebilir turizm konusunda yıllar boyunca en çok kullanılan kelimelerin ekoturizm 
(ecotourism), turizm gelişimi (tourism development), sürdürülebilir kalkınma (sustainable 
development), sürdürülebilirlik (sustainability) ve turizm işletmeciliği (tourism management) 
olduğu gözlenmiştir. Son iki yıl açısından değerlendirildiğinde ise kovid-19 (covid-19), iklim 
değişikliği (climate change), turizm (tourism), eko turizm (ecotourism) ve sürdürülebilirlik 
(sustainability) kelimelerinin en çok kullanılan grup olduğu ortaya konulmuştur.  Ayrıca, 
climate change, tourism, ecotourism ve sustainability konularının yaşadığımız yeni dünya 
düzeninde artan oranda kullanıldığından, sürdürülebilir turizmi konu alan çalışmalarda da bu 
kavramların ön planda gözükmesi tesadüfi olarak olmamıştır. Dolayısıyla araştırmanın ikinci 
sorusu olan “Sürdürülebilir turizm ile ilgili hangi araştırma konuları ilgi odağı olmuştur?” 
sorusuna yanıt bulunmuştur. 
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Ortak atıf ağları incelendiğinde dört farklı renkte etkin olan yazarların bulunduğu ortaya 
çıkmıştır. 84 farklı ülkede yapılan çalışmaların 97 adet çalışmayla en fazla Birleşik Krallık 
tarafından yayınlandığı ve Amerika’nın ülkeler arasındaki iş ilk sırada olduğu bulunmuştur. Bu 
açıklamalar sonucunda çalışmada yer alan ikinci sorusu “Sürdürülebilir turizm konusuna en 
çok katkıda bulunan ülkeler ve bu ülkeler arası yapılan iş birlikleri nelerdir?” cevap verilmiştir. 
Sonuç olarak, çalışmanın verilerine bakarak sürdürülebilir turizm kavramının popülerliğinin 
giderek artması beklenmektedir. Sürdürülebilir turizm ile ilgili yapılacak araştırmalarda 
çalışmanın sonuçlarını inceleyerek çalışması muhtemel konular hakkında bilgi sahibi olması 
muhtemeldir. Bu çalışma incelenerek çalışma boşluklarının saptanabilmesi çalışmanın önemini 
ortaya koymaktadır. 
Sürdürülebilir turizmin bibliyometrik analizle ele alındığı bu araştırma bazı sınırlılıklara 
sahiptir. En büyük sınırlılık sürdürülebilir turizm kavramıyla ilişkili verilerin yalnızca Scopus 
veri tabanı taranarak elde edilmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmalarda Web of Science Core 
Collection (WOS), Google Akademik gibi veri tabanlarda veriler elde edilebilir ve VOSviewer, 
Cite Space gibi farklı analiz programları  aracılığıyla kapsamlı olarak araştırmalar yapılması 
önerilmektedir. 
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ÖZET 

Artan Dünya nüfusu, küresel ısınma ile günümüzdeki olumsuz iklim koşulları ve çevre kirliliği, 
çevreye duyarlı uygulamaları daha da önemli hale getirmiştir. Çevreye duyarlı tesis olarak ifade 
edilen yeşil otellerde atık yönetimi, çevreyle uyumlu altyapı, su ve enerji verimliliğiyle ön plana 
çıkmaktadır. Çevre bilinci ve farkındalığı gelişmiş bu işletmelerdeki yenilikçi yaklaşımların 
değerlendirilmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Veriler Ankara’daki yeşil otel 
mutfaklarında görevli mutfak yönetici ve aşçılarıyla görüşülerek elde edilmiştir.  Elde edilen 
bulgulara göre otellerin menüleri arasında glütensiz, vegan-vejetaryen, diyabetik, alerjen uyarılı 
menüler ve çocuk menüleri yer almaktadır. Akdeniz, Uzakdoğu, Meksika ve Osmanlı Türk 
mutfağı gibi Dünya mutfaklarına ait ürünler sunulmaktadır.  Yenilikçi yaklaşımlara arasında 
füzyon mutfak, temalı ve yeşil restoran uygulamalarının olduğu saptanmıştır. Çalışmaya 
katılanlar yenilikçilik kavramını tat, lezzet ve görsel sunum, yeni ve farklı ürünler, sağlıklı 
ürünler ve farklı pişirme teknikleri olarak tanımlamaktadır. Araştırmaya katılanlar yenilikçi 
eğilimleri öncelikle sosyal medyadan takip etmektedir. Yenilikçi uygulamaların menülere 
eklenme kriterleri arasında müşteri talepleri, maliyet ve pazardaki trendler sayılabilir. 
Yeniliklerin müşterilere duyurulmasında da sosyal medya tercih edilmektedir. Araştırmada 
yenilikçi uygulamaların işletmelere sağladığı katkıların müşteri memnuniyeti, işletme imajı ve 
ekonomik kazanç olduğu görülmüştür. Yenilikçi uygulamalar gastronomi turizmini, yöresel 
mutfakları ve yerel ürünleri olumlu etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yeşil Otel, Yeşil Restoran, Yenilikçilik, Yenilikçi Mutfak 

INNOVATIVE APPROACHES AND APPLICATIONS IN GREEN HOTEL 
KITCHENS: THE CASE OF ANKARA 

ABSTRACT 

Increasing world population, global warming, adverse effects of climate change, and 
environmental pollution have made environmentally responsible practices even more important. 
Green hotels, which are called as environmentally friendly facilities, come to the fore with waste 
management, environmentally friendly infrastructure, water, and energy efficiency. The aim of 
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the research is to evaluate innovative approaches in these businesses that have environmental 
awareness. The data were obtained by interviewing the kitchen managers and cooks working in 
Ankara green hotel kitchens. According to the findings, there are gluten-free, vegan- vegetarian, 
diabetic, allergen warning and children's menus among the menus of the hotels. World cuisine 
products such as Mediterranean, Far East, Mexican and Ottoman Turkish cuisine are offered. 
Among the innovative approaches, fusion cuisine, themed and green restaurant applications were 
determined. Participants of the study define the concept of innovation as taste, flavor and visual 
presentation, new and different products, healthy products, and different cooking techniques. 
Participants in the research primarily follow innovative trends from social media. Among the 
criteria for adding innovative applications to the menus are guest demands, cost, and trends in the 
market. Social media is also preferred for announcing innovations to customers. In the research, it 
has been seen that the contributions of innovative applications to businesses are customer 
satisfaction, business image and economic gain. Innovative practices positively affect 
gastronomy tourism, local cuisines, and local products. 

Key words: Green Hotel, Green Restaurant, Innovation, Innovative Cuisine 

GİRİŞ 

Günümüzde, otel işletmeleri sosyal sorumluluk ve çevre dostu tüketici talepleri doğrultusunda 
çevreye duyarlı yönetim uygulamalarına yönelmektedir. Bu hareket beraberinde çevrenin 
korunmasına yönelik yeşil yönetim kavramını ortaya çıkarmıştır (Akatay & Aslan, 2008). Yeşil 
yönetim anlayışının konaklama işletmelerinde yansıması olan yeşil oteller, tesislerin 
faaliyetlerinin her aşamasında çevreye duyarlı uygulamaları ön plana çıkarmaktadır. Çevre 
merkezli gönüllülük esasına dayanan ve çevreye duyarlı tesis olarak tanımlanan ‘Yeşil Otel’ler, 
sürdürülebilir çevre bilinci oluşmasında önemli rol oynamaktadır.  

Mutfakta yenilikçi yaklaşımlar ise, yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği, kullanım malzemesi, 
hazırlanma şekilleri ve süreçleri, sunumları, müşteri memnuniyeti ve pazarlanması bileşenleriyle 
tüm mutfak uygulama unsurlarını içermektedir. Mutfaktaki yenilikçilik, insanlara yiyecek ve 
içecek üzerinden sağlıklı, lezzetli, besleyici ve farklı ürünler sunmaktadır. 

İlgili alanyazın incelendiğinde mutfaklarda yenilikçi uygulamalar (Güncü, 2019; Yıldırım Saçılık 
& Çevik, 2020; Yavuz, 2021) ve yenilikçi uygulamaların işletmelere katkısı farklı boyutlarıyla 
ele alındığı görülmektedir (Aksoy & Üner, 2016; Güncü, 2019; Kafadar, 2022). Ayrıca 
mutfaktaki yenilikçi yaklaşımların müşteri üzerinden değerlendirilmesi (Bayındır & Demir, 2019; 
Kafadar, 2022) yapılarak yenilikçi uygulamaların yöresel mutfak ve sürdürülebilir gıda 
üzerindeki etkileri (Yıldırım Saçılık, 2020; Yıldırım Saçılık & Çevik, 2020; Şahin & Mankan, 
2021) ve yenilikçi mutfağın gastronomi turizmi üzerindeki etkileşimi de (Güncü, 2019; 
Kahvecioğlu vd. 2019) incelenmiştir. Ancak taranan literatürde çevreye duyarlı işletmeler olarak 
değerlendirilen yeşil otel mutfaklarında yenilikçi yaklaşım ve uygulamalar ile ilgili yapılmış 
çalışmaya rastlanmamıştır ve bu boyutuyla özgün bir araştırmadır. 
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Araştırmada, Ankara’da yeşil otellerde görev yapan yönetici ve şefler ile görüşülerek 
mutfaklarında gerçekleştirdikleri yenilikçi yaklaşımların ve  uygulamaların saptanması 
amaçlanmıştır. Ayrıca bu yaklaşımların oluşturduğu katma değer, müşteri geri bildirimleri, 
yöresel mutfakları nasıl etkileyebileceği ve gastronomi turizmine katkısının nasıl olacağı 
konularının da belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın mutfakta yenilikçi yaklaşımların, 
çevreye duyarlı tesisler olarak adlandırılan ‘Yeşil Otel’ler üzerinden değerlendirilmiş olması, 
mutfak kültürünün anlaşılmasına da yeni bir boyut kazandıracaktır. Yeşil otellerin mutfaktan 
sorumlu yönetici ve şeflerin bakış açısıyla yenilikçi yaklaşım ve uygulamaların ele alınması 
çalışmanın özgünlüğünü artırarak literatürdeki eksikliğin giderilmesine de katkı sağlanmıştır.  
Çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için aşağıdaki bölümlerde yeşil otel, yeşil mutfak, yeşil 
restoran ve mutfakta yenilikçilik kavramları ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yeşil Otel 

“Yeşil” kavramı, sosyal adalet, ekonomik kalkınma, çevre dostu ve sağlıklıyı temsil eder (Savaş, 
2018, s.22). Çevreye duyarlı yönetim olarak da ifade edilen yeşil yönetim (Yıldırım Kirazcı, 
2021, s.69) faaliyetlerinde çevreyi gözeten, ekolojik çevre koruma bilincini işletme kültürüne 
kazandırmış, toplumu ilgilendiren çevresel konularda sorumluluk alabilen bir yönetim biçimidir 
(Marangoz, 2003, s.25). Yeşil yönetim işletmelerinde, ürün veya hizmet üretim aşamalarında 
iklime veya çevreye verilen zarar en aza indirmeyi hedefleyen kavramsal ve teknik çalışmalar 
yapılır (Cramer, 1998, s.170). Yeşil yönetim esasları arasında; sürdürülebilir kalkınma, ekolojik 
merkezli yönetim, düşük enerji kullanımı, doğa ile uyum, kirliliği, atığı azaltıcı faaliyetler ve 
çalışanlar için güvenli koşullar sayılabilir (Önel, 2021, s.27).  

Otel işletmeleri israfın olduğu ve mevcut kaynakların fazla tüketildiği alanlar olarak görülebilir 
(Çelik vd. 2021, s.79). Yeşil pazarlama, tüketicilerin ihtiyaç ve isteklerinin çevreye duyarlı bir 
yaklaşımla karşılanması şeklinde ifade edilmekte olup, yeşil pazarlamanın turizmdeki karşılığı 
yeşil otellerdir (Savaş, 2018, s.19). Yeşil otel uygulamalarıyla ön plana çıkan “Yeşil Oteller 
Birliği” organizasyonu, “su ve enerji tasarrufu sağlayan, katı atıkları azaltırken aynı zamanda 
Dünyamızı korumaya yardımcı olacak programlar oluşturmaya istekli olan çevre dostu tesisler” 
olarak tanımlamaktadır (YOB, 2022). 

Dünya’da turizm endüstrisinde çevreye duyarlı uygulamalar 1990’lı yılların başından itibaren 
kullanılmaktadır (Mihalič, 2000). Türkiye’de ise çevreye duyarlı uygulamalar kapsamında yeşil 
otel kavramı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 2008 yılında yeşil yıldız sertifika 
programıyla, turistik konaklama tesislerinde başlamıştır. Yeşil yıldızlı otel kavramı; enerji, su, 
çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin 
artırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, işletmelerin 
çevreye duyarlı bir şekilde planlanmalarını ve çevreye duyarlılık konusunda eğitim konularını 
içermektedir (Mesci, 2014, s.95; Erdoğan, 2017, s.41; Ertaş ve Doğan, 2021, s.470). 
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Yeşil otel uygulamaları, konaklama işletmelerini enerji verimliliğine yönlendirmekte, kimyasal 
atıkları azaltmaya çalışmaktadır (Korkmaz ve Atay, 2017, s.115). Yeşil otel uygulamaları 
çevresel kaygıların yanısıra müşteri memnuniyetini geliştirmek için de yapılmaktadır (Millar ve 
Baloğlu, 2011, s.309). Mesci (2014, s.90), yeşil otel işletmesinde yaptığı araştırmada işletmenin 
tasarruf ve kaynakların verimli kullanımı konusundan avantaj sağladığını ifade etmektedir. Yine 
yeşil otellerde konaklamayı tercih eden ziyaretçilerin, yaşam tarzları ile yeşil otel tercih etme 
eğilimi arasında anlamlı ilişki olduğu söylenebilir. (Yıldırım vd. 2018, s.15). 

Yıldırım Saçılık ve Çevik (2014, s.412), yeşil otellerde çevreye duyarlı uygulamaların su ve 
enerji verimliliği sağladığını ifade ederken, Giritlioğlu ve Güzel (2015, s.902) yeşil yıldız otel 
uygulamalarının işletmelerinin imajına olumlu katkı sağladığını belirtmişlerdir.  

Yeşil mutfak ve yeşil restoran özellikle çevre duyarlılığı noktasında önem taşımaktadır. Aşağıda 
araştırmaya konu olan yeşil mutfak ve yeşil restoranlar ile ilgili bilgiler sunulmuştur.    

Yeşil Mutfak ve Yeşil Restoran 

Çevreye duyarlı restoran ve yiyecek içecek işletmelerindeki sürdürülebilir çevreci uygulamalar; 
çevreye uyum sağlayan altyapı tasarımı, enerji kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar, su 
kullanımını azaltmaya yönelik uygulamalar, çöp miktarını azaltmaya yönelik uygulamalar, 
kimyasal ve kirlilik azaltmaya yönelik uygulamalar, sürdürülebilir yiyecek uygulamaları ve geri 
dönüşümlü ürünlerin kullanımı, müşteri iletişimi ve çevreci eğitimi şeklinde sıralanabilir 
(Yıldırım Kirazcı, 2021, s.54) 

Yeşil mutfak bağlamında, ticari yiyecek içecek işletmesi olarak değerlendirilen yeşil restoranlar 
çevre dostu, çevreye karşı sorumlu ve duyarlı, enerji tasarrufunu ön plana alarak tasarlanmış 
binalara sahip alanlardır (Lorenzini, 1994). Yeşil mutfak, turizm sektöründeki yiyecek-içecek 
işletmelerinde özellikle mutfaklarda aşırı su ve enerji tüketiminin doğal kaynakların 
sürdürülebilirliğine karşı oluşturduğu tehlike sonucu ortaya çıkmıştır (Özkoç vd. 2019).  

Yeşil restoranlar sundukları hizmetlerde atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları, kültürel 
değerler, organik gıdalar ve yerellik benzeri unsurlara önem veren işletmeler olarak 
tanımlanabilir (İpar vd. 2020, s.260). İşletmeler açısından yeşil restoran olmak tanınırlık, kaliteli 
ve standartlaştırılmış hizmet sunumu gibi avantajlar da kazandırmaktadır (Kızılcık ve Akyürek, 
2021, s.1420). Yeşil mutfak sertifika programları arasında; Yeşil Restoran Sertifikasyonu (Green 
Restaurant Certification 4.0), Yeşil Nesil Restoran, Yeşil Yıldızlı Otel (Çevreye Duyarlı 
Konaklama Tesisi), ISO 14001 (Çevresel Yönetim Sistemi), ISO 50001 (Enerji Yönetimi 
Sistemi) ve LEAF Criteria 2.0) sayılabilir. 

Dünya’daki yeşil restoran hareketi; Sürdürülebilir Restoranlar Birliği (Sustainable Restaurant 
Association-SRA), Yeşil Restoranlar Birliği (Green Restaurant Association-GRA), Avustralya 
Yeşil Masa (Green Table Australia (GTA) ve Yeşil Masa Ağı (Green Table Network (GTN) 
(Kurnaz, 2017, s.45; Savaş, 2018, s.23-24, Yıldırım Kirazcı, 2021, s.68) şeklinde sıralanabilir. 
Türkiye’de ise Yeşil Restoranlar Birliği adı altında Boğaziçi Üniversitesi ve Dünya Doğayı 
Koruma Vakfı (WWF)-Türkiye iş birliğiyle yeşil restoran uygulamaları yapılmıştır. İstanbul’da 
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pilot olarak seçilen restoranlarda uygulanmaya başlayan hareket yiyecek içecek sektöründe 
bilinçli tüketim farkındalığı, su tasarrufu, kimyasal ve kirlilik azalımı, sürdürülebilir gıda, atık 
oranını azaltma, oluşan atığı dönüştürme, sürdürülebilir yapı tasarımı ve enerji verimliliği 
sağlamayı hedeflemektedir (Savaş, 2018, s.23; Yazıcıoğlu & Aydın, 2018, s.58-59; Akar 
Şahingöz & Güleç, 2019, s.294). Bu uygulamalar salgın döneminde nispeten yavaşlamış olsa da 
önemini korumaktadır. Gerçekleştirilen bu uygulamalar mutfakta yenilikçilik kavramı ile de 
örtüşmektedir. Mutfakta yenilikçilik denildiğinde çok geniş bir alanı ifade ettiği görülmektedir ve 
bu konuda ön plana çıkan uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.  

Mutfakta Yenilikçilik Uygulamalar 

Gastronomide yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaları, yiyecek ve içeceklerin çeşitliliği, kullanım 
malzemesi, hazırlanma süreçleri, sunumları, müşteri memnuniyeti, lezzeti, estetik unsurları, 
pişirme yöntemlerini ve pazarlanmasını içeren tüm mutfak uygulama unsurlarını içermektedir 
(Güncü, 2019; Madeira vd. 2021). Günümüzde, mutfaklar klasik anlayıştan, çeşitli, farklı ve 
yenilikçi uygulamalarla öne çıkan “Yenilikçi Mutfak (Nouvelle Cuisine)” anlayışına 
yönelmektedir (Saçılık, 2020). Mutfaktaki bu yenilikçilik, insanlara yiyecek ve içecek üzerinden 
sağlıklı, lezzetli, besleyici ve farklı ürünler sunmaktır. Mutfağın yaşatılması ve 
sürdürülebilirliğinde yenilikçi mutfak uygulamaları önemi bir rol üstlenmektedir (Saçılık ve 
Çevik, 2020).  

Daha önceden yapılmış çalışmalarda yenilikçi mutfak yaklaşımları ve uygulamaları; yeni ürün, 
lezzet, estetik sunum, farklılık, füzyon mutfak uygulamaları, yöresel yemekler, sürdürülebilir 
gıda boyutlarıyla ele alınmıştır. Otel işletmelerinin restoran ve mutfaklarında, yenilikçi 
uygulamaların işletmeye kalite, rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti gibi önemli katma 
değerler sağladığı ifade edilmiştir (Bayındır ve Demir, 2019). Bu çalışma ile Ankara’daki yeşil 
otel mutfaklarında gerçekleştirilen yenilikçi uygulamaların belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
yeşil otellerle sınırlı tutulmuştur. 

YÖNTEM  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevreye duyarlı tesis olarak 
sertifikalandırılan Ankara’daki 20 yeşil otel işletmesidir (YİGM, 2021). Araştırmanın örneklemi 
araştırmanın amacına en iyi hizmet edecek otel işletmelerindeki mutfak yöneticisi ve aşçılardan 
oluşmakta olup, tesadüfi olmayan amaçlı tipik örneklemdir (Baştürk ve Taştepe, 2013, s.144). 
Araştırma evrenindeki iki işletme faaliyetlerine ara verirken, dört tanesine ulaşılamamıştır. 
Çalışma örneklemi, amaca en iyi hizmet edeceği düşünülen (Baştürk & Baştepe, 2013, s.144; 
Merriam, 2015, s.77) gönüllük esasına göre araştırmaya katılan 14 yeşil otel işletmesinden 
oluşmaktadır. Otellerin 9’u 5 yıldızlı, 5’i ise 4 yıldızlı işletmelerdir. Bu işletmelerdeki mutfak 
yöneticileri ve aşçılarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
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Araştırmaya katılan işletmelerin içindeki zincir otellerin kendi içlerindeki uygulamaların standart 
olduğu kabul edilmiştir, görüşmelerin gerçekleştirildiği mutfak yöneticilerinin ve aşçıların 
yenilikçi uygulamalarla ilgili yeterli bilgi ve donanıma sahip oldukları varsayılmıştır.  

Araştırma Deseni 

Çalışmada, nitel araştırma durum çalışma deseni kullanılmış, katılımcıların görüşleri daha 
önceden tasarlanmış temalar üzerinde alınarak, betimsel analizleri yapılmıştır.  

Nitel araştırmaların araştırma soruları katılımcılar üzerinden, araştırılacak konunun anlaşılmasını 
amaçlar (Haradhan, 2018, s.7). Nitel araştırma durum çalışma deseninde bir durumun, olayın, 
eylemin veya sürecin analizi yapılır (Merriam, 2015, s.41). Nitel araştırma yöntemleri tipik 
olarak görüşme ve gözleme dayanır. Betimsel analiz bir olguyu tanımlarken; kimin, neyin, nerede 
ne zaman ve ne ölçüde olduğunu anlamaya çalışırken nedensel etkilerini de belirlemeyi (Loeb vd. 
2017, s.1) ve elde edilen verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özet ve yorumlanmış 
şekilde aktarılmasını amaçlamaktadır (Özdemir, 2010, s.336).  Nitel araştırma katılımcılarının 
belli bir sayıda olması beklenmez, ancak çalışma anahtar kelime ve kalıpların tekrarlarlanarak 
belli bir doygunluğa gelmesine kadar yapılması uygundur. Araştırma deseni Tablo 1’de 
sunulmuştur 

Tablo 1. Araştırma deseni 

Araştırmanın 
Türü 

Araştırmanın Sorusu Evren/ 
Örneklem 

Veri Toplama 
Aracı 

Veri Analizi ve 
Sonuç 

Nitel durum 
çalışması 

Çevreye duyarlı tesis 
olarak ifade edilen 
“Yeşil (Yıldız) 
Oteller”in  
mutfaklarındaki 
yenilikçi yaklaşımlar 
ve uygulamaları 
nelerdir? 

Ankara’daki 20 
yeşil otel 
işletmesi/ 
gönüllülük 
esasına göre 
çalışmaya 
katılan 14 yeşil 
otel işletmesi 

Yarı 
yapılandırılmış 
görüşme 
formu ile yüz 
yüze görüşme, 
ses kayıtları 

Yeşil otel mutfak 
ve restoranlarında 
yenilikçi yaklaşım 
ve uygulamalar 
için katılımcıların 
görüşlerinin 
betimsel analizi ve 
değerlendirilmesi 

Mutfaklardaki yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamaları, mutfakta yenilikçilik kavramı (Yıldırım 
Saçılık & Çevik, 2020; Yavuz, 2021), yenilikçi uygulamalar (Güncü, 2019; Yıldırım Saçılık & 
Çevik, 2020; Yavuz, 2021), işletmeye katkı (Aksoy & Üner, 2016; Güncü, 2019; Kafadar, 2022), 
müşteri (Bayındır & Demir, 2019; Güncü, 2019; Kafadar, 2022), yöresel mutfak ve sürdürülebilir 
gıda (Yıldırım Saçılık, 2020; Yıldırım Saçılık & Çevik, 2020; Şahin & Mankan, 2021; Yavuz, 
2021) ile gastronomi turizmi (Güncü, 2019; Kahvecioğlu vd. 2019) üzerinden incelenmiştir. Söz 
konusu kavramlar, yenilikçi yaklaşım ve uygulamalar, tema ve kodlara karşılık gelecek açık uçlu 
sorulara dönüştürülerek, araştırmanın tema ve kodları oluşturulmuştur. Bu tema ve kodlar Tablo 
2’de belirtilmiştir.  
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Tablo 2. Çalışmanın Tema ve Kodları 
Temalar Kodlar 

İşletme restoranı Özel menüler, 
Dünya mutfakları 

Yenilikçilik Yenilikçi yaklaşımlar, 
Müşteri bilgilendirme ve geri bildirim, 
İşletmeye katkı, 
Yöresel mutfak, 
Gastronomi turizmi 

Araştırmanın verileri mutfak yöneticisi ve aşçıları ile 03 Nisan-05 Mayıs 2022 tarihleri arasında, 
11’i ile yüz yüze, 3’ü ile de whatsapp uygulaması üzerinden görüntülü olarak görüşülerek 
gerçekleştirilmiştir. Bu kişilerin yaş ortalamaları =43,6±5,4 dür. Ankara ili araştırmacının 
erişebilirliği ve maliyet açısından, araştırma tarihleri ise zaman açısından sınırlılık olarak kabul 
edilebilir. Araştırmaya katılan işletmelerin yedi tanesi zincir işletme özelliğindedir.  

Veri Toplama Aracı  

Veri toplama aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulamaya alınmadan 
önce, iki akademisyen ve iki eğitimci aşçının görüş ve geri bildirimleri alınarak güncellemeleri 
yapılmıştır. Görüşme formu, demografik veriler için 9, yenilikçi uygulamaları belirlemeye 
yönelik de 11 açık uçlu sorudan oluşmuştur. Açık uçlu sorular Tablo 3’de sunulmuştur. Ankara 
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Etik Kurulu’ndan 26.05.2022 tarih ve 99426 sayısıyla etik onayı 
alınmıştır. 

Tablo 3. Görüşme formunda katılımcılara yöneltilen sorular  

1. İşletmenizde Özel Menüleriniz var mı? Varsa nelerdir? 
2. İşletmenizde Dünya Mutfaklarından örnekler var mı? Varsa nelerdir? 
3. Sizce gastronomide yenilikçilik ne anlama geliyor?  
4. İşletmenizde hangi yenilikçi yaklaşımlar bulunmaktadır? Varsa örnekler?  
5. İşletmenizdeki yenilikçi eğilimler hangi kaynaklardan takip ediliyor?  
6. İşletmenizde yenilikçi gastronomi ürünleri menüye eklenirken hangi kriterlere göre 

karar veriliyor? 
7. İşletmenizdeki gastronomi yenilikleri hakkında müşterilerinizi nasıl 

bilgilendiriyorsunuz? 
8. İşletmenizdeki yenilikçi gastronomi eğilimleri ziyaretçileriniz tarafından nasıl 

karşılanıyor?  
9. Sizce mutfaklardaki yenilikçi eğilimleri işletmeye nasıl katma değer sağlar? 

10. Gastronomide yenilikçi yaklaşımlar, yöresel mutfakları nasıl etkiler? 
11. Mutfaklardaki yenilikçi yaklaşımlar, gastronomi turizmine ne şekilde katkı sağlar? 
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Araştırmanın veri toplama aşamasında etik kurallar gözetilerek katılımcıların ses kayıtları alınmış 
olup, görüşmeler ortalama 17 dakika sürmüştür.  

Verilerin  Analizi 

Verilerin analizi gerçekleştirilirken görüşülen her kişinin ifadeleri dikkate alınarak kodlamalar 
yapılmıştır. Kodlama;  verinin çeşitli yönlerini belirleyerek, küçük parçalar halinde işaretlemek 
veya etiketlemektir. Metne dönüştürülen verinin anlamlı parçalara ayrılması, parçalar arasında 
anlam bütünlüğünün korunması, metnin veya görsel verilerin küçük bilgi kategorilerine 
toplanması ve farklı veri-tabanlarından gelen kanıtların araştırılması sürecini içermektedir. 
Kodlama, kâğıt ve renkli kalemler, excel tablosu veya bilgisayar destekli nitel veri analizi 
yazılımı kullanılarak gerçekleştirilebilir (Çelik vd. 2020). Bu çalışmada excel tabloları yardımıyla 
açık içerik kodlaması yapılmıştır. Açık kodlama, verilerde kategoriler veya temaları oluşturacak 
ortaklaşmaların keşfedilmesi için yapılan karşılaştırma, farklılıkları veya benzerlikleri belirleme 
işlemi olarak tanımlanmaktadır. Aynı zamanda verinin indirgenmesi aracılığıyla, daha küçük 
tema setleri oluşturma amacı da taşır. Açık kodlama biçimleri arasında satır satır veya kelime 
kelime kodlamalar yapılabileceği gibi kimi zaman da açık kodlama cümleler, paragraflar hatta 
bölümler biçiminde daha genişletilmiş biçimde yapılabilir (Ilgar ve Coşgun Ilgar, 2013). 
Görüşme sürecinde kaydedilen ve katılımcılara yöneltilen her bir soru için cevaplar kategorize 
edilerek değerlendirilmiştir. Görüşme sonucu elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile 
analiz edilerek, benzer ifadeyi kullananlar parçalar belirlenerek gruplandırılmıştır. Araştırmanın 
ses kayıtları tema ve kodlara göre incelenmiştir. Kodların içerisinde geçen ifadeler analiz 
edilirken tekrar eden kelimeler tespit edilerek kodların içinde gruplandırılması yapılmıştır. 
Görüşmeye katılan mutfak yönetici ve aşçılarının her birine numara verilerek Kn (n=katılımcı 
numarası) şeklinde kodlanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Görüşmeye katılan 14 yeşil otel işletmesinin ve mutfak yöneticisinin tanımlayıcı bilgileri Tablo 
4’te verilmiştir. Katılımcılarının 11’inin 36-45 yaş aralığında ve 8’inin lise mezunu oldukları 
saptanmıştır. İş deneyimlerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında 9 katılımcının 25+ yılın 
üzerinde tecrübeye sahip oldukları görülmektedir. İşletmelerin faaliyet süreleri 7-35 yıl aralığında 
farklılık göstermekte olup, ortalama faaliyet süresi 15 yıldır. Yeşil otel restoran ve mutfaklarında 
en çok tercih edilen kalite belgesinin HACCP ve ISO9001olduğu belirlenmiştir. İşletmelerin 
sahip oldukları kalite belgeleri Şekil 1’de verilmiştir. İşletmelerin tamamında Açık büfe, Alakart, 
Oda servisi ve personel menüsü bulunmaktadır. İşletmelerin menü çeşitleri Şekil 2’de 
belirtilmiştir. 
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Tablo 4. Yeşil otel işletmelerinin tanımlayıcı bilgileri 

Kod 

Görüşülen Yetkili Kişilerin 
Demografik Özellikleri Yeşil Otel İşletmelerinin Özellikleri 

Yaş Aralığı Eğitim 
Mesleki 

Deneyimi 
(yıl) 

İşletmenin 
Faaliyet 
Süresi 

İşletmenin 
Kalite 

Belgeleri 

İşletmenin 
Restoran 

Kapasitesi  

İşletmenizdeki 
Menü Çeşitleri 

K1 36-45 Lisans 11-15 34 

 
HACCP 120 

Alakart, Özel 
Menü, Açık Büfe, 
Oda Servisi, 
Personel 

K2 36-45 Lise 25+ 8 
ISO9001, 
HACCP, 

ISO14001 
600 

Açık Büfe, Oda 
Servisi,  
Alakart, Fiks Menü,  
Personel, Banket 

K3 36-45 Lise 21-25 19 ISO9001 400 
Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K4 36-45 Lise 25+ 11 
HACCP, 
Global 

Standart 
250 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K5 46-55 Lise 25+ 8 
ISO9001, 
HACCP, 

ISO14001 
450 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K6 36-45 Lise 25+ 35 ISO9001, 
HACCP 

500 
Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K7 46-55 Lise 25+ 7 HACCP, 
ISO22001 60 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel, 
Banket ve Set 
Menü 

K8 36-45 Lise 16-20 12 
ISO9001, 
HACCP, 

ISO22001 
80 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel, 
Banket (Düğün) 
Menü 

K9 36-45 Lisans 25+ 16 HACCP  200 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel, 
Banket Menü 

K10 36-45 Lisans 25+ 18 HACCP 110 

Alakart Menü, Özel 
Menü, Açık Büfe, 
Oda Servisi, 
Personel, 

K11 46-55 Lisans 25+ 15 ISO9001, 
HACCP 140 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel, 
Set Menü (Vegan-
Vejetaryan) 

K12 36-45 Lise 11-15 11 Yok 20 
Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K13 36-45 Lise 25+ 10 Yok 120 
Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel 

K14 36-45 Lise 11-15 12 

ISO 9001, 
ISO14001, 
HACCP, 

ISO22001 

170 

Alakart, Fiks, Özel, 
Açık Büfe, Oda 
Servisi, Personel, 
Banket 
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Şekil 1. Ankara’daki yeşil otel mutfaklarının sahip olduğu kalite belgeleri 

 
Şekil 2. Ankara’daki yeşil otel mutfaklarının uyguladığı menü türleri 

Yeşil otellerdeki yenilikçi uygulamaların değerlendirildiği açık uçlu sorulardan ilki  
“İşletmenizde özel menüleriniz var mı? Varsa nelerdir?” sorusudur. Bu soruya verilen cevaplarda 
mutfak yöneticileri ve aşçıların çoğunluğu (n=12) özel menü olarak glütensiz ve vegan-
vejetaryen menüleri uyguladıklarını belirtmişlerdir. “İşletmenizde Dünya Mutfaklarından 
örnekler var mı? Varsa nelerdir?” sorusuna verilen yanıtlarda ilk sırada “Akdeniz Mutfağı” ve 
onu takiben “Uzakdoğu Mutfağı” yer almıştır. Katılımcıların yenilikçi ve dünya mutfağı 
uygulamaları için kullandıkları ifadeler Tablo 5’te gösterilmiştir.  Güncü’nün (2019, s.88) 
İstanbul’daki bir zincir otelin restoranlarında yaptığı araştırmada da ilk iki sırada Akdeniz ve 
Uzakdoğu mutfaklarının yer aldığı belirtilirken, bu çalışmanın bulgularıyla benzerlik 
göstermektedir. 
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Tablo 5. Yeşil otellerdeki yenilikçi uygulamalar 
 
 
 
 
 
İşletmelerde uygulanan  menu  türleri  

İfadeler f 

Glutensiz 12 
Vegan-Vejetaryen 12 
Diyabetik 8 
Alerjen uyarısı 8 
Çocuk 8 
Sağlıklı (yağsız, şekersiz) 3 
Çiğ yemek 2 

 
 
 
İşletmelerdeki Dünya mutfağı uygulamalarının dağılımı 

Akdeniz mutfağı 9 
Uzakdoğu mutfağı 8 
İtalyan mutfağı 6 
Osmanlı Türk mutfağı 5 
Meksika mutfağı 5 
Fransız mutfağı 3 
Ortadoğu mutfağı 3 

Mutfak yöneticileri ve aşçıların yenilikçilik görüşlerinin değerlendirildiği 3. Soru “Sizce 
gastronomide yenilikçilik ne anlama geliyor?” şeklindedir. Betimsel analizlerde en çok tekrar 
edilen ifadeler “yeni farklı ürünler ile tat, lezzet ve görselin ön plana çıktığı sunumlar” 
şeklindedir. Mutfakta yenilikçilik için kullanılan ifadelerin analizinde en çok belirtilen ifade 8 
kez tekrarla sunum (tat, lezzet ve görsel açıdan) olmuştur. Bunu 7 kez yeni farklı ürünler, 3 kez 
sağlıklı ürünler ve 2 kez farklı pişirme teknikleri takip etmiştir. 

Sunum kavramı daha çok tat, lezzet ve görsel açıdan değerlendirilmiştir. K10 bunu “Var olan 
malzemeyi, günümüz şartlarına göre en ekonomik, en lezzetli, sürdürülebilir ve geleneksel 
mutfağın günümüz şartlarına uydurulmuş olarak sunumu” şeklinde ifade etmiştir. K7 ve K10 
yenilikçiliği mutfağın yeni farklı ürünlerle tanıştırılması olarak ifade ederken, “Lezzet ve görsel 
açıdan olmayan ürünleri tasarlamak” ve “Mevcut ürünü revize etmek değil, tamamen yeni bir 
lezzet ortaya çıkarmak” yorumlarını yapmışlardır. K14 ise yenilikçiliği “Vizyon ve fikirlerle ilgili. 
Bir domatesten çok farklı şeyler ortaya çıkar. Önemli olan farklı uygulamalarla mutfakta 
gelişimdir. Bu da ancak hayal gücünüzle olur.” şeklinde ifade etmiştir. Yıldırım Saçılık ve Çevik 
(2020) 5 yıldızlı otel restoranlarındaki mutfak yöneticileriyle yaptığı çalışmasında da yenilikçilik 
tat, koku ve sunum ile değerlendirilmektedir. Güncü’nün (2019, s.88) araştırmasında ise 
yenilikçilik kavramının karşılığı iyi beslenme, sağlık, lezzet, yemek kültürü ve pişirme teknikleri 
şeklinde sıralanmıştır. Bu çalışmada iyi beslenme ve sağlık vurgusunun yapılmamış olması da 
dikkat çekici olup farklılık göstermektedir. Şahin ve Mankan (2021, s.247) araştırmasında 
yenilikçilik yaklaşımlarını farklı yerel gıda ürünleri ve sunumları üzerinden tanımlamışlardır. 
Madeira ve arkadaşları (2021, s.268), Michelin yıldızlı şeflerin yenilikçi yaklaşımlarını incelediği 
çalışmasında ise, yenilikçiliğin lezzet ve estetikle birlikte değerlendirildiğini belirtmişlerdir.  

“İşletmenizde hangi yenilikçi yaklaşımlar bulunmaktadır? Varsa örnek verir misiniz?” sorusunda 
mutfak yöneticileri ve aşçıların en çok tekrarladığı ifadeler glütensiz menüler ve füzyon mutfak 
olmuştur. Birden çok kez cevap verilebilen sorudan tekrarlanan ifadeler Tablo 6’da belirtilmiştir. 

Mutfakta yenilikçi yaklaşımlar açıklanırken, K9 füzyon mutfaklar içinde yöresel ürünlere 
yönelmenin önemini belirtirken, K10 bunu “Yerel ürünleri uluslararası otel ortamına uygun 
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menüler yaparak yenilikçi yaklaşımlar gösteriyoruz” şeklinde ifade etmiştir.  Mutfaklardaki 
yenilikçi yaklaşım olarak verilen örnekler “sıfır şekerli tatlı”, “glütensiz kek”, "mavi kelebek otlu 
cheesecake", “deniz mahsullü ve üç mantarlı risotto”, “pancarlı risotto”, “pancar salatası”, 
“kestane çorbası” ve “Türk kahveli panna cotta”  şeklinde olmuştur. Güncü’nün (2019, s.89) 
araştırmasındaki bulguları sırasıyla temalı restoran, füzyon mutfak, moleküler mutfak, slow food 
ve yeşil restoran şeklindedir. Çalışma füzyon mutfak uygulamalarıyla uyumluluk gösterirken, 
diğer yaklaşımlarda farklılık göstermektedir. Yıldırım Saçılık ve Çevik (2020) yenilikçi mutfak 
yaklaşımlarından füzyon ve moleküler mutfakları 5 yıldızlı otellerin mutfak yöneticileri 
üzerinden incelediği çalışmasında, farklı kültürlere ait gıda ürünlerinin bir araya getirilerek sıra 
dışı tat, koku ve sunuma sahip özgün yiyecek ve içeceklerin müşteriler tarafından tercih 
edildiğini değerlendirmiştir. 

 “İşletmenizdeki yenilikçi eğilimler hangi kaynaklardan takip ediliyor?” sorusu en çok sosyal 
medya, gastronomi festival ve fuarları ile iç iletişim şeklinde cevaplandırılmıştır. Tablo 6’da 
birden çok ifade ile cevaplandırılan yenilikçi yaklaşım ve takip edilen kaynaklara ilişkin bulgular 
sunulmuştur.  

Tablo 6. İşletmelerin uyguladığı yenilikçi yaklaşımlar ve yenilikleri takip ettikleri kaynaklar 

 

 

 

 

 

İşletmelerin uyguladığı yenilikçi 
yaklaşımlar 

İfadeler f 

Glutensiz menüler 9 

Füzyon mutfak uygulamaları 8 

Yeşil restoran 7 

Temalı restoran 7 

Moleküler gastronomi uygulamaları 4 

Fast food 4 

Diyabetik ürünler 2 

Steakhouse 2 

 

Yenilikçi eğilimlerin takip edildiği 
kaynaklar 

Sosyal medya 11 

İç iletişim 8 

Gastronomi festivalleri ve fuarlar 8 

Pazardaki gelişmeler 6 

Rakipler 5 

Güncü’nün (2019, s.88) İstanbul’da bir zincir otelin restoranlarında gerçekleştirdiği çalışmasının 
sonucunda kitaplar, fuarlar, pazar ve şirket içi iletişim ile yenilikçi eğilimlerin takip edildiği 
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belirlenmiştir. Kahvecioğlu ve arkadaşları (2019, s.2858) yenilikçi yaklaşımların gastronomi 
turizmi ile ilişkisini incelediği çalışmasında sosyal medyanın Z kuşağı için oldukça önemli bir 
araç olduğunu ifade etmektedir. Tugay ve Pekerşen (2020, s.514)’de İstanbul’daki 5 yıldızlı 
otellerin mutfak şefleriyle yenilikçi yaklaşımları incelediği çalışmada, şeflerin yenilikçi 
uygulamaları gastronomi etkinlikleri ve şirket içi mesleki etkileşim ile takip ettiklerini 
belirtmektedir. 

“İşletmenizde yenilikçi gastronomi ürünleri menüye eklenirken hangi kriterlere göre karar 
veriliyor?” sorusunda en çok tekrar eden ifadeler sırasıyla müşteri talepleri ve bütçe olmuştur. 
Analiz sırasında katılımcıların 11’i müşteri talepleri, 8’, bütçe ve 3’ü trendler ifadelerini 
kullanmıştır. K4, yenilikçi ürünler menülere eklenirken müşteri demografisi ve kime nasıl menü 
hazırlanacağının titizlikle analiz edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.  Yeşil otel restoranlarında 
yenilikçi menülerin değiştirilme sıklığı da altı işletmede “6 ayda 1 kez” şeklindedir. Yenilikçi 
menülerini “yılda 1 kez menü tasarlarız” ve “2 ayda bir menü tasarlarız” şeklinde tanımlayan 
birer işletme olmuştur. Yıldırım Saçılık ve Çevik’in (2020, s.89) çalışmasına katılan mutfak 
yöneticileri yenilikçi füzyon mutfak uygulamalarında maliyet unsurunu belirtmektedir. Güncü 
(2019, s.89) ise trendler, maliyet ve müşteri talepleri şeklinde değerlendirmektedir. Çalışmalarda 
kriterler farklı sıralarda olsada ifadeler müşteri memnuniyeti, maliyet ve trendler şeklinde ortak 
ifadelerden oluşmaktadır.   

Yeşil otel restoranlarını ziyaret eden müşterilerin görüşlerinin değerlendirildiği bölümde 
öncelikle müşterilerin yenilikçi mutfak hakkında bilgilendirilmeleri ve geri bildirimleri 
incelenmiştir. İşletmelerin yenilikçilikle ilgili müşteri bilgilendirme yöntemleri ve müşteriler 
tarafından yenilikçi uygulamaların nasıl değerlendirildiğine ait bulgular Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. İşletmelerin gastronomi ile ilgili yenilikler hakkında müşterileri bilgilendirme 
yöntemleri ve müşteriler tarafından nasıl değerlendirildiği 

 

 

 

İşletmelerin gastronomi ile ilgili 
yenilikler hakkında müşterileri 
bilgilendirme yöntemleri 

İfade f 

Sosyal Medya 10 

İnstagram 5 

Menü (QR kod) 4 

Müşteriye yüz yüze bilgilendirme 4 

İşletmenin Kurumsal İnternet Sitesi 2 

 

İşletmelerdeki yenilikçi 

Olumlu 9 

Dost ve arkadaşlarıma tavsiye ederim 5 
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uygulamaların müşteriler 
tarafından nasıl değerlendirildiği 

Tekrar ziyaret edebilirim 4 

Daha zenginleştirilebilir 2 

İlgilenmiyor 2 

“İşletmenizdeki gastronomi yenilikleri hakkında müşterilerinizi nasıl bilgilendiriyorsunuz?” 
sorusunda sırasıyla en çok sosyal medya ve instagram ifadeleri kullanılmıştır ve kullanılan diğer 
yöntemlere ilişkin ifadeler Tablo 7’de verilmiştir. K4 misafirlerini yenilikçi menüler hakkında 
bilgilendirme için “Sosyal medyada, menülerimizle Ankara’da iddialıyız, sürekli araştırma, tek 
amacımız bir öncekinden daha iyi menü yapabilmek” şeklinde ifade etmektedir. 

Müşterilerin yenilikçi mutfak algılarının değerlendirildiği “İşletmenizdeki yenilikçi gastronomi 
eğilimleri ziyaretçileriniz tarafından nasıl karşılanıyor?” sorusunda en çok “olumlu” ifadesi 
kullanılmıştır, onu “dost ve arkadaşlarına tavsiye edeceklerini söylüyorlar” ifadesi takip etmiştir. 
Olumlu görüş bildirildiğini ifade eden K9 “Müşteri yeni şeyler görmek istiyor ve destekliyor” 
ifadelerini kullanırken, K1 ve K14 menülerin yenilikçilik anlamında “daha zenginleştirilebilir” 
geri bildirimlerini aldıklarını belirtmektedir.  

Yenilikçi uygulamaların işletmeye katkısının araştırıldığı “Sizce mutfaklardaki yenilikçi 
eğilimler işletmeye nasıl katma değer sağlar?” sorusunda müşteri memnuniyeti ile işletmeye 
imaj, değer ve gelir kattığı ifadeleri kullanılmıştır. Bu soruya verilen cevaplarda tekrarlanan 
ifadeler 8 kez “müşteri memnuniyeti”, 7 kez “işletmeye değer, imaj ve gelir kazandırma”, 4 kez 
“rakiplere göre çekici, tercih edilir” ve 3 kez “olumlu” şeklinde olmuştur. K13, işletmenin 
kazanımları için “Monotonluktan kaçış, ne kadar yeni o kadar çok misafir. İşletmenin imajına da 
katkı sağlar” ifadelerini kullanmaktadır. Bayındır ve Demir (2019) otel işletme restoranlarında 
mutfak yöneticileriyle yaptığı araştırma sonucunda yenilikçi uygulamaların işletmeye kalite, 
rekabet avantajı ve müşteri memnuniyeti gibi katkılar sağladığı sonucuna ulaşmışlardır.  Güncü 
(2019, s.90) tarafından yapılan çalışmada da işletmeye imaj, tanıtıma destek, olumlu ve tercih 
sebebi yönünde katkı sağladığı belirtilmektedir. Kafadar’ın (2022, s.60) restoran ve otellerin 
restoranlarında gerçekleştirdiği araştırmada ise müşterilerin yenilikçilik olmadan işletmeleri 
tercih etmeyecekleri belirtilmiştir. Wu ve arkadaşları (2022) Taiwan otelleri restoran şefleriyle 
yaptığı araştırmada, yenilikçi uygulamaların işletme performansını olumlu yönde etkilerken 
pazarda da rekabetçi avantaj sağladığını ifade etmektedir. 

Yöresel mutfakların yenilikçi uygulamalardaki durumunu anlamak için sorulan “Gastronomide 
yenilikçi yaklaşımlar, yöresel mutfakları nasıl etkiler?” sorusunda mutfak yöneticileri ve aşçıların 
10’u “olumlu” katkı sağlayacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Olumlu katkı sağlar görüşünü 
bildirenler arasında, bu yargıyı destekleyen ve bununla birlikte “kalkındırır, zenginlik kazandırır, 
globalleştirir, güzel farklı dönüşümler sağlar, mutfağı ayakta tutar” ifadelerini de 
kullanmışlardır. Katkı konusundaki görüşlerin değerlendirmesi Tablo 8’de sıralanmıştır. 

 

80



Tablo 8. Yenilikçi yaklaşımların yöresel mutfakları nasıl etkileyeceği ile ilgili görüşler 

İfade f 
Olumlu katkı sağlar 10 
Olumsuz etki eder 3 
Geliştirir 3 
Destekler 3 
Ürüne lezzet katar 2 

Yenilikçi uygulamaların yöresel mutfağı olumlu etkilediğini belirten K3 “Yöresel mutfağı etkili 
kullanmıyoruz. Yöresel mutfakları dahil etmeliyiz” ifadelerini kullanırken, K8 “lezzet” kattığını 
mutfağın bilinçli kullanım ve eğitimle yükseleceğini belirtmektedir. Olumsuz görüş bildirenler 
arasında, K5 “Unutulmasına neden olur. Anadolu lezzetlerinin çoğu bu yüzden kaybolmaktadır” 
derken, K4 “Yöresel mutfakların kalıbını değiştirmek zor.  Ali naziğin farklı sunumunda beğeni 
karşılığı müşteriye göre değişir. Temel doku kaybedilmemelidir.” şeklinde tereddütlerini 
belirtmektedir. Yavuz (2021) tanınmış Türk şeflerin yenilikçi yaklaşımlarını değerlendirdiği 
çalışmasında şeflerin “yenilikçi uygulamalar bilinçsizce, Türk mutfak kültürünü yansıtmayan, 
korunması ve tanıtımı açısından olumsuz sonuçlar doğurabilecek şekilde yapılmaktadır” 
görüşünde olduklarını belirlemiştir ve bu çalışmada olumsuz görüş belirtenlerin ifadeleri ile 
benzerlik göstermektedir.  Şahin ve Mankan (2021, s.228) ise restoranlarda yenilikçi ürünler 
geliştirirken yerel ve coğrafi işaretli ürünlerin kullanımına dikkat çekmişlerdir. 

Araştırmanın son sorusunda, yeşil otellerdeki yenilikçi yaklaşımlar gastronomi turizmi açısından 
değerlendirilmiştir.  “Mutfaklardaki yenilikçi yaklaşımlar, gastronomi turizmine ne şekilde katkı 
sağlar?” sorusunda mutfak yöneticilerinin tamamı “olumlu” katkı sağlayacağını belirtmişlerdir. 
Bu olumlu katkı ifadesiyle birlikte kullanılan kelimeler ise, “destekler, çekicilik sağlar, doğru 
uygulanırsa nitelik kazandırır, ekonomi ve istihdama katkı sağlar, uluslararası mutfaklarda öne 
çıkarır, tanıtım kaynağıdır” şeklindedir.  Bir zincir otel işletmesinin mutfak yöneticisi K8 ise 
olumlu katkısını belirtirken “Yenilikçilik temel ürünün kaybolmasına da neden olabilir. Temel 
ürünü yok etmeden katkı sağlamalıdır.” şeklinde çekincesini de ortaya koymaktadır. Alan 
yazındaki çalışmalardan, Bayındır ve Demir’in (2019, s.1073) Antalya’daki otel işletmelerinin 
mutfaklarında mutfak yöneticileriyle yaptığı araştırmasında yenilikçi uygulamaların turizm 
açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Barakazı ve Çakır’ın (2021, s.162) İstanbul’u 
ziyaret eden turistlerin davranışsal niyetini belirleyen unsurları araştırdığı çalışmasında, füzyon 
mutfak ve yöresel mutfağın, gastronomi turizmi üzerinde olumlu etkileri olduğu tespit edilmiştir. 

SONUÇ 

Çevreye duyarlı uygulamalar için belirlenmiş standartları takip eden ve böylece 
sertifikalandırılan Dünyadaki yeşil oteller veya Türkiye’deki benzeri yeşil yıldızlı oteller, 
mutfaklarındaki uygulamalarla da diğer konaklama işletmelerinden ayrışmaktadır. Çevreye 
duyarlı hareket içerisinde atık yönetimi, sürdürülebilir gıda ile su ve enerji verimliliği üzerinden 
farklılaşan yeşil yıldızlı otellerdeki bu farkındalığın yenilikçi mutfak uygulamalarına 
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yansımalarının araştırıldığı çalışmada, restoranlardaki özel menüler arasında 12 işletmede 
glütensiz, vegan-vejetaryen menüleri ön plana çıkmaktadır. Birden çok kez cevap verilebilen bu 
soruda 10 işletmede diyabetik menüler, 8 işletmede alerjen uyarılı menüler ve çocuk menüleri 
diğer cevaplar arasında yer almıştır. Dünya mutfaklarından örnekler arasında ilk sırada 9 
işletmeyle Akdeniz mutfağı, sonrasında sırasıyla Uzakdoğu mutfağı (8 işletme), Meksika mutfağı 
(5 işletme) ve Osmanlı Türk mutfağı (5 işletme) yer almıştır.  Yeşil otel restoranlarında 
yenilikçilik kavramının karşılığı tat, lezzet ve görsel sunum şeklinde ifade edildiği belirlenmiştir. 
Bunu sırasıyla yeni ve farklı ürünler, sağlıklı ürünler ve pişirme teknikleri takip etmektedir.  

Mutfaktaki yeni yaklaşımların ve trendlerin değerlendirilmesinde glütensiz menüler ilk sırada 
gelmektedir. Bunu sırasıyla füzyon mutfak, temalı ve yeşil restoran uygulamaları takip 
etmektedir. Füzyon mutfaklarda sürdürülebilir gıda adına yöresel ürünlerin kullanılması dikkate 
değer görülmektedir. Yaklaşımlarda moleküler mutfak, fast food ve diyabetik ürünler de 
belirtilmiştir.Yeşil otel restoranlarında mutfak yöneticileri yenilikçi eğilimleri sosyal medyadan 
takip ettiklerini ifade etmişlerdir. Bunu sırasıyla gastronomi festivalleri, fuarlar ve şirket içi 
iletişim ile pazardaki değişikler ve rakipleri takip etmiştir. Araştırmanın yapıldığı tarih itibariyle 
sosyal medya kullanımının nispeten o dönemde daha az olmasının sonucun farklılaşmasındaki 
neden olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca bu farklılık bilgi kaynaklarının süreç içerisindeki 
değişimini de ortaya koymaktadır.  

İşletmelerdeki yenilikçi uygulamaların menülere eklenme kriterleri arasında ilk sırada müşteri 
talepleri gelmektedir. Bunu bütçe ve pazardaki trendler takip etmektedir. Yeşil otel 
restoranlarındaki yeniliklerin müşterilere duyurulmasında sosyal medya ilk sıradadır. Bir sosyal 
medya uygulaması olan Instagram uygulaması, elektronik ve QR kodlu menüler ile yüz yüze 
iletişim takip etmektedir.  

Katılımcılar otel restoranlarındaki yenilikçi yaklaşımların müşteriler tarafından olumlu 
karşılandığını belirtmişlerdir. Müşterinin ilgilenmediğini belirten iki işletme varken, olumsuz 
görüş bildiren sadece bir işletme görülmüştür. Olumlu görüş bildirip destekleyen müşterilerin 
yanı sıra beş işletmede dost ve arkadaşlarına tavsiye edeceklerini belirtenler ve dört işletmede 
yenilikçi menüler için oteli ziyaret edeceklerini söyleyenler tespit edilmiştir.  

Araştırmaya katılanların 8’i yenilikçi uygulamaların öncelikle müşteri memnuniyeti sağladığını 
ifade etmiştir. Bunu işletmeye imaj ve gelir yönünde katkı sağlaması takip etmektedir. Rakiplere 
göre çekicilik sağladığı, olumlu destek olduğu ve mutfak çalışanlarının gelişimine katkı 
sağladığını ifade eden mutfak yöneticileri de olmuştur.  

On işletme yenilikçi uygulamaların yöresel mutfakları ve yerel ürünleri olumlu etkileyeceğini, üç 
işletme olumsuz etkileyeceğini ve bir işletme de etkilemeyeceğini ifade etmiştir. Olumlu görüş 
bildirenler, “destekler, değer katar, lezzet katar ve geliştirir” şeklinde görüş bildirirken, olumsuz 
görüşe sahip olanlar yenilikçi uygulamaların yöresel lezzetlerin unutulmasına neden olabileceği 
kaygısını taşıdıkları saptanmıştır.  
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Çalışmaya katılan yeşil otel restoranlarındaki tüm mutfak yöneticileri ve aşçılar mutfaklardaki 
yenilikçi yaklaşımların gastronomi turizmini olumlu etkileyeceği görüşündedir. Bu olumlu etki 
işletmeler için çekicilik unsuru olarak da değerlendirilmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bu sonuçlar ışığında aşağıda belirtilen öneriler sunulabilir. 

Akademik açıdan, 

-  Yenilikçi mutfak kapsamında benzer araştırmalar, Akdeniz ve Marmara gibi farklı coğrafi 
bölgelerde ve lezzet, estetik, sürdürülebilir gıda, pişirme yöntemleri, farklı teknolojik altyapı  
boyutlarında, (yeşil) otel ve yiyecek  işletmelerinde uygulanarak sonuçları karşılaştırılabilir.  

-  Yeşil otelleri ziyaret eden müşterilerin yenilikçi mutfak eğilimleri farkındalık, ilgi ve 
beklentileri üzerinden güvenilir ve geçerli ölçeklerle değerlendirilebilir. Otellerin müşteri 
ilişkileri, halkla ilişkiler ve pazarlama çalışanları gözünden mutfakta yenilikçilik ve işletmeye 
katkısı için yapılabilecekler araştırılabilir. Mutfaktaki yenilikçi yaklaşımlar ve yenilikçiliğin 
olumlu ve olumsuz yönleri mutfak profesyonellerin bilgi, eğitim ve kişilik değerleri üzerinden 
analiz edilebilir. 

İşletmeler açısından,  

-  Konaklama işletmelerinde yenilikçi uygulamalar daha profesyonel, kurumsal ve sistematik 
şekilde tanıtılabilir.  

- Yenilikçi yaklaşımlar için, çalışanların ve müşterilerin gözünden bilinç ve farkındalık 
oluşturacak sanal elektronik menüler, teknolojik mutfak gereçleri, artırılmış gerçeklikle 
desteklenen menü sunumları gibi altyapı ve araçlar geliştirilebilir.  

-  Yenilikçilik kavramı ve mutfaktaki uygulamalarla sağladığı katkı için mutfak çalışanlarına 
yönelik, estetik, ürün geliştirme, tasarım ve sunumuna dönük eğitimler gerçekleştirilebilir.  

-   İşletme restoranları, yenilikçi yöresel mutfak uygulama örnekleriyle zenginleştirilebilir. 

-  Gastronomide yenilikçi yaklaşım ve uygulamalar için üniversite, sivil toplum kuruluşları, otel, 
yiyecek ve içecek işletmeleriyle iş birlikleri geliştirilebilir.  

- Sürdürülebilir yerel ürünler ve yöresel mutfaklar üzerinden yenilikçi uygulamaların 
zenginleştirilmesi ile mutfağa katkı sağlanabilir. 
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ÖZET 

İnsanlar tarih boyunca rahatlamak veya kaygılarını unutmak için alkollü içeceklere 
yönelmişlerdir. Alkollü içecekler, tarih boyunca çok çeşitli kullanım alanlarına sahip 
olmuşlardır: ödeme yöntemi olarak, adak olarak, dini törenlerde vb. Birçok alkollü içecek 
birçok toplumda kutsal olarak kabul edilmiştir ve o toplumla özdeşleşmiştir. Pirinçten üretilen 
fermente bir alkollü içecek olan saké ise, Japonya’nın geleneksel içkisidir. Şinto dininde 
arındırıcı bir özelliğe sahiptir.Japon kültüründe çok önemli bir yere sahip olan saké, binlerce 
yıllık bir tarihe sahiptir. Üretimi bir dönem samurayların kontrolüne geçen sakénin üretim 
aşamalarında görülen disiplinin, samuray ve Japon kültüründen kaynaklandığı görülmektedir. 
Literatürde bira veya şarap olarak sınıflandırılan saké, fermente içecekler arasında kendi 
kategorisini hak eden özgün bir içecektir. Türkçe literatürde saké bilgisi oldukça kısıtlıdır. 
Çalışmanın amacı; sakéyi ve saké kültürünü anlatmaktır. Çalışmada ülkelerin geleneksel 
içkilerinin coğrafya ile olan bağlantısı, sakénin özellikleri, sakénin tarihi, sakénin üretim 
aşamaları, sakénin üretim aşamalarının Japon kültürü ile olan bağlantısı, sakénin dini anlamda 
önemi ve tarihin farklı dönemlerindekisaké kültürü anlatılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sake, içecek kültürü, gastronomi. 

SOUL PURIFYING DRINK: SAKE 
ABSTRACT 

Throughout history, people have turned to alcoholic beverages to relax or forget their worries. 
Alcoholic beverages have had a wide variety of uses throughout history: as a method of 
payment, as an offering, in religious ceremonies, etc. Many alcoholic beverages are considered 
sacred in many societies and are identified with that society. Saké, a fermented alcoholic 
beverage made from rice, is the traditional drink of Japan. Saké, which has a very important 
place in Japanese culture, has a history of thousands of years. It is seen that the discipline seen 
in the production stages of saké, whose production was under the control of the samurai for a 
while, originated from the samurai and Japanese culture. Saké, classified as beer or wine in the 
literature, is a unique beverage that deserves its own category among fermented beverages. Saké 
knowledge is very limited in Turkish literature. The aim of the study; is to explain saké and 
saké culture. In the study, the connection of the traditional drinks of the countries with the 
geography, the characteristics of the saké, the history of the saké, the production stages of the 
saké, the connection of the production stages of the saké with the Japanese culture, the religious 
significance of the saké and the saké culture in different periods of history are explained. 

Keywords: Sake, beverageculture, gastronomy. 
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GİRİŞ 

Alkollü içecekler, tarih boyunca birçok toplumun kültürlerinin önemli bir parçası olmuştur (Lee 
&Shin, 2015; Phillips, 2016) Alkollü içecekler, birçok toplumda çeşitli alanlarda 
kullanılmışlardır: rahatlama aracı olarak, ödeme yöntemi olarak, adak olarak, dini törenlerde 
arındırıcı olarak vb. (Phillips, 2016; Schiefenhövel&Macbeth, 2011).Alkollü içeceklerin, 
birçok toplumda bu kadar önemli bir yere sahip olması nedeniyle bazı alkollü içeceklerin 
isimlerini duymak bile kişiye, içeceklerin özdeşleştikleri ve üretildikleri ülkeleri 
çağrıştırmaktadır. Örneğin bira deyince akla Almanya gelir, viski deyince İskoçya, tekila 
deyince Meksika vb. Saké deyince de akla Japonya gelmektedir (Lee &Shin, 2015). Alkollü 
içeceklerin ülkelerle veya toplumlarla özdeşleşmelerinin en önemli sebeplerinden biri 
coğrafyadır. Örneğin pirinçten üretilen sakénin Japonya ile özdeşleşmesinin sebeplerinden biri 
Asya ülkelerinde, özellikle de Japonya’da pirinç üretiminin coğrafya sebebiyle oldukça yüksek 
seviyede olmasıdır. Japonya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanlığı’nın 2011 verilerine göre 
Japonya’da 1,63 milyon hektar tarım alanı pirinç üretimine ayrılmış durumdadır. Bu oran 
ülkedeki toplam tarım alanının %37’sini oluşturmaktadır (Aktaran: Masuda, 2018). Bu nedenle 
pirincin üretildiği birçok bölgede hammaddesi pirinç olan içecekler yapılmaktadır. 

Tablo 1. Bazı Asya Ülkelerinde Pirinçten Üretilen Fermente İçkiler 
Bulanık Berrak (Filtrelenmiş) 
Makkoli: Kore’ye özgü süt renginde 
geleneksel bir pirinç içkisi. 

Cheongju: Kore’ye özgü bir pirinç içkisi. 

Gamju: Kore’ye özgü süt renginde bir tatlı 
pirinç içkisi. 

Beopju: Cheongju’nun bir çeşidi. 

Amazake: Japonya’ya özgü düşük alkollü bir 
pirinç içkisi. 

Saké (nihonshu): Japonya’ya özgü bir pirinç 
içkisi. 

Doburoku: Makkoli’nin Japonya’daki dengi. Mijiu ya da Lao-zao: Tatlı Çin pirincinden 
üretilen berrak bir içki. 

Choujiu: Çin’e özgü süt renginde bir pirinç 
içkisi. 

 

Kaynak: Buglass (2011) 

Tablo 1’de bazı Asya ülkelerinde pirinçten üretilen fermente içkiler verilmiştir. Tablo 2’de ise 
bazı Asya ülkelerinde pirinçten üretilen distile içkiler verilmiştir. Tablolarda görüldüğü üzere 
Asya ülkelerinde pirinçten içki üretimi yaygındır. 

Tablo 2. Bazı Asya Ülkelerinde Pirinçten Üretilen Distile İçkiler 

Ülke İçki 

Kore Soju: Geleneksel olarak fermente pirinç içkisinden damıtılır ancak 
ticari olarak genellikle buğday, arpa veya tatlı patates gibi diğer 
tahıllarla birlikte üretilir. Daha sonra alkol oranı hacmen %20-30 
civarına seyreltilir ve tatlandırılır. Geleneksel olarak üretilenler daha 
sert, aromaları daha yoğun ve şekersizdir. 

Japonya Shōchū: Fermente pirinç içkisinden damıtılarak üretilebilmesine 
rağmen genellikle arpa, tatlı patates veya şeker kamışından üretilir. 
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Alkol oranı genelde %30 civarındadır ancak geleneksel olarak 
üretilen çeşitleri daha güçlüdür. 
Awamori: Okinawa’ya özgü distile bir pirinç içkisidir. 

Çin Çin’e özgü birçok distile içki, fermente sorgum püresinden veya darı, 
pirinç, sorgum ve buğday gibi tahılların karışımlarından üretilir 
(örneğin jiannanchun ve yanghedaqu). Çin distile içkileri genelde 
Kore ve Japonya distile içkilerine kıyasla daha serttir ve genellikle 
alkol oranları hacmen %40-55 civarındadır. 

Kaynak: Buglass (2011) 

Saké, Japonya’nın geleneksel içkisidir (Lee &Shin, 2015; Nishida, 2021; Tsuji vd., 2018; 
Suzuki vd., 2008; Bokulich vd., 2014). Sakénin Japonya için önemini iyi bir saké dükkanında 
yüzlerce saké markası bulunmasından anlamak mümkündür. Japonya’da saké, sanatla da iç 
içedir. Örneğin geleneksel bar tarzı Japon restoranları olan izakayalardaki menülerde, sakélerin 
isimleri kaligrafi sanatıyla yazılmaktadır (Gaunter, 2002). 

Sakénin hem şarap hem de bira olarak sınıflandırıldığını görmek mümkündür. Şarap olarak 
sınıflandırılmasının sebebi gazlandırılmadığı ve alkol oranının tıpkı şarap gibi biraya oranla 
daha yüksek olmasıdır (%15-20 hacmen). Bira olarak sınıflandırılmasının sebebi ise şarap gibi 
meyveden üretilmek yerine bira gibi tahıldan üretilmesidir çünkü saké, pirinçten üretilir. Oysaki 
üretim şekli hem şaraptan hem de biradan farklı olması nedeniyle sakéyi kendi kategorisine 
koymak mümkündür.Saké de bira gibi bir tahıldan üretilir ancak sakéde kullanılan öğütülmüş 
pirinç tek başına malt haline gelemez. Maltlaşmanın sağlanması için bilimsel adı 
Aspergillusoryzae olan mantar kullanılır. Bu, Japoncada kōji-kin olarak geçer. Sakénin biradan 
farklarından biri buradadır.Çünkü maltlaşma ve fermantasyon aynı anda gerçekleşir. Bu sürece, 
paralel çift fermantasyon veya çoklu paralel fermantasyon denilmektedir. Sakéyi biradan ayıran 
diğer bir özellik ise sakénin alkol oranının, normalde mayaların üretebildiği en yüksek alkol 
oranı olan %15’ten daha yüksek seviyelere, %20 civarına kadar ulaşabilmesidir. Bu, kōji-kin 
(Aspergillusoryzae isimli mantar) sayesinde mümkün olmaktadır (Gautner, 2002; Nishida, 
2021; Suzuki vd., 2008; Buglass, 2011). 

SAKÉ VE SAKÉ KÜLTÜRÜ 

Sakénin binlerce yıllık bir tarihi vardır. Saké üretiminin, pirincin hammadde olarak 
kullanılmaya başlandığı dönem olarak bilinen M.Ö. 300’lü yıllarda başladığı düşünülmektedir 
(Suzuki vd., 2008; NationalResearchInstitute of Brewing, 2014; Hokkan SakeBrewingCo.). 
Saké ile ilgili en eski yazılı kaynaklar da bu döneme ait olan Çin tarih kitaplarıdır. Bu 
kaynaklarda Japonların, ölülerinin yasını tutarken saké tükettikleri bilgisi geçmektedir (Japan 
SakeandShochuMakersAssociation, 2011). Bu dönemde saké, genelde dini törenlerde 
tüketilmekteydi (Hokkan SakeBrewingCo.). 

Heian dönemi Japonya’sında (794-1185), devlet görevlileri tarafından sıklıkla içki partileri 
uygulandığı bilinmektedir (Hurst III, 2007; Morris, 2013). Bu eğlencelerde, yeni terfi almış 
devlet görevlileri içebildikleri kadar saké içerlerdi. Bu oldukça yüksek miktarlarda saké içme 
geleneği, zamanla abartılı bir hale gelmesinden dolayı defalarca kez yasaklandı. Ancak birçok 
içki yasaklamasında olduğu gibi bu yasaklamaların da etkisiz kaldığı ve içki partilerinin devam 
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ettiği bilinmektedir (Morris, 2013). İçki yasaklamalarının sömürge dönemi Amerika’sından 
Osmanlı Devleti’ne kadar tarihin birçok döneminde birçok toplumda da içki tüketiminin devam 
etmesi sebebiyle aynı kadere maruz kaldıkları bilinmektedir (Phillips, 2016; Koyuncu, 2020). 
Ayrıca Heian dönemi kadınlarının da içki kullandıkları bilinmektedir. Örneğin Heian 
döneminde yaşamış olan yazar ve mahkeme görevlisi SeiShōnagon’un, içki kullanan kadınları 
kınamasına rağmen kendisinin de içki kullandığı bilinmektedir (Morris, 2013). Bu dönemde 
saké; çoğunlukla imparatorluk mahkemesinde, imparatorun kişisel kullanımı için veya 
törenlerde kullanılmak için üretilirdi (Japan SakeandShochuMakersAssociation, 2011; 
NationalResearchInstitute of Brewing, 2014; Hokkan SakeBrewingCo.). 

Heian dönemine ait bilinen bir diğer gelenek ise düğün ziyafetleriydi. Bu ziyafetlerin amacı, 
çiftin evliliklerini alenen duyurmalarıydı. Gelinin evinde saké ve yemek hazırlanır ve damat 
birkaç eşlikçiyle beraber buraya davet edilirdi. Gelenek gereği, damadın anne veya babası davet 
edilmezdi. Damat bu ziyarette, gelinin anne ve babasıyla resmi olarak tanışırdı. Festivaller 
başlamadan önce bir rahip, çifte çeşitli ritüeller uygulardı. Bu ritüellerden biri de çiftin üç farklı 
kâseden saké içmeleriydi. Şinto dininde sansan-kudo olarak bilinen bu ritüelin yapılma amacı, 
sakénin arındırıcı bir etkisinin olduğuna inanılmasıydı. Ritüellerden sonra çift, artık resmi 
olarak evli sayılırdı (Morris, 2013). Çiftlerin aynı kâseden saké içmeleri ritüelinin, Çin 
düğünlerindeki çiftlerin birbirlerine pasta yedirme ritüeline olan benzerliği dikkat çekmektedir 
(Çalışkan & İlter, 2016). 

Saké, 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar Şinto türbelerinde ve Budist tapınaklarında 
üretilmekteydi. 16. yüzyılda ise saké üretimi, samurayların tekeline geçmişve belirli türbe ve 
tapınaklardaki saké üretimi yasaklanmıştır. Bu dönemde saké üretimini kontrol eden 
samuraylar; pirinç hasadının iyi olduğu yıllarda saké üretimine izin verirken, kötü olduğu 
yıllarda saké üretimine kısıtlama getirmişlerdir (Japan SakeandShochuMakersAssociation, 
2011; NationalResearchInstitute of Brewing, 2014; Hokkan SakeBrewingCo.). 

Saké üretimi, Edo döneminde (1603-1868) serbest bırakılmıştır. Bu dönemde saké tüketimi 
oldukça yükselerek birçok büyük Japon şehrine yayılmış ve kişi başı yıllık saké tüketimi 54 
litreye kadar ulaşmıştır. Bu dönemde tüketilen sakénin, modern sakéye kıyasla daha yüksek bir 
alkol oranına sahip olduğu, daha tatlı olduğu ve daha yoğun kıvamlı olduğu bilinmektedir(Japan 
SakeandShochuMakersAssociation, 2011; NationalResearchInstitute of Brewing, 2014; 
Hokkan SakeBrewingCo.). 

Saké Üretimi 

Sakénin sabır ve özen gerektiren oldukça zahmetli bir üretim aşaması vardır. Saké üretiminin 
birçok aşamasında, büyük bir titizlik gerekmektedir. Bu aşamalardaki en ufak hata, sakénin 
kalitesini büyük ölçüde değiştirebilmektedir. Diğer fermente içeceklere kıyasla sakénin 
böylesine zahmetli ve titizlik isteyen bir üretim aşamasına sahip olması oldukça dikkat 
çekicidir. 
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Şekil 1. Sake Üretim Aşamaları 

 
Kaynak: Gaunter (2002) 

Şekil 1’de, saké üretim aşamaları yer almaktadır. Ancak sakénin neden bu kadar özen gerektiren 
ve zahmetli bir üretim aşamasına sahip olduğunu anlamak için her aşamayı ayrı olarak 
incelemek gerekmektedir. Bu nedenle aşağıda saké üretim aşamaları daha detaylı bir şekilde 
anlatılmıştır. 

Pirinç öğütme 

Fermantasyon işleminin gerçekleşebilmesi için önce pirincin öğütülmesi gerekmektedir. 
Öğütme sonrası saké kullanımı için kalan pirince seimaibuai denir ve bu pirinç türünün miktarı 
çok ucuz sakéler için %80 civarında iken çok pahalı sakéler için %35 civarına kadar 
düşmektedir. Bu nedenle öğütme işlemi büyük önem taşımaktadır (Gaunter, 2002; Buglass, 
2011). 

Yıkama ve suda bekletme 

Pirinç öğütüldükten sonra kalıntılarından arındırılmak için yıkanır ve buharda pişirme işlemine 
hazırlık olarak suda bekletilir. Pirincin bekletileceği su miktarı fermantasyon aşaması için 
oldukça önemli olduğundan bu aşama büyük bir dikkatle yapılır (Gautner, 2002; Buglass, 
2011). 

Pirinci buharda pişirme 

Bu aşamada pirinç buharda pişirilir. Bu aşama, pirincin ne kadar sert veya yumuşak olacağını 
etkilediğinden dolayı daha sonraki fermantasyon aşamasının kalitesi için oldukça önemlidir. 
Yüksek miktarlardaki pirincin içinde pişirildiği hazneye koshiki denmektedir. Çalışma 
prensipleri; altlarındaki küçük delikten verilen buharla pirincin eşit miktarda buhar alması 
sağlanarak pişirilmesidir. Koshikide su bulunmaz, sadece pirinç bulunur. Pirinç, pişirildikten 
sonra soğuması için bez üzerine serilir veya makinelerde soğutulur (Gautner, 2002; Koyanagi 
vd., 2016). 

•Pirinç öğütülür

•Pirinç yıkanır ve suda bekletilir

•Pirinç buharda pişirilir

•Kōji üretilir (buharda pişmiş pirinç, kōji ve su; bir hazneye koyulur

•Hazneye maya başlatıcı eklenir (moto elde edilir)

•Motoya üç aşamalı mayalama uygulanır (moromi elde edilir)

•Moromi preslenir (saké elde edilir)

•Saké filtrelenir (isteğe bağlı)

•Sake pastörize edilir (hi-ire)
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Şekil 2. Koshiki 

 
Kaynak: The Society for Nada Sake Research (n.d.) 

Kōji üretimi 

Sakéde kullanılan öğütülmüş pirinç maltlaşamadığı için bilimsel adı Aspergillusoryzae olan ve 
kōji-kin denen mantar kullanılır. Kōji ise, kōji-kin eklenmiş buharda pişmiş pirince denir. Kōji 
üretimi, saké üretim sürecinin kalbidir. Pirinç maltlaşmadan, pirinçteki nişasta moleküllerinin 
uzun zincirleri fermantasyon işlemini gerçekleştirecek olan mayalar tarafından parçalanamaz. 
Kōji-kin tarafından oluşturulan enzimler sayesinde nişasta molekülleri, mayaların 
parçalayabileceği daha küçük moleküller haline gelirler. Fermantasyonun gerçekleşeceği 
hazneye koyulan buharda pişmiş pirincin %30’u kōjidir. Bu kōji, hem eklenmiş olduğu 
pirinçten hem de haznedeki sade buharda pişmiş pirinçten şeker oluşturur. Kōji üretiminde 
sıcaklık oldukça önemlidir ve bu yüzden kōji üretimi kōjimuro denen, üretim tesisinin geneline 
göre daha sıcak ve nemli olan özel odalarda yapılır. Kōji yapım süreci, 40 ila 60 saat arasında 
değişir ve bu süreçte uygulanan sıcaklık sakénin ne kadar tatlı, kuru, yoğun veya hafif olacağını 
belirler (Gautner, 2002; Nishida, 2021; Tsuji vd., 2018, Terasaki&Nishida, 2020; Buglass, 
2011). 

Başlatıcı/starter kültür ekleme (moto elde etme) 

İstenmeyen mikroorganizmaların fermantasyonu gerçekleştirecek olan maya hücrelerini 
bastırıp, fermantasyon işleminin gerçekleşeceği hazneyi işgal etmemeleri için başlatıcıkültür 
kullanılır. Kullanılan başlatıcı kültür oldukça yüksek konsantrasyona sahip mayalardan oluşur. 
Başlatıcı kültür; kōji, buharda pişmiş pirinç ve suyla birlikte aynı hazneye koyulur. Haznenin 
havadan bakteri almaması için genelde hazneye ufak bir miktar da laktik asit de eklenir. Bu 
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işlem zamanla hazneye ekstra kōji, buharda pişmiş pirinç ve su eklenerek 2-3 hafta sürer. 
Haznedeki bu karışıma moto denir (Gautner, 2002; Koyanagi vd., 2016). 

Üç aşamalı mayalama (sandan shikomi) 

Elde edilen moto, daha büyük bir hazneye aktarılır. Bu aşamadan itibaren karışıma moromi 
denir. Morominin bulunduğu artık daha büyük olan hazneye tekrar kōji, buharda pişmiş pirinç 
ve su eklenir. Bu işlem genelde üç kez yapılır ve bu nedenle bu aşamaya üç aşamalı mayalama 
anlamına gelen sandan shikomi denir. İşlem dört gün sürer. Eklemenin yapılmadığı tek gün 
olan ikinci güne dans anlamına gelen odori denir. Son ekleme de yapıldıktan sonra morominin 
mayalanması için 18 ila 32 gün arası bir zaman beklenir. Sakénin diğer fermente içeceklere 
oranla %20 gibi oldukça yüksek bir alkol oranına sahip olmasının sebebi, kōji sayesinde 
mayanın çok fazla şeker karşısında durma aşamasına gelmemesidir. Normal şartlar altında 
mayalar, %15’e kadar alkol üretebilmektedirler. Bu nedenle fermantasyonun durdurulma 
zamanı büyük önem taşımaktadır (Gautner, 2002; Nishida 2021; Bokulich vd., 2014). 

Presleme 

Fermantasyon işleminden sonra moromi, katı kalıntılardan arındırılmak için preslenir (Gautner, 
2002; Bokulich vd., 2014). 

Filtreleme 

Saké, hala devam etmekte olan kimyasal reaksiyonların bitmesi ve tortuların iyice dibe çökmesi 
için on gün bekletilir ve filtrelenir. Filtreleme işlemi sakéye toz karbon eklenerek filtreden 
geçirilmesiyle gerçekleştirilir. Bu aşama isteğe bağlıdır (Gautner, 2002; Bokulich vd., 2014; 
Buglass, 2011). 

Pastörizasyon (hi-ire) 

Bu aşamada saké, pastörize edilir. Bu işlem sakéyi kısa bir süreliğine 65° C sıcaklığa 
yükseltmekle gerçekleştirilir. Sakéyi pastörize etme işlemi; Pasteur, pastörizasyonu 
keşfetmeden ortalama 300 yıl önce de uygulanmaktaydı. Bunun mümkün olabilmesinin sebebi 
pastörizasyon, daha doğrusu saké üreticileri tarafından kullanılan adıyla hi-ire işleminin zararlı 
mikroorganizmaları öldürmek için değil de pastörizasyon yapılmayan sakénin soğukta 
saklanmadığı sürece bulanıklaşıp tadı bozulduğu için uygulanmasıydı. Bu işlem genelde 
depolanmadan ve nakliye edilmeden önce olmak üzere iki kere uygulanır. Genelde bu aşamada 
%20 civarında olan alkol oranını %16’lara indirmek için sakéye su katılır (Gautner, 2002; 
Nishida, 2021; Terasaki&Nishida, 2020; Bokulich vd., 2014; Buglass, 2011). 

Sakénin büyük bir disiplin ve özen gerektiren zahmetli bir üretim aşamasına sahip olduğu 
görülmektedir. Bazı aşamalardaki dikkatsizlik ve özensizliğin, sakénin kalitesini bozabileceği 
anlaşılmaktadır (Tsuji vd., 2018; Koyanagi vd., 2016). Saké üretiminin böylesine disiplin 
gerektirmesi oldukça dikkat çekici bir unsurdur. 

SONUÇ 

Sakénin böylesine disiplin gerektiren bir üretim aşamasına sahip olmasının Japon kültüründen 
kaynaklandığı söylenebilir. Japon kültürüne bakılacak olursa, birçok farklı konuda da bu özeni 
ve disiplini görmek mümkündür. Saké üretiminin disiplin gerektiren bir süreç olmasının bir 
sebebi; samurayların, Japon kültürünün önemli bir parçası olmaları ve saké üretiminin bir 
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dönem samurayların elinde olmasıdır diyebiliriz.Çünkü bin yıl boyunca Japonya’nın askerleri 
oldukları bilinen samuraylar için işlerini iyi yaparak başarıya ulaşmanın çok önemli olduğu 
bilinmektedir. Örneğin kaybettikleri savaşta hayatta kalan samurayların seppuku veya hari-kari 
olarak bilinen yöntemle intihar ettikleri bilinmektedir (Dawson, 2014). Samurayların bu 
geleneği, bilinirliğini popüler kültürde bolca yer almasıyla günümüzde de sürdürmektedir 
(Ravina, 2010). Güncel bir örnek olarak ise 2018 yılında Japonya’da bir trenin istasyona 25 
saniye geç kalmasının ardından tren firmasının “müşterilerimize verdiğimiz bu büyük 
rahatsızlık gerçekten kabul edilemezdi” açıklaması verilebilir. Benzer bir olay 2017 yılında da 
bir trenin bu sefer 20 saniye geç kalmasıyla yaşanmıştı (Independent, The Washington Post, 
BBC, Insider). 

Sakénin binlerce yıllık bir tarihi vardır. Sakénin Japonya için önemini yüzlerce saké markası 
olmasından bile anlamak mümkündür. Buna ek olarak sakénin Şinto dinince arındırıcı bir 
etkisinin olduğuna inanıldığı görülmektedir. Ülkelerin geleneksel içeceklerinin coğrafya ile 
oldukça önemli bir bağlantısı olduğu görülmektedir. Birçok Asya ülkesindeki geleneksel 
içkilerin, Asya ülkelerinde yüksek oranda pirinç üretildiği için pirinçten yapıldığı 
görülmektedir. Sakénin birçok kaynakta şarap veya bira olarak sınıflandırılmasına rağmen 
aslında kendi kategorisine sahip olmayı hak ettiği görülmektedir. Sakénin oldukça zahmetli ve 
özen gerektiren bir üretim aşamasına sahip olduğu görülmektedir. Saké üretiminin gerektirdiği 
bu özenin Japon kültüründen kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

KAYNAKÇA 

BBC. (2018, May 18). Japanese traindeparts 25 secondsearly – 
again.https://www.bbc.com/news/world-asia-44149791 

Bokulich, N. A., Ohta, M., Lee, M., &Mills, D. A. (2014). 
Indigenousbacteriaandfungidrivetraditionalkimotosakefermentations. Applied and 
Environmental Microbiology, 80(17), 5522-5529.https://doi.org/10.1128/AEM.00663-
14 

Buglass, A. J. (2011). Handbook of Alcoholic Beverages. John Wiley&Sons. 

Çalışkan, N., & İlter, P. (2016). PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 
ÖĞRENCİLERİNİN BATIL İNANÇ EĞİLİMLERİNİN ANALİTİĞİ. Uluslararası 
Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 206-218. 

Dawson, P. A. (2014). Samurai: Warlords of Japan.CavendishSquare. 

Gaunter, J. (2002). The Sake Handbook. Tuttle. 

Hokkan SakeBrewingCo.Sake Culture & History.http://www.hokkan-
sake.com/history/pdf/hokkanweb%20history.pdf 

Hurst III, G. C. (2007). The Heian Period. In W. M. Tsutsui (Ed.),A companionto Japanese 
history (pp. 30-46). John Wiley & Sons. 

INDEPENDENT. (2018, May 15). Japanese railway company apologises for train leaving 25 
secondstooearly.https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-railway-late-
apology-seconds-notogawa-jr-west-nishi-akashi-a8352166.html 

95

https://www.bbc.com/news/world-asia-44149791
https://doi.org/10.1128/AEM.00663-14
https://doi.org/10.1128/AEM.00663-14
http://www.hokkan-sake.com/history/pdf/hokkanweb%20history.pdf
http://www.hokkan-sake.com/history/pdf/hokkanweb%20history.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-railway-late-apology-seconds-notogawa-jr-west-nishi-akashi-a8352166.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/japan-railway-late-apology-seconds-notogawa-jr-west-nishi-akashi-a8352166.html


INSIDER. (2018, May 15).A Japaneserailcompanyissued an officialapologyafter a trainleft 25 
secondsearly.https://www.businessinsider.com/japan-rail-company-apologises-for-train-
leaving-25-seconds-early-2018-5 

Japan SakeandShochuMakersAssociation. (2011). A Comprehensive Guide 
toJapaneseSake.SakeandShochuMakersAssociation. 

Koyanagi, T., Nakagawa, A., Kiyohara, M., Matsui, H., Tsuji, A., Barla, F., ... &Kumagai, H. 
(2016). Tracingmicrobiotachanges in yamahai-moto, thetraditionalJapanesesakestarter. 
Bioscience, Biotechnology, andBiochemistry, 80(2), 399-406. 
https://doi.org/10.1080/09168451.2015.1095067 

Koyuncu, D. T. (2020). Osmanlı İmparatorluğu’nda İçki Üretimi ve Tüketimi.Selenge. 

Lee, Y. S., &Shin, W. J. (2015). Marketing tradition-boundproductsthroughstorytelling: a case 
study of a Japane sesakebrewery. Service Business, 9(2), 281-295. 
https://doi.org/10.1007/s11628-013-0227-5 

Masuda, K. (2018). Energy efficiency of intensiver ice production in japan: An application of 
dataenvelopmentanalysis. Sustainability (Basel, Switzerland), 10(2), 120. 
https://doi.org/10.3390/su10010120 

Morris, I. (2013). Theworld of theshiningprince: Court life in ancient Japan.Vintage. 

National Research Institute of Brewing. (2014, Jan). TheStory of Sake. 
https://www.nrib.go.jp/sake/story/pdf/SakeNo01_en.pdf Erişim tarihi: 28.05.2022. 

Nishida, H. (2021). Sakebrewingandbacteriainhabitingsakebreweries. Frontiers in 
Microbiology, 12, 267. 

Phillips, R. (2016). Alkol Tarihi. Maya Kitap. 

Ravina, M. J. (2010). The apocryphal suicide of saigotakamori: Samurai, seppuku, and the 
politics of legend. The Journal of Asian Studies, 69(3), 691-
721.https://doi.org/10.1017/S0021911810001518 

Schiefenhövel, W., & Macbeth, H. (Eds.). (2011). Liquid bread: beerandbrewing in cross-
culturalperspective (Vol. 7).BerghahnBooks. 

Suzuki, K., Asano, S., Iijima, K., &Kitamoto, K. (2008). Sake and beers poilage lactic acid 
bacteria—a review. Journal of th eInstitute of Brewing, 114(3), 209-223. 
https://doi.org/10.1002/j.2050-0416.2008.tb00331.x 

Terasaki, M., &Nishida, H. (2020). Bacterial DNA Diversity among Clear and Cloudy Sakes, 
and. The Open Bioinformatics Journal, 13(1). 

TheSocietyforNadaSakeResearch (n.d.). Koshiki. http://www.nada-
ken.com/main/en/index_k/288.html 

The Washington Post. (2018, May 17). Onceagain, a Japanesetrainleaves an ‘inexcusable’ 25 
secondsearly. 
Whycan’twehavethesameproblems?https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2

96

https://www.businessinsider.com/japan-rail-company-apologises-for-train-leaving-25-seconds-early-2018-5
https://www.businessinsider.com/japan-rail-company-apologises-for-train-leaving-25-seconds-early-2018-5
https://doi.org/10.1017/S0021911810001518
https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/05/17/once-again-a-japanese-train-leaves-inexcusable-25-seconds-early-why-cant-we-have-the-same-problems/


018/05/17/once-again-a-japanese-train-leaves-inexcusable-25-seconds-early-why-cant-
we-have-the-same-problems/ 

Tsuji, A., Kozawa, M., Tokuda, K., Enomoto, T., &Koyanagi, T. (2018). Robust domination of 
Lactobacillussakei in microbiotaduringtraditionalJapanesesakestarteryamahai-
motofermentationandtheaccompanyingchanges in metabolites. Current microbiology, 
75(11), 1498-1505. https://doi.org/10.1007/s00284-018-1551-8 

97

https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/05/17/once-again-a-japanese-train-leaves-inexcusable-25-seconds-early-why-cant-we-have-the-same-problems/
https://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2018/05/17/once-again-a-japanese-train-leaves-inexcusable-25-seconds-early-why-cant-we-have-the-same-problems/


SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA AFYONKARAHİSAR İLİNİN 
GASTRONOMİ TURİZMİ POTANSİYELİNİN SWOT ANALİZİ İLE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Prof. Dr. Mustafa SANDIKCI 
 Afyon Kocatepe University, Faculty of Tourism, Türkiye 

sandikcimustafa@hotmail.com  
Assoc. Prof. Dr. Ümit SORMAZ 

 Necmettin Erbakan University, Faculty of Tourism, Türkiye 
usormaz@erbakan.edu.tr 

Res. Asst. Mustafa YILMAZ 
Necmettin Erbakan University, Faculty of Tourism, Türkiye 

mustafayilmaz@erbakan.edu.tr 
Cemile BÜYÜKYILDIRIM 

Necmettin Erbakan University, Social Sciences Institute, Türkiye 
cemilebykyldrm@gmail.com 

ÖZET 

Bu araştırma; sürdürülebilir turizm kapsamında Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi 
açısından sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin turizm sektörü 
temsilcileri ve turizm akademisyenlerinin görüşleri doğrultusunda tespit edilerek 
değerlendirilmesinin yapılması, Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu özellikler de göz önüne 
alınarak bölgenin gastronomi turizminin mevcut durumunun SWOT analiz ile ortaya 
çıkarılması ve ortaya çıkarılan mevcut durumun geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik 
önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında; Afyonkarahisar ilinde faaliyet 
gösteren turizm işletmeleri temsilcileri ve turizm akademisyenlerinden araştırmaya katılmaya 
gönüllü  toplam 19 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada, nitel 
araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Daha önceki yapılan benzer 
araştırmaların sorularından derlenerek hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formunun ölçek 
olarak kullanıldığı araştırmada, katılımcılar ile yapılan görüşmelerde Afyonkarahisar ilinin 
gastronomi turizmi açısından güçlü ve zayıf yönleri ile birlikte sahip olduğu fırsatlar ve tehditler 
incelenmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlar çerçevesinde; Afyonkarahisar 
ilinin gatronomi turizmi potansiyelinin geliştirilmesinde; reklam ve tanıtım faaliyetlerine önem 
verilmesi, turizm işletmelerinin menülerinde yöresel yemekler ile birlikte diyet mutfağına 
uygun yemeklere de yer verilmesi, tur işletmelerinin Afyonkarahisar ilini tur programlarına 
dahil etmeleri gibi  öneriler geliştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Turizm, Sürdürülebilir turizm, Gastronomi turizmi, SWOT analizi, 
Afyonkarahisar.  
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EVALUATION OF GASTRONOMY TOURISM POTENTIAL OF 
AFYONKARAHISAR PROVINCE WITHIN THE SCOPE OF SUSTAINABLE 

TOURISM WITH SWOT ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

The province of Afyonkarahisar in the scope of this research in terms of sustainable tourism 
gastronomy tourism has strengths and weaknesses, opportunities and threats in the opinions of 
academics and representatives of the tourism sector and tourism determined in accordance with 
the evaluation of the features of the region on the basis of Afyonkarahisar gastronomy tourism 
may be uncovered and revealed with a SWOT analysis of the current situation of the 
development and are intended to be recommendations for improvement of the current situation. 
Within the scope of the research; A total of 19 participants who volunteered to participate in 
the research from representatives of tourism enterprises operating in Afyonkarahisar province 
and tourism academicians formed the sample of the research. 

In the research, interview technique, one of the qualitative research methods, was used. In the 
study, in which the semi-structured interview form prepared by compiling the questions of 
similar previous studies was used as a scale, the strengths and weaknesses of Afyonkarahisar 
province in terms of gastronomic tourism, as well as the opportunities and threats it has, were 
examined during the interviews with the participants. Within the framework of the results 
reached in line with the data obtained; In the development of gatronomy tourism potential of 
Afyonkarahisar province; recommendations such as giving importance to advertising and 
promotional activities, including dishes suitable for dietary cuisine along with local dishes in 
the menus of tourism enterprises, and including Afyonkarahisar province in the tour programs 
of tour enterprises have been developed. 

Keywords: Tourism, Sustainable tourism, Gastronomic tourism, SWOT analysis, 
Afyonkarahisar. 

GİRİŞ 

Turizm, 1990’lı yılların başından itibaren hızla değişen, kendini yenileyen ve gelişen bir sektör 
konumuna gelmiştir. Turizm sektörünün zaman geçtikçe yaşadığı değişim, farklılıklara ve 
çeşitlenmelere neden olmuştur (Durgun, 2007). Çağımızda insanın ilk ihtiyaçlarından olan 
gezmek, dinlenmek, görmek ve tatil yapma isteğine yanıt verebilecek turizm faaliyetleri tarihsel 
ve kültürel kaynaklar ile doğal güzelliklere sahip ülkemizde her geçen gün artmaktadır 
(Özdemir ve Kervankıran, 2011). Bu doğrultuda turizm bölgeleri turistlerin ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek, diğer bölgelerden farklılaşmak, tanınmak, ilgi çekebilmek ve bölgeye daha fazla 
turistin ziyaret etmesini amaçlamaktadır (Karadeniz, Kandır ve Önal, 2007). 

Dünya’ da ve ülkemizde yaşanan gelişmeler karşısında işletmeler daha verimli olabilmek için 
strateji geliştirmek durumundadırlar. Bu strateji seçimini gerçekleştirmek ve geliştirmek için 
işletmeler SWOT analizinden faydalanmaktadırlar (Hamdioğlu, 2002). SWOT analizi; bir 
firmanın, yatırımın, sektörün, ülkenin veya bir bölgenin kendi niteliklerinden kaynaklanan 
güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek geleceğe yönelik fırsat ve tehditlerin belirlenerek, tespit 
edilmesini amaçlayan bir analiz yöntemidir (Stacey, 1993; Helms, Nixon, 2010). SWOT; güçlü 
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yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler anlamına gelmektedir (Namugenyi, Nimmagadda ve 
Reiners, 2019). 

Bu çalışmada; 2019 yılında UNESCO tarafından “Yaratıcı Şehirler Ağı” na dahil edilerek 
zengin kültürel bir mutfağa sahip olduğu tescillenen (UNESCO, 2019) Afyonkarahisar ilinin 
gastronomi turizmi potansiyelinin SWOT analizi ile değerlendirilerek bölgede gastronomi 
turizminin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Afyonkarahisar 
ilinin gastronomi turizmine yönelik güçlü-zayıf yönlerinin belirlenmesi ve fırsat-tehdit 
unsurlarının belirlenerek ortaya konulması için SWOT analizi yöntemi tercih edilmiştir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
2.1. Turizm ve Gastronomi Turizmi 

1905 yılında Guyer-Feuler tarafından ilk kez tanımlanan turizm kavramı (Akoğlan Kozak ve 
Bahçe, 2012) Latince’de dönmek, geri dönmek, çevreyi dolaşmak anlamlarına gelen “tornus” 
kelimesinden türemiş ve kök itibariyle eski bir geçmişe sahiptir (Usta, 2016). Turizm kavramı 
“dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan geziler” olarak tanımlanmaktadır 
(TDK, 2021). Sosyal, kültürel, eğlenme, dinlenme, iş ve boş zaman geçirme gibi amaçlar 
doğrultusunda seyahat faaliyetlerini gerçekleştiren ve ziyaret edilen destinasyona yerleşme 
maksadı olmayan kişiler turist olarak tanımlanmaktadır (Tunç ve Saç, 2008). Güç geçtikçe 
insanların turizmden beklentisi farklılaşmış ve sadece deniz, kum, güneş üçlüsü için değil, farklı 
turizm çeşitleri için seyahat etmeye başlamışlardır (Aksoy ve Sezgi, 2015). 

Öncelikli motivasyonu bir yemeğin üretilmesini görmek veya tatmak olan turisti ifade eden 
gastronomi turizmi (Yüncü, 2010), 1998 yılında Lucy M. Long tarafından farklı kültürleri 
yiyecek yoluyla ifade etmek için kullanılmış ve literatüre kazandırılmıştır (Akgöl, 2012). 
Ayrıca insanın zorunlu ihtiyacı olan yeme ve içme faaliyetleri gastronomi turizminde turistlerin 
gastronomik unsurları ön plana çıkarttıkları turistik etkinlikler olmaktadır (Türkay ve Genç, 
2017). Gastronomi turizmi kapsamında yapılan etkinlikler, turistler için eşsiz deneyimler 
sunmakta ve kazandırmaktadır. Ayrıca marka şehir olma ve şehrin kalkınmasında da katkı 
sağlamaktadır (Bilgili vd., 2012). 

SWOT Analizi 

Çalışma alanına ilişkin potansiyel sorunun çözümüne yönelik durum analizi yaparak strateji 
geliştirmeye yardımcı olan adımlardan birisi SWOT analizidir (Kuo-Liang ve Shu-Chen, 2008). 
SWOT analizi kavramı; incelenmek istenilen kuruluşun, sürecin, tekniğin veya durumun güçlü-
zayıf yönlerini belirleyerek, değerlendiren bununla birlikte dış çevreden kaynaklanan fırsat ve 
tehditleri belirlemek amacı ile kullanılan bir tekniktir (Cebecioğlu, 2006). Bir başka tanımda 
SWOT analizi; işletmelerin bir bütün halinde bulundukları durum ile tecrübesinin 
incelenmesini, üstün ve zayıf yönlerinin ortaya konmasını ve bu incelenen faktörlerin çevre 
şartları ile uyumlu olmasının sağlanmasıdır (Dinçer, 1994). 

SWOT analizi kavramı “Strenght, Weaknesses, Opportunities ve Threats” kelimelerin baş 
harflerinden oluşmaktadır. Bu kelimelerin Türkçe karşılıkları şu şekildedir: 

- Strength: İşletmenin güçlü (üstün) olduğu yönlerin tespiti,  

- Weakness: İşletmenin güçsüz (zayıf) olduğu yönlerin tespit edilmesi, 
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- Opportunity: İşletmenin sahip olduğu fırsatları, 

- Threat: İşletmenin karşı karşıya bulunduğu tehdit veya tehlikelerdir (Aktan, 2003; Pehlivan, 
2018). 

Stratejik bir yaklaşım olan SWOT analizi temel olarak iki fayda sağlamaktadır. Birincisi 
strenght (güçlü) ve weakness (güçsüz) yönlerini ele alarak “mevcut durum” analizinin 
yapılmasını sağlar. İkincisi ise, opportunity (fırsat) ve threat (tehlike) yönlerini ele alarak 
“gelecek durum” analizinin yapılmasını sağlamaktadır. Bu stratejiler sayesinde işletmeler 
geleceklerindeki başarılarını arttırma şansı bulmaktadırlar (Büyüközkan, Mukul ve Kongar, 
2021; Erol, 2019 ). 

2.3. Alanyazın Taraması  

Alan yazın taraması yapıldığında SWOT analizi ile ilgili literatürde birçok çalışmanın yer aldığı 
görülmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda turizm ve gastronomi turizmi kapsamında 
SWOT analizi içeren çalışmalardan birkaçı detaylı bir şekilde takip eden kısımda incelenmiştir. 

Durgun (2007), Isparta ili turizmini SWOT analizi ile değerlendirmiştir. SWOT analizi 
yapılarak, Isparta turizminde var olan potansiyellerin en verimli nasıl değerlendirilebileceği 
amaçlayan yazar, anket çalışması ile bulgulara ulaşmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 
zengin tarih, kültür ve tabiat varlıklarına sahip olması, iklim ve doğal kaynakları güçlü 
yönlerini; tanıtım ve pazarlama eksikliği, yeterince gelişmemiş turizm bilinci ve yerel 
yönetimlerin ilgisizliği zayıf yönlerini; alternatif turizm potansiyelinin yüksek olması fırsatını 
ve kentin imajının zayıf olması en büyük tehdit unsuru olarak gösterilmiştir. Sonuç olarak 
Isparta ilinin alternatif turizm türleri bakımından zengin olduğu ancak yeterli ilginin 
gösterilmemesi sebebi ile tanıtım ve pazarlamasının yapılamadığı tespit edilmiştir. 

Eryılmaz ve Orhan (2021), Elazığ ilinin gastronomi turizmi potansiyelini SWOT analizi ile 
değerlendirmişlerdir. Elazığ ilinin gastronomi turizmi potansiyelini belirleyerek konu ile alakalı 
sorunlara çözüm önerileri getirmeyi amaçlayan yazarlar, çalışmalarında ikincil kaynaklardan 
yararlanarak SWOT analizini gerçekleştirmişlerdir. Elde edilen bulgular doğrultusunda güçlü 
yönler ve fırsatlar: Elazığ ilinin coğrafi konumunun avantajları, yöresel ürün çeşitliliği, 
yemeklerin günümüzde hala yoğun olarak tüketilmesi ve ihracat yapabilecek potansiyelde 
ürünlere sahip olması iken; zayıf yönleri ve tehditleri: tanıtım eksikliği, gastronomi turizmi 
kavramının yerleşmemiş olması, seminer ve fuar gibi faaliyetlerin yapılmayışı ve ekonomik 
olarak komşu illerden geride kalması şeklinde sıralanmıştır. Sonuç kısmında Elazığ ilinin 
mevcut mutfak kültürü ve zengin yöresel ürünleri ile gastronomi turizmi potansiyelinin var 
olduğu dile getirilerek, Elazığ gastronomi turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler ifade 
edilmiştir. 

Orhan ve Özdemir (2021), Elazığ coğrafi işaretli ürünlerinin bölgesel turizm bakımından 
SWOT analizi ile değerlendirmişlerdir. Elazığ ilinin coğrafi işaretli ürünlerinin incelenerek 
bölgesel turizm açısından değerlendirilmesini amaçlayan yazarlar, ikincil kaynaklardan 
yararlanarak coğrafi işaretli ürünlerin gıda ürünleri olması sebebi ile gastronomi turizmine de 
yer vermişlerdir. SWOT analizi ile konunun güçlü yönleri ve fırsatları, zayıf yönleri ve 
tehditleri değerlendirilmiştir.  Sonuç kısmında bölgesel turizm ve gastronomi turizmi 

101



değerlendirilerek özel, kamu ve yerel paydaşlara düşen görevler ile ilgili önerilerde 
bulunulmuştur. 

Ongun, Gövdere ve Çiçek (2016), Yeşilova kırsal turizm potansiyelini SWOT analizi ile 
değerlendirmişlerdir. Burdur’a ait bir ilçe olan Yeşilova’nın turizm potansiyelini SWOT analizi 
ile ortaya koymaya amaçlayan yazarlar, literatür ile birlikte saha çalışmaları ile çalışmalarını 
oluşturmuşlardır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ilçenin kırsal turizm arzları 
incelendiğinde, 12 ay süresince turizmden yararlanılabilecek olması güçlü yönünü 
oluştururken, kırsal turizm yönünden girişimcilik faaliyetlerinin oluşmamış olması zayıf yönü 
olarak ortaya koyulmuştur. İlçenin fırsatı Antalya ve Isparta Süleyman Demirel havaalanına 
yakın olmasıyken, Salda Göl’ünün kirlenmesi ve suların çekilmesi ise bir tehdit unsuru olarak 
tespit edilmiştir. 

Teyin, Sormaz, Nizamlıoğlu ve Onur (2021), Şile ilçesinin gastronomi turizmi potansiyelini 
SWOT analizi ile değerlendirmişlerdir. Şile ilçesinin gastronomi turizmi potansiyelinin 
belirlenerek, SWOT analizi ile bölge gastronomi turizminin geliştirilmesi için önerilerde 
bulunmayı amaçlayan yazarlar, nitel veri toplama yöntemlerinden olan görüşme tekniği ile 22 
işletme yöneticisi ile görüşmüşlerdir. SWOT analizi sonuçlarında İstanbul’a yakınlığı hem 
güçlü yönünü hem de sahip olduğu fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bölgeye ait yöresel 
yemeklerin eksikliği ve coğrafi işaret alan ürününün bulunmaması zayıf yönünü, nüfus artışı ve 
kalabalıklaşma da mevcut ve potansiyel tehdit unsurlarındandır. 

YÖNTEM 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Araştırma; sürdürülebilir turizm kapsamında Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi 
açısından sahip olduğu güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerinin turizm sektörü 
temsilcileri ve turizm akademisyenlerinin görüşleri doğrultusunda tespit edilerek  
değerlendirilmesinin yapılması, Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu özellikler de göz önüne 
alınarak bölgenin gastronomi turizminin mevcut durumunun SWOT analiz ile ortaya 
çıkarılması ve ortaya çıkarılan mevcut durumun geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik 
önerilerde bulunulması amaçlanmıştır.  

3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma evrenini, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri yöneticileri ya da 
işletmecileri ile turizm akademisyenleri oluşturmaktadır. Bu kapsam da Afyonkarahisar ilin de 
faaliyet gösteren turizm işletme belgeli konaklama işetmeleri incelendiğinde; 21 turizm işletme 
belgeli konaklama tesisi ile 6 turizm işletme belgeli restoran işletmesi olduğu tespit edilmiştir 
(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). 

Araştırmanın örneklemini ise, kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araştırmacıların 
ulaşabildiği açısından Afyonkarahisar il merkezinde faaliyet gösteren ve turizm işletme 
belgesine sahip otel ve restoran işletmeleri yöneticileri ya da işletmecileri ve Afyon Kocatepe 
Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde görev yapan akademisyenlerden araştırmaya katılmaya 
gönüllü olanlar oluşturmaktadır. Bu kapsamda; otel ve restoran işletmelerinin işletmeci ya da 
yönetici konumunda çalışan personel ve üniversitede görev yapan akademisyenler ile 
görüşülmüş ve araştırmaya katılmaya gönüllülük esası göz önüne alınarak turizm işletmelerini 
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temsilen 13 işletmeci ya da işletme yöneticisi ile üniversiteyi temsilen 6 akademisyen olmak 
üzere toplam 19 katılımcı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.  

3.3. Veri Toplama Aracı, Teknikleri ve Değerlendirilmesi 

Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler, 
işletmeleri temsilen işletmeci, yönetici ya da yönetici temsilcisi konumunda olan personel 
ve/veya personeller ile daha önceki çalışmalardan (Yılmaz vd., 2020; Çelebi ve Sormaz, 2021) 
derlenerek hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu araştırmacılar tarafından yüz yüze  
uygulanmıştır.  

Katılımcılardan edinilen verilere içerik analizi uygulanmış ve analiz sonucu elde edilen 
verilerin kodlanması ile ortaya çıkan temalar sıklık düzeyine göre sıralanarak yorumlanmıştır. 
Elde edilen bilgiler ve katılımcı görüşleri doğrultusunda öneriler şeklinde sunulmuştur.  

BULGULAR  
Araştırmaya gönüllü katılım sağlayanların; %10.5’i restoran işletmecileri, %57.9’ u otel 
işletmesi şefleri ve %31.6’sı turizm akademisyenleridir. Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan 
işletme temsilcileri ve akademisyenlere ait mesleki bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcıların Mesleki Bilgileri 
 n % 

Mesleki Eğitim   
Mesleki Diploma                                                                8 42.2 
Ustalık/Kalfalık Belgesi                                                     5 26.3 
Herhangi Bir Belgesi Yok                                                   6 31.5 
Şu Anki Pozisyon   
İşletmeci                                                                             2 10.5 
Mutfak şefi                                                                                      11 57.9 
Akademisyen                                                                      6 31.6 
Sektörde Görev Süresi (yıl)   
5 ve daha az              2 10.5 
6-10                                                                         4 21.0 
11-20                                                                          3 15.8 
21-30                                                                            9 47.4 
31 ve daha fazla                                                                  1 5.3 
İşletmedeki Görev Süresi (yıl)    
5 ve daha az                                                                   8 42.2 
6-10                                                                                 4 21.0 
11-20 2 10.5 
21-30 4 21.0 
31 ve daha fazla 1 5.3 
TOPLAM 19 100.0 

 
Katılımcıların %42.2’sinin mesleki bir diplomaya sahip olduğu, %57.9’unun şu an ki 
işletmesinde mutfak şefi olarak görev yaptığı, %47.4’ünün sektörde 21-30 yıl ve %42.2’sinin 
şu anki işletmesinde 5 yıl ve daha az sürelerde görev yaptıkları tespit edilmiştir (Tablo 1). 
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Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizminin 
güçlü yönlerine dair edinilen bilgilerin içerik analizi sonuçlarına göre belirlenen ana temalar;  

• Gastronomi turizmini etkileyecek iç dinamiklerin birlikte çalışabilmesi, 
• Alternatif turizm (termal turizm, kültür turizmi, savaş alanları turizmi gibi) 

seçeneklerinin olması,  
• Konumu itibariyle geçiş güzergahı olup lojistik avantajlara sahip olması,  
• Ticari gastronomik ürünlere sahip olması, 
• Zengin bir yemek kültürüne sahip olup il halkının bu kültüre sahip çıkıyor olması,  

şeklinde belirlenmiştir (Tablo 2). 
Tablo 2. Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizminin Güçlü Yönleri 

Güçlü Yönleri n % 
1.Bölgenin yerel yönetimlerinin, turizm işletmelerinin ve üniversitenin birlikte 
projelere yer vermesi ve ortak çalışması ile turizmin desteklenmesi 

10 52.6 

2. Geçmişten gelen zengin bir yemek kültürüne sahip olması 9 47.4 

3. Ticari gastronomik ürünlere sahip olması 8 42.1 

3. Termal turizm sebebi ile turistlerin uğrak noktası olması 6 31.6 

5. Tüketilen ürünlerin il içerisinden temin edilmesi 6 31.6 

6. Birçok ile ait yerel ürünün Afyon transit destinasyon işletmelerinde 
bulunması 

5 26.3 

7. Ege ve İç Anadolu bölgesinin kültürünü kapsaması 4 21.0 

8. Çok sayıda coğrafi işaret almış ürünlere sahip olması 4 21.0 

9. Lojistik avantaja sahip olması 3 15.8 

10. Şehrin turizm açısından gelişmesine şehir halkının istekli olması 1 5.3 

 

Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin güçlü yönleri incelendiğinde; bölgenin 
yerel yönetimlerinin, turizm işletmelerinin ve üniversitenin birlikte projelere yer vermesi ve 
ortak çalışması ile turizmin desteklenmesi (%52.6), geçmişten gelen zengin bir yemek 
kültürüne sahip olması (%47.4), ticari gastronomik ürünlere sahip olması (%42.1), termal 
turizm sebebi ile turistlerin uğrak noktası olması (%31.6), tüketilen ürünlerin il içerisinden 
temin edilmesi (%31.6), birçok ile ait yerel ürünün Afyon transit destinasyon işletmelerinde 
bulunması (%26.3), Ege ve İç Anadolu bölgesinin kültürünü kapsaması (%21.0), çok sayıda 
coğrafi işaret almış ürünlere sahip olması (%21.0), lojistik avantaja sahip olması (%15.8), 
albikere.com sitesinin varlığı (%10.5), şehrin turizm açısından gelişmesine şehir halkının istekli 
olması (%5.3) şeklinde sıralanmaktadır (Tablo 2). 

Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizminin 
zayıf yönlerine dair edinilen bilgilerin içerik analizi sonuçlarına göre belirlenen ana temalar;  

• Yetersiz tanıtım faaliyetleri 
• Menülerde yöresel yemeklere yeterince yer verilmemesi 
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• Yiyecek ve içecek işletme sayısının az olması 
• Turizm işletmelerinde çalışan personelin yetersiz yöresel yemek bilgisi 

şeklinde belirlenmiştir (Tablo 3). 

Tablo 3. Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizminin Zayıf Yönleri 
Zayıf Yönleri n % 
1. Pandeminin olması ile yeterli reklam ve tanıtımın yapılamaması 10 52.6 

2. Genel olarak turizm işletmelerinin yetersiz reklamı 9 47.4 

3. Yöresel yemeklerin yeterli düzeyde menülerde yer almaması 7 36.8 

4. Afyon ilinin sahip olduğu destinasyonların hepsinin tur planlamalarına dahil 
edilmemesi 

4 21.0 

8. Yöresel yiyecek ve içecek işletmelerinin sayısının az olması 4 21.0 

6. Yöresel ürünlerin Afyon markalaşmasında yetersiz kalması  3 15.8 

7. Turizm işletmelerinde çalışan aşçıların yöresel yemekleri yeterince 
tanımaması 

2 10.5 

8. Turizm işletmelerinin kendi arasındaki iletişimsizliği 2 10.5 

9. Havalimanının şehir merkezine uzaklığı 2 10.5 

10. Alkol sunan işletmelerin az olması 2 10.5 

11. Geçiş dönemlerinde uygulanan menülerin halen devam etmemesi 1 5.3 

 

Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin zayıf yönleri incelendiğinde; 
pandeminin olması ile fazla reklam ve tanıtımın yapılamaması (%52.6), turizm işletmelerinin 
yetersiz reklamı (%47.4), yöresel yemeklerin yeterli düzeyde menülerde yer almaması (%36.8), 
Afyon ilinin sahip olduğu destinasyonların hepsinin tur planlamalarına dahil edilmemesi 
(%21.0), yöresel ve yerel yiyecek-içecek işletmelerinin sayısının az olması (%21.0), yöresel 
ürünlerin Afyon markalaşmasında yetersiz kalması (%15.8), turizm işletmelerinde çalışan 
aşçıların yöresel yemekleri yeterince tanımaması (%10.5), turizm işletmelerinin kendi 
arasındaki iletişimsizliği (%10.5), havalimanının şehir merkezine uzaklığı (%10.5), alkol sunan 
işletmelerin az olması (%10.5), geçiş dönemlerinde uygulanan menülerin halen devam 
etmemesi (%5.3)  bölgenin zayıf yönleri olarak sıralanmıştır (Tablo 3). 

Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizminin 
sahip olduğu fırsatlara dair edinilen bilgilerin içerik analizi sonuçlarına göre belirlenen ana 
temalar;  

• Kolay ve ulaşılabilir konuma sahip olması, 
• UNESCO yaratıcı şehirler ağında olması, 
• Turizme ve tarıma elverişli olması, 
• Yöresel yemek çeşitliliğinin olması, 

şeklinde belirlenmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4. Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizminin Sahip Olduğu Fırsatlar 
Fırsatlar n % 
1. Afyonkarahisar ilinin lokasyon olarak kolay ve ulaşılabilir bir konumda 
olması 

14 73.7 

2 UNESCO yaratıcı şehir ağında olması ve bununla ile birlikte isminin 
popülerliğinin artması 

12 63.1 

2. Uzak geçmiş bir tarihe sahip olması 10 52.6 

3. Yer altı kaynaklarına sahip olması 7 36.8 

5. Tarıma elverişli topraklarının bulunması 5 26.3 

6. Turizme elverişli bir il olması 5 26.3 

7. Kaplıca ve 5 yıldızlı otellerinin yeterli sayıda olması 4 21.0 

8. Gelişimcilik faaliyetlerinin olması 3 15.8 

9. Coğrafi geçiş noktası olması ile iklim çeşitliliğine sahip olması 3 15.8 

10. Ticarileşmeyi  bekleyen çok sayıda yöresel yemeğinin olması 2 10.5 

 

Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi açısından sahip olduğu fırsatlar değerlendirildiğince; 
Afyonkarahisar’ın lokasyon olarak kolay ve ulaşılabilir bir konumda olması (%73.7), UNESCO 
yaratıcı şehir ağında olması  ve bununla  birlikte isminin popülerliğinin (%63.1),artması uzak 
geçmiş bir tarihe sahip olması (%52.6), yer altı kaynaklarına sahip olması (%36.8),  tarıma 
elverişli topraklarının bulunması (%26.3), turizme elverişli bir il olması (%26.3), kaplıca ve 5 
yıldızlı otellerinin yeterli sayıda olması (%21.0), gelişimcilik faaliyetlerinin olması (%15.8), 
coğrafi geçiş noktası olması ile iklim çeşitliliğine sahip olması (%15.8) ve ticarileşmeyi 
bekleyen çok sayıda yöresel yemeğinin olması (%10.5) şeklinde sıralanmıştır (Tablo 4). 

Katılımcılar ile yapılan görüşmeler sonucunda, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizminin 
sahip olduğu mevcut ve potansiyel tehdit unsurlarına dair edinilen bilgilerin içerik analizi 
sonuçlarına göre belirlenen ana temalar;  

• Yöresel yemeklerin diyet mutfağına uygun olmaması ve turizm işletmelerinin yemekleri 
özünden uzaklaştırması riski, 

• Ürün çeşitliliğinin azalması riski, 
• Turizm işletmelerinin kültürel mirasa ve üretim standartlarına sahip çıkmaması riski, 

şeklinde belirlenmiştir (Tablo 5). 

Tablo 5. Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizmi Açısından Sahip Olduğu Mevcut ve 
Potansiyel Tehdit Unsurları 
Tehditler n % 
1. Rakiplerin planlama konusunda bir adım önde olması 11 57.9 

2. Diyet mutfağına uygun olmaması 7 36.8 
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3. Gastronomik talebin artışıyla birlikte turizm işletmelerinin yöreye ait 
yemeklerde ve ürünlerin özünden kopup farklılaşma 

6 31.6 

4. Küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan iklim değişikliği sonucunda ürün 
çeşitliliğinin azalması ve hammadde bulma sıkıntısı 

4 21.0 

5. Somut olmayan kültürel mirasa sahip çıkılmaması 4 21.0 

6.Turizm işletmelerinin üretim standartlarına sahip çıkmaması 3 15.8 

7. Hızlı bir şekilde coğrafi işaret alınması ve bunun doğru şekilde 
kullanılmaması 

2 10.5 

8. Göç veren bir şehir olması ve buna bağlı olarak genç nüfusunun azalması 1 5.3 

Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi açısından sahip olduğu mevcut ve potansiyel tehdit 
unsurları değerlendirildiğinde; rakiplerin planlama konusunda bir adım önde olması (%57.9), 
diyet mutfağına uygun olmaması (%36.8), gastronomik talebin artışıyla birlikte yemeklerde ve 
ürünlerde özünden kopup farklılaşma (%31.6), küresel ısınmaya bağlı olarak oluşan iklim 
değişikliği sonucunda ürün çeşitliliğinin azalması ve hammadde bulma sıkıntısı (%21.0),somut 
olmayan kültürel mirasa sahip çıkılmaması (%21.0), turizm işletmelerinin üretime sahip 
çıkmaması (%15.8), hızlı bir şekilde coğrafi işaret alınması ve bunun doğru şekilde 
kullanılmaması (%10.5) ve göç veren bir şehir olması ve buna bağlı olarak genç nüfusunun 
azalması (%5.3) olarak sıralanmıştır (Tablo 5). 

SONUÇ  

Turizm sektörü, yüksek büyüme gösteren ve ekonomik kalkınmada çok önemli rolü olan 
sektördür. İhtiyaç duyulan dövizi getiren bir kaynak olan turizm sektörü iş istihdamı sağlamada 
ve bölgeye refah dağılımının sağlanmasında da önemlidir (Chaigasem ve Tunming, 2019). 
Gastronomi, turistler tarafından en çok değer verilen sektörlerden biridir (Aizega, 2019). 
Genellikle bir iç turizm faaliyeti olma eğiliminde olan gastronomi turizmi, mutfak ve yemek ile 
ilgili etkinliklere katılabilmek amacıyla gerçekleşen seyahattir. Yerel yaşamın tarih ve kültür 
gibi ayrılmaz bir parçasını oluşturan ve bir bölgenin veya toplumun ekonomisini etkileyen 
gastronomi turizmi, son yıllarda içsel tanıtımının yanı sıra bölgesel kimlik, ekonomik kalkınma 
ve geleneksel miras konularını etkilemektedir (Pololikashvili, 2019). 

Araştırmaya; %10.5’i restoran işletmecileri, %57.9’ u otel işletmesi şefleri ve %31.6’sı turizm 
akademisyenleri katılmıştır. Katılımcıların %42.2’sinin mesleki bir diplomaya sahip olduğu, 
%57.9’unun şu an ki işletmesinde mutfak şefi olarak görev yaptığı, %47.4’ünün sektörde 21-
30 yıl ve %42.2’sinin şu anki işletmesinde 5 yıl ve daha az sürelerde görev yaptıkları 
belirlenmiştir.  

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi açısından 
güçlü yönleri olarak; “gastronomi turizmini etkileyecek iç dinamiklerin birlikte çalışabilmesi, 
alternatif turizm seçeneklerinin olması, konumu itibariyle geçiş güzergahı olup lojistik 
avantajlara sahip olması, ticari gastronomik ürünlere sahip olması, zengin bir yemek kültürüne 
sahip olup il halkının bu kültüre sahip çıkıyor olması” ve zayıf yönleri olarak; “yetersiz tanıtım 
faaliyetleri, menülerde yöresel yemeklere yeterince yer verilmemesi, yiyecek ve içecek işletme 
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sayısının az olması ve turizm işletmelerinde çalışan personelin yetersiz yöresel yemek bilgisi” 
temaları tespit edilmiştir.  

Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde, Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi açısından sahip 
olduğu fırsatlar olarak; “kolay ve ulaşılabilir konuma sahip olması, UNESCO yaratıcı şehirler 
ağında olması, turizme ve tarıma elverişli olması ve yöresel yemek çeşitliliğinin olması” ve 
mevcut ve potansiyel tehdit unsurları olarak; “yöresel yemeklerin diyet mutfağına uygun 
olmaması ve turizm işletmelerinin yemekleri özünden uzaklaştırması riski, ürün çeşitliliğinin 
azalması riski ve turizm işletmelerinin kültürel mirasa ve üretim standartlarına sahip çıkmaması 
riski” temaları tespit edilmiştir.  

 ÖNERİLER 

Gastronomi turizmi, şüphesiz yerel yemek kimliğinin önemli bir parçasıdır ve bu kültürden, 
toplumsal değerlerden, doğal çevreden, ekonomiden ve yerel çevreden büyük ölçüde 
etkilenmektedir (Tunming vd., 2020). 

Afyonkarahisar ilinde yerel ekonominin geliştirilmesinde turizm aktif rol oynamalıdır. Bu 
amaçla, Afyonkarahisar ilinde gastronomi turizmi, yerel ekonominin geliştirilmesinde büyük 
bir potansiyele sahip olmalıdır. Ayrıca, gastronomi turizmi ilin yerel kültürünün yaşatılması, ili 
ziyaret eden yerli ve yabancı turist tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir 
unsur olduğu gibi yerel ekonominin geliştirilmesinde de çevresel sürdürülebilirliğinin 
sağlanmasında önemli bir rol oynayacaktır.  

Afyonkarahisar ilinde gastronomi turizminin geliştirilmesinde yapılacak yatırımlar ile ilde aktif 
olan pek çok sektör de etkilenecek ve yerl halka istihdam sağlama ve refah düzeyinin 
yükselmesinde potansiyel sağlayacaktır. Gastronomi turizmi kapsamında düzenlenecek 
etkinlikler ile İle ziyarete gelecek yerli ve yabancı turistler ekonomik katkı sağlayacaktır. 
Ayrıca, düzenlenecek gastoronomi etkinliklerine yerel yönetimler, üniversite ve özel sektör 
temsilcilerinin sağlayacağı ortak katkı gözönüne alındığında, İl genelinde aktif iş birliği 
içerinde olunacağı platforma katkı sağlanmış olacaktır.  

Tüm bu nedenler ile,  Afyonkarahisar ilinin gastronomi turizmi açısından güçlü yönlerinin 
nitelik ve nicelik olarak artırılması ve zayıf yönleri üzerine yapılacak çalışmalar ile güçlü hale 
getirilmesi, sahip olduğu fırsatların daha iyi kullanılabilir hale getirilmesi ve tehditlerinin en 
aza indirilerek mümkün olduğunca fırsatlara çevrilmesi için yerel yönetimler, üniversite ve özel 
sektörün dahil olacağı ortak platformların oluşturulması ve buna yönelik çalışmaların ildeki 
tüm turizm paydaşlarının katılımının sağlanarak yürütülmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

Hediyeleşme davranışının insanlar arasında bağ kuran bir araç olduğu bilinen bir gerçektir. Bu 
bağ ve ilişki sayesinde toplum birçok sorumluğu yerine getirmekle birlikte dostlukları 
pekişmekte, gelenek ve göreneklerin yaşatılmasına katkı sağlamaktadır. Coğrafi işaretli 
ürünlerin hediyeleşme aracı olarak tercih edilmesi ürünlerin popülaritesine katkı sağlayıp 
kırsal kalkınmaya öncülük edeceği düşünülmektedir. Bu çalışmada “Coğrafi İşaret” kavramı 
kısaca incelenerek, Afyonkarahisar, Ardahan ve Balıkesir illerinde coğrafi işaretli ürünlerin 
gastronomik hediyeleşme ve ikram sürecinde tercih edilme oranının belirlenmesi ve katma 
değerinin artırılması için çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. 

Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre, Afyonkarahisar iline ait gastronomik hediyeleşme adlı 
çalışmaya 94 katılımcı destek vermiştir.  Bunlardan 83 katılımcı coğrafi işaretli ürün olan 
Afyon Kaymağını, 73 katılımcı ise Afyon Lokumunu hediyeleşmede tercih ettikleri 
görülmüştür. Ardahan iline ait gastronomik hediyeleşme adlı çalışmaya 406 katılımcı destek 
vermiştir.  Bunlardan 342 katılımcı coğrafi işaretli ürün olan Ardahan Kaz Etini, 273 katılımcı 
ise Ardahan Çiçek Balını gastronomik hediyeleşmede tercih etmiştir. Balıkesir iline ait 
gastronomik hediyeleşme adlı çalışmaya ise 230 katılımcı destek vermiştir.  Bunlardan 177 
katılımcı coğrafi işaretli ürün olan Balıkesir Höşmerim Tatlısını ve 97 katılımcı Edremit 
Zeytinyağını gastronomik hediyeleşme aracı olarak tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.  

Yerli ve yabancı turistler ile gurbetçiler ziyaret ettikleri yörelerde o yöreye özgü ürünleri 
tercih etmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde bu coğrafi işaretli ürünlerin 
hediyeleşmede kullanılması ve özendirilmesi kırsal kalkınmaya katkı sunacaktır. Önemli olan 
coğrafi işaretli ürünlerin hediyeleşme aracı olarak kullanılacak şekilde hijyen ve güvenlik 
koşulları sağlanarak paketleme, tutundurma ve ulaşılabilirliğin sağlanabilmesine öncelik 
verilmesidir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi İşaret, Gastronomi, Gastronomik Hediyeleşme. 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF GEOGRAPHICAL INDICATION 
PRODUCTS IN GASTRONOMIC GIFTING 

ABSTRACT  

It is a known fact that gifting is a tool that establishes bonds between people. The society 
fulfills many responsibilities, but also strengthens friendships and contributes to the survival 
of traditions and customs due to this bond and relationship. It is thought that the preference of 
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geographically indicated products as a gifting tool will contribute to the popularity of the 
products and contribute the rural development. In this study, it is aimed to briefly examine the 
concept of "Geographical Indication" and to present solution suggestions for determining the 
preference rate of geographical indicated products in the gastronomic gifting and catering 
process in Afyonkarahisar, Ardahan and Balıkesir Provinces and to increase the added value 
in the regions. According to the results of the Afyonkarahisar study, 94 participants supported 
the gastronomic gifting study of Afyonkarahisar province. It was seen that 83 participants 
preferred Afyon Cream, which is a geographically indicated product, and 73 participants 
preferred Afyon Turkish Delight as gifts. In the other study in Ardahan, 406 participants 
supported the gastronomic gift giving study in Ardahan province. 342 participants preferred 
Ardahan Goose Meat, a geographical indicated product, and 273 participants preferred 
Ardahan Flower Honey as gifts. In the last study, 230 participants supported the gastronomic 
gift giving study of Balıkesir province. It was revealed that 177 participants preferred 
BalıkesirHöşmerim Dessert, which is a geographical indicated product, and Edremit Olive Oil 
as a gift tool in 97 participants. Local and foreign tourists and expatriates the Turks living 
abroad and come their hometown for holiday prefer products specific to that region they visit. 
When evaluated within this framework, the use and encouragement of these geographical 
Indicated products in gifting will increasingly contribute to rural development. The important 
thing is to give priority to packaging, promotion and accessibility logistic by providing 
hygienic and safety conditions for geographical indication products to be used as gastronomic 
gifts. 

Keywords: Geographical Indication, Gastronomy, Gastronomic Gifting. 

GİRİŞ 

Coğrafi işaret, belli bir bölgede herhangi bir ürünü tanımlayan ve çeşitli ayırt edici özellikleri 
nedeniyle yöreyi temsil eden sınaî mülkiyet hakkıdır. Söz konusu durum coğrafi işaretli 
ürünlerin kökenini belirtme fonksiyonu dolayısıyla markaların ilk hali olarak kabul 
edilmesidir (Kan ve Gülçubuk, 2008). Coğrafi işaretli ürün, farklı olma özelliğinden dolayı 
yerel ve kırsal ekonomilere olumlu katkı sağlayan bir potansiyele sahiptir (Doğanlı, 2020). 
Kırsal ekonomilere en büyük katkı kırsal alanın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerler 
ve varlıklarıdır. Bu varlıkların başında tarımsal ürünlerin zenginliği, kalifiye işgücü, sermaye, 
teknolojik olanaklar, bozulmamış çevresel faktörler, doğal kaynaklar ve tarihi-kültürel 
unsurlar sayılabilir (Gönen, 2018). Coğrafi işaret kavramının, organik tarım ve işlenmiş bazı 
yerel ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarda bir kırsal kalkınma aracı olarak kullanılmasında 
önem kazandığı da görülmektedir.  

Coğrafi işaretler, yöresel ürünleri ve özelliklerini ortaya çıkarmakta, yerelin özel ürünlerini 
daha bilinir hale getirmekte, markalaştırmakta, kullanım alanı ve katma değerini 
yükseltmektedir. Böylece kırsal alanda iş sahası ve gelir sağlayıcı bir rolü de üstlenmiş 
durumdadır (Kan ve Gülçubuk, 2008). Türkiye farklı iklim özellikleri ile birçok medeniyete 
ev sahipliği yapması nedeniyle oldukça zengin geleneksel tarım ve diğer ürün portföyüne 
sahiptir. Bu ürünlerin benzerlerinden ayırt edilebilmesi ve ürünün tanınırlığının, 
güvenilirliğinin artırılması için coğrafi işaretlerin kullanılması kaçınılmazdır (Ekici, 2021). 
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Geleneksel tarım ürünlerinin gastronomi turizmindeki yeri ve önemi gün gittikçe artmaktadır. 
Bu nedenle destinasyonlar geleneksel ürünlerini coğrafi işaretlerle yasal güvence altına alarak 
sürdürülebilirliğini sağlayabilmektedirler. Türkiye’de yerel ürünlerin ve değerlerin hem ulusal 
hem de uluslararası tanıtımı için tescillenmesinin önemi giderek artmaktadır (Temizkan vd., 
2021). 

Hediye, geçmişten günümüze kadar uzanan bir toplumsal olgudur (Doğan, 2017). Hediye alıp 
vermenin tarihsel süreç içerisinde insan ve devlet ilişkilerinde önemli roller üstlendiği 
görülmektedir (Tezcan, 2019). Günümüzde hediyeleşme, insanlar arasındaki dostlukların ve 
iyi duyguların ifade edilme biçimi olmuştur (Tekin, 2018). Hediyeleşmenin genel olarak 
ziyaretler, önemli gün ve olaylar ile yıldönümlerinde olduğu söylenebilir (Önal, 2010). Çünkü 
hediyeleşme toplumun duygularını yansıtmaktadır (Tezcan, 2019). Hediyeleşmenin kişiler 
arasındaki bağların ve ilişkilerin gelişmesine de katkı sunduğu bilinen bir gerçektir (Köksalan, 
2019). 

M.Ö. 4 yüzyılda Antik Yunan’da “mide yasası” olarak bilinen gastronomi kavramına 
rastlamak mümkündür. Bu kavram uzun süre şatafatlı sofraları kastederken, son zamanlarda 
tarladan sofraya kadar olan sürecin bilimsel ve sanatsal yönüyle gündeme gelmektedir 
(Gülbahar ve Aydın, 2020). Gastronomi, iyi düzenlenmiş, sağlığa uygun, hoş ve lezzetli 
yemek yemenin bilimi ya da sanatı olarak da tanımlanmaktadır. Gastronomi birçok bilim 
alanları ile ilişki halindedir.  Son yıllarda yapılan araştırmalara göre turist harcamalarının 
yaklaşık %25’i gastronomi harcamalarıdır. Bu açıdan bakıldığında bir yörenin kültürünü 
temsil eden yöresel ürünler yerli ve yabancı turistlerin yakından ilgisini çekmektedir. 
Gastronominin önemli bir seyahat motivasyonu olduğunu araştırmalar ortaya koymaktadır. 
Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin tatil tercihlerinde gastronomi önemli bir motivasyon 
olduğu görülmektedir (Şimşek, 2020). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Antik çağdan günümüze kadar hemen hemen toplumun tüm kesimlerinde hediyeleşme 
geleneğine rastlamak mümkündür. İlk dönemlerde, dayanışma ve ekonomik kültürün sonucu 
olarak ortaya çıkan hediyeleşme davranışı, dini açıdan ise Tanrı’ya sığınma olarak 
açıklanmaktadır (https://islamansiklopedisi.org.tr). Türk kültüründe hediye kavramının; 
armağan, pîşkeş, tuhâf, câize, ihsân, lutûf, kerem, teberrû ve ülüş gibi kelimelerle ifade 
edildiği görülmektedir (Kılıç ve Gönenç Güler, 2021). Şairler, sevgilinin bakışını ve 
gülümsemesini hediye saymaktadır. Bu yönüyle ve toplumsal ilişkilerde özellikle tören veya 
kutlamalar, karşılama, uğurlama, görev devir teslimi, ziyaretler ve ritüellerde hediyeler 
vazgeçilmez unsur olarak önemini korumaktadır (Önal, 2010). 

Türkiye’nin içinde bulunduğu doğal ve coğrafi konumu ile birçok medeniyete ev sahipliği 
yapmış olması kültürel ve gastronomik zenginliği beraberinde getirmiştir. Bu zengin kültürel 
çeşitliliğinin sürekliliğini sağlamak ancak coğrafi işaretleme yoluyla belgelenen ürünleri 
belirli bir standarda getirmekle mümkün olmaktadır (Tağı ve Yanar, 2016). Kuşkusuz, coğrafi 
işaret ile yöresel ürüne ait kültürel ürünlerin koruma altına alınması da mümkün olmaktadır. 
Bu korunma özellikle ticarette büyük avantajlar ve fırsatlar sağlamaktadır. Yöresel ürünlerin 
coğrafi işaret alması, bu ürünlerin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması, pazarlanması 
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ve ekonomik bir değer olarak kırsal kalkınmaya destek vermesine olanak sağlayacaktır 
(Doğanlı, 2020). 

Coğrafi işaretin tarihi eski Mısır ve Yunanlara kadar gittiği bilinmektedir. Coğrafi işaretin 
tanınmasına ve sınai mülkiyet hakkının korunmasına yönelik ilk uluslararası sözleşme, 
1883’te Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ile güvence altına 
alınmıştır. Daha sonra 1891’de Madrid Anlaşması ile Eşyalar Üzerindeki Sahte ya da Aldatıcı 
Mahreç İşaretlerinin Engellenmesi, 1958’de Lizbon Anlaşması ile Menşe Adlarının 
Korunması ve Uluslararası Tescili, 1994’te Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması 
en önemli düzenlemelerdir (Köşker, 2022).  

Türkiye’de ise coğrafi işaret tescili ile ilgili düzenleme 544 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile düzenlenmiştir (Temizkan vd., 2021). Coğrafi işaret menşe ve mahreç olmak 
üzere ikiye ayrılır (Yanar ve Erdoğan, 2018). Coğrafi işaretli ürünler, diğer bir deyişle 
geleneksel ürünler, üretildikleri bölgenin temsilcileri durumundadırlar. Yöresel ürünlerin 
(Tarım, maden ve el sanatı vb.) koruma altına alınması ve belgelenmesi amacıyla uluslararası 
düzeyde (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması), ulusal düzeyde ise, 1995 yılında 
kabul edilen coğrafi işaret uygulamasıyla ilgili olarak 555 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname en önemli yasal düzenlemelerdir (Yanar ve Erdoğan, 2018). Coğrafi işaret tescili 
ile kalitesi ve gelenekselliği ile yerel özelliklere bağlı olarak üne kavuşmuş ürünlerin 
korunması en üst düzeyde sağlamak mümkündür (Tanrıkulu ve Doğandor, 2021). 

Coğrafi işaret; belli bir özelliği, ünü ve üretim şekliyle bir bölge ile özdeşleşmiş bir ürünü 
tanıtan işaretlerdir (Güler ve Saner, 2018). Coğrafi işaret, taklit ürünlere karşı tüketicileri de 
korumuş olmaktadır. Ayrıca kültürel değerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması 
açısından önemli bir araç olduğu da söylenebilir (Ekici, 2021).  

Coğrafi işaretler; menşe adı ya da mahreç işareti olarak sınıflandırılmıştır (Güler ve Saner, 
2018). Menşe adı, bir ürünün bütün özellikleri belirli bir coğrafi bölgeye ait olmasına “menşe 
adı” verilmektedir. Bir ürünün “menşe adı” alabilmesi için, ürünün mamul hale gelmesi süreci 
tamamen ilgili yöre veya coğrafi sınırlar içerisinde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu açıdan 
değerlendirildiğinde menşe adı coğrafi sembollerin ortaya çıktıkları yöre ile en güçlü bağı da 
kurmuş olmaktadır (Mertol ve Yaylacı, 2021). Menşe adı ile tescillenen ürünlere örnek 
olarak; Erzincan’ın Tulum Peyniri, Antep’in Fıstığı, Ardahan Kazı, Kars’ın Kaşarı, 
Kayseri’nin Pastırması, Pervari’nin Balı ve Maraş’ın Biberi örnek olarak gösterilebilir 
(Doğanlı, 2020). 

Mahreç işaretli ürün ise, belli bir özelliği, ünü sayesinde belirli bir coğrafi bölgeyle 
özdeşleşmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda ürünün üretimi ve ortaya çıkarılması ile 
ilgili diğer işlemlerden en az birisinin belirli bir coğrafi alan içinde gerçekleşmesi durumunda 
ürüne “mahreç işareti” verilmektedir (Mertol ve Yaylacı, 2021). Örneğin, Mersin Cezeryesi, 
Antakya Künefesi, Zile Pekmezi, Adana Kebabı ve Gaziantep Baklavası, vb. örnek olarak 
verilebilir (Doğanlı, 2020). 

Kılıç ve Gönenç Güler (2022), “Türkiye'de Gastronomik Hediyeleşmeler Serhat Şehri 
Ardahan Örneği” çalışmalarında hediyeleşme kavramını 10 boyutta ele almış ve gastronomik 
hediyeleşmeyi açıklamıştır.  
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Şekil 1. Hediyeleşme Kavramının Boyutları 

 

 
 

Kaynak: Kılıç ve Gönenç Güler, 2020. 

Şekil 1’de yer alan hediyeleşmenin boyutlarına daha sonra gastronomik hediyeleşme boyutu 
dâhil edilmiştir. Hediyeleşmenin mitolojik boyutu, Yunan mitolojisinde ilk kadın olan 
Pandora'ya dayandırılmaktadır. Antropolojide kadının kendisi bir armağan olarak 
görülmektedir. Hediyeleşmenin tarihsel boyutu ile ilgili ilk yazılı kayıtlara antik 
Mezopotamya’da rastlandığı görülmektedir. Bununla birlikte Sümer kil tabletlerinde hediye, 
ilk rüşvet belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hediyeleşmenin kültürel boyutu, hediyeleşme 
toplumsal ilişkilerde önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. Hediyeleşmenin 
sosyolojik boyutu, hediyeleşmenin temelinde toplumsallaşma, paylaşma ve karşılıklılık gibi 
olgulara dayanmaktadır. Hediyeleşmenin dinsel boyutu, Hediye kavramı dinler açısından 
incelendiğinde Tanrı ve insan arasındaki ilişki çerçevesinde manevi bir anlam ile yüklendiği 
söylenebilir. Hediyeleşmenin dijital boyutu, bilgi ve iletişim teknolojileri toplumun ilişki 
şeklinin değişmesine neden olmuştur. Hediyeleşmenin cinsiyet boyutu, mitolojide, halk 
masallarında ve kahramanlıklarda bir Prens’in gönlünü kazanmak için Prens’in karşısına 
sevdiği veya hoşlandığı bir armağan ile çıkmamın avantajlı durumunda bahsedilir. Hediyenin 
bilgi boyutu, armağan almak veya vermek karşılıklı bir bilgi, kültür ve iletişim birikimini 
gerektirmektedir. Hediyenin ekonomik boyutu, hediyeleşme veya hediye verme davranışı, 
dinsel, sosyal ve kültüreldir.  Ancak sonuçları daha çok ekonomik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Hediyeleşmenin diplomatik boyutu, hediye kültürü tüm toplumlarda varlığını 
sürdürmektedir. Bu nedenle hediyeleşme sosyal hayatta siyasetin bir unsuru olarak 
diplomaside kullanılması geleneksel bir davranış biçimine dönüştüğü söylenebilir (Kılıç ve 
Gönenç Güler, 2022). 
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Kılıç ve Gönenç Güler, (2022) “Gastronomik hediyeleşmeyi; Bir bölgenin veya yörenin 
üretimindeki ve tüketilmesindeki özgünlüğü, benzersizliği, lezzeti, tabiatın vermiş olduğu 
nimet ve özelliği, tarihi, insanların özleminde ve hafızasında, kültüründe ve ekonomisinde 
önemli bir maddi ve manevi değeri olan gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin; ihracat, 
ticaret, pazarlama, tanıtım, halkla ilişkiler, diplomasi, lobi faaliyeti, reklam, sevgi ve saygı 
göstergesi, gelenek ve göreneklere, yardımlaşma, dayanışma, bazen bir iyiliğin karşılığı 
bazen de bir hediyenin karşılığı olarak akraba, dostlar, ast üst ilişkisine bağlı olarak 
arkadaşlara kesinlikle karşılıksız olarak verilen her türlü gıda olarak tanımlamaktadır.”   

YÖNTEM  

Bu çalışma literatür araştırmasına dayanmaktadır. Gastronomik hediyeleşme ile ilgili Kılıç ve 
Gönenç Güler’in “Türkiye’de Gastronomik Hediyeleşme Süreci, Afyonkarahisar Örneği, 
Türkiye’de Gastronomik Hediyeleşme Süreci, Serhat Şehri Ardahan Örneği ve 
Yayımlanmamış çalışma olan Balıkesir İli ile İlgili Gastronomik Hediyeleşme Süreci” adlı 
akademik çalışmalar incelenmiş ve bu çalışmalarda gastronomik hediyeleşmede en çok tercih 
edilen coğrafi işaretli gıda ve tarım ürünler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Çalışmalar ile 
ilgili veriler, öncelikle Gastronomi ve Aşçılar Derneği, Muhtarlar Derneği, Yerel Basın ve 
Belediye ile iş birliği yapılarak ve destek alınarak anlık (WhatsApp, Facebook ve Instagram 
vb.) iletişim araçları yardımıyla toplanmıştır. Çalışmada, elde edilen bilgiler derlenmiş ve 
sentezlenerek yorumlanmıştır. Sonuç bölümünde, Coğrafi işaretli ürünlerin gastronomik 
hediyeleşme sürecinde ekonomiye katkısının ve katma değerinin artırılması için neler 
yapılabileceği konusunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1. Afyonkarahisar İlinde Hediyeleşmede En Çok Tercih Edilen Coğrafi İşaretli 
Ürünler 

İl Adı Ürün Adı Mahreç/
Menşe 

Gastronomik 
Hediye Olarak 
Tercih Edilme 
Oranı (Ürünü 
Tercih Eden 
Sayısı / Ankete 
Katılımcı Sayısı) 

Gastronomik 
Ürün Olarak 
İkram/Sunulma 
Oranı (Ürünü 
Tercih Eden 
Sayısı / Ankete 
Katılımcı Sayısı) 

Afyonkarahisar Afyon Ağzıaçığı Mahreç 72/94  

 Afyon Bükmesi Mahreç 62/94  

 Afyon Kaymaklı 
Ekmek Kadayıfı 

Mahreç 75/94  

 Afyon Kaymağı Menşe 83/94  

 Afyon Kebabı Mahreç 75/94  
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 Afyon Lokumu Mahreç 73/94  

 Afyon Manda 
Yoğurdu 

Menşe 43/94  

 Afyon Pastırması Mahreç 14/94  

 Afyon Patlıcan 
Böreği 

Mahreç  74/94 

 Afyon Sucuğu Mahreç 78/94  

 Afyon Velense 
Hamur Aşı 

Mahreç  23/94 

 Afyon İlibada 
Sarması 

Mahreç  19/94 

 Afyon Göce Köftesi Mahreç  31/94 

 Afyonkarahisar 
Patatesli Ekmeği 

Menşe 64/94  

 Afyonkarahisar 
Çullama Köfte 

Mahreç  16/94 

 Emirdağ Dolgulu 
Köftesi 

Mahreç  2/94 

 Emirdağ Güveci Mahreç  3/94 

 Emirdağ Koyun 
Yoğurdu 

Mahreç 12/94  

 Sultandağı Gılli 
Kirazı 

Menşe 24/94  

 Sultandağı Kirazı  Menşe 56/94  

 Çay İlçesi Vişnesi Menşe 
Adı 

27/94  

 Şuhut Keşkeği Mahreç 38/94  

Kaynak: Kılıç ve Gönenç Güler, 2021. 
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Afyonkarahisar iline ait gastronomik hediyeleşme adlı çalışmaya 94 katılımcı destek 
vermiştir.  Bunlardan 83 katılımcı coğrafi işaretli ürün olan Afyon Kaymağını, 73 katılımcı 
ise Afyon Lokumunu hediyeleşmede tercih ettikleri görülmüştür. 

Tablo 2. Ardahan İlinde Hediyeleşmede En Çok Tercih Edilen Coğrafi İşaretli Ürünler 

İl Adı Ürün Adı Mahreç / 

Menşe 

Gastronomik 
Hediye Olarak 
Tercih Edilme 
Oranı (Ürünü 
Tercih Eden Sayısı 
/ Ankete Katılımcı 
Sayısı) 

Gastronomik Ürün 
Olarak 
İkram/Sunulma 
Oranı (Ürünü 
Tercih Eden Sayısı / 
Ankete Katılımcı 
Sayısı) 

Ardahan  Ardahan Kaz Eti Mahreç 342/406  

 Ardahan Çiçek Balı Menşe 273/406  

 Posof Elması Menşe  13/406  

 Posof Fasulyesi Menşe  13/406  

Kaynak: Kılıç ve Gönenç Güler, 2022. 

Ardahan iline ait gastronomik hediyeleşme adlı çalışmaya 406 katılımcı destek vermiştir.  
Bunlardan 342 katılımcı coğrafi işaretli ürün olan Ardahan Kaz Etini, 273 katılımcı ise 
Ardahan Çiçek Balını hediyeleşmede tercih etmiştir. 

Tablo 3. Balıkesir İlinde Hediyeleşmede En Çok Tercih Edilen Coğrafi İşaretli Ürünler 

İl Adı Ürün Adı Mahreç/ 
Menşe 

Gastronomik Hediye 
Olarak Tercih Edilme 
Oranı (Ürünü Tercih 
Eden Sayısı / Ankete 
Katılımcı Sayısı) 

Gastronomik Ürün 
Olarak 
İkram/Sunulma 
Oranı (Ürünü 
Tercih Eden Sayısı / 
Ankete Katılımcı 
Sayısı) 

Balıkesir Ayvalık Zeytinyağı Menşe 79/230  

 Balıkesir 
Höşmerim Tatlısı 

Mahreç 177/230  

 Balıkesir Kuzu Eti Menşe 63/230  

 Burhaniye 
Zeytinyağı 

Menşe 40/230  
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 Edremit Körfezi 
Yeşil Çizik Zeytini 

Menşe 66/230  

 Edremit Zeytinyağı Menşe 97/230  

 Kapıdağı Mor 
Soğanı 

Menşe 7/230  

 Manyas Kelle 
Peyniri 

Mahreç 61/230  

 Susurluk Ayranı Mahreç  95/230 

 Susurluk Tostu Mahreç 48/230  

 İvrindi Kelle 
Peyniri 

Mahreç 34/230  

Kaynak: Kılıç ve Gönenç Güler’in yayımlanmamış ve devam eden çalışması. 

Balıkesir iline ait gastronomik hediyeleşme adlı çalışmaya 230 katılımcı destek vermiştir.  
Bunlardan 177 katılımcı coğrafi işaretli ürün olan Balıkesir Höşmerim Tatlısını ve 97 
katılımcı Edremit Zeytinyağını hediyeleşme aracı olarak tercih ettikleri ortaya çıkmıştır.  

SONUÇ 

Coğrafi işaret hem ürünü koruma altına almakta hem de üreticiyi korumakla birlikte tüketiciyi 
taklit ürünlerden korumaktadır. Son yıllarda Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel 
Yönetimler ve diğer ticari kuruluşlar kendi bölgelerinde yer alan ürünlere coğrafi işaret alma 
konusunda büyük bir yarış ve arayış içinde olduğu görülmektedir. Kuşkusuz bunun en büyük 
nedeni coğrafi işaretin hem ürüne hem de bölgeye vermiş olduğu saygınlık, tanınma, 
pazarlama kolaylığı ve güveni olduğu söylenebilir.  

Yerli ve yabancı turistler ile gurbetçiler ziyaret ettikleri yörelerde o yöreye özgü ürünleri 
tercih etmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde bu coğrafi işaretli ürünlerin 
hediyeleşmede kullanılması ve özendirilmesi kırsal kalkınmaya katkı sunacaktır. Önemli olan 
coğrafi işaretli ürünleri, hediyeleşme aracı olarak kullanılacak şekilde ambalaj ve hijyen 
koşulları göz önüne alarak reklam ve tanıtımının yapılmasına öncelik verilmesidir. Sonuç 
olarak, iletişim, ödeme araçları, tanıtım aracı olarak sosyal medya ve ulaşım teknolojisi 
sayesinde yerel ürünlerin hakkında ayrıntılı bilgi edinme, satın alma ve hediye olarak satın 
alma ve hediye olarak başka bir bölgeye/yöreye gönderme işleminin hızlandığı söylenebilir. 
Yerli ve yabancı turistler ile gurbetçilerin yerel ürünlere olan özlem, üretim ve kendine has 
diğer birçok özellikleri nedeniyle tercih edilmektedir. Çalışmamıza destek veren katılımcıların 
coğrafi işaretli ürünlerin hem hediye olarak hem de ikram olarak ağırlıklı olarak tercih ettiği 
söylenebilir. Coğrafi işaretli ürünlerin tercih edilme nedenleri arasında; yörenin en önemli 
ürünü olması, gurbette olanların bu ürünleri özlemiş olabileceği, yardımlaşma ve dayanışma 
aracı olarak da tercih edildiği görülmektedir. Coğrafi işaretli ürünlerin uzak yerlere 
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gönderilmesinde karşılaşılan en önemli sorun ise; kargo firmalarının sıvı ve gıda ürünleri 
almamaları, soğuk zincirin bozulması ve kargo fiyatlarının yüksek olması sayılabilir.  

Destinasyon markalaşma özelliklerinden en önemli unsurlardan biri olan gastronomik ürünler 
yerli ve yabancı turistler tarafından oldukça tercih edilmektedir. Bu ürünlerin coğrafi işarete 
sahip olması hem tüketiciler hem de üreticiler açısından güven sağlamakta ve yörenin marka 
sürecine katkı sağlamaktadır. 
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ABSTRACT 

Czechia is a Central European country that took its final form with the partition of 
Czechoslovakia in December 1992, bordered by Germany and Poland in the north, Austria 
and Slovakia in the south. Contemporary Czech cuisine consists of dishes based on both 
boiled and cooked root vegetables and meats with cream, condensed soups and many kinds of 
sauces, often consumed with beer. The aim of this study is to introduce the Czech cuisine, 
which has an ancient history and has not been brought to the literature in detail, to explore its 
similarities with other cuisines, to reveal findings on the effects of historical-geographical 
interactions on gastronomy in Central Europe and to discuss the potential gastronomic 
tourism options of the Czech Republic. This research was carried out in the Czech cities of 
Ústí nad Labem and Prague in April 2022. Within the scope of the research, eight different 
local food and beverage businesses were visited. As a result of the research, different 
examples from Czech cuisine were introduced and it was seen that there were dishes similar 
to nearby country cuisines. The gastronomic elements of the Czech Republic have shown that 
the country can be considered as a potential gastro-tourism option and can be included in the 
gastro-tourism stops. 

Keywords: Czechia, Czech Republic, World cuisines, culinary culture, gastronomy tourism. 

INTRODUCTION  

Gastronomy and tourism are seen as two intertwined concepts, especially in the modern 
world. Cultural activity needs have come to the fore, as human beings have largely left behind 
their fears of meeting their primary needs such as food and shelter in order to survive. 
Gastronomy tourism or gastro-tourism is the activities carried out to taste and discover 
especially national and international flavors (Schwartzhoffová, 2014). Among the cultural 
activities, gastronomy tourism opens new social areas for tourists by providing mobility with 
the motivation to eat and drink, despite the factors such as intense tempo and stress 
encountered in daily life. 

The relationship between national gastronomy culture and tourism indirectly promotes local 
policies that improve economic and social welfare. Food is an important part of culture and 
creativity, perhaps the most important element of intangible heritage and an increasingly 
important tourist attraction. The formation of gastro-tourism is a transition from what must be 
seen to what must be experienced. Gastro-tourism movements support a more innovative and 
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competitive tourism industry. In addition, it serves as a powerful tool to reflect the uniqueness 
of destinations by supporting the branding of new routes, roads and venues. The links 
between food and tourism also provide a platform for local economic and agricultural 
development (Kiráľová and Hamarneh, 2016). 

The importance of geographical factors in the development of the gastronomic cultural 
heritage of the countries is obvious. As in all other continents in the world, war, migration and 
cultural interactions have been very effective in the formation of today's culinary cultures in 
the European continent. Europe is about a third of the African continent and about a quarter of 
the Asian continent (Özkan, 2021). Although Europe has a relatively small area compared to 
other continents, today it is home to fifty countries. Considering the culinary cultures, which 
are characterized by the cultural heritage of the countries, it is not wrong to say that fifty 
different countries on Europe, have fifty different culinary heritages. Even though the 
continent is the origin and center of two separate world wars, European countries are seen at 
the top of most welfare indexes.  

The information about the settlement of human beings on the European continent is not clear, 
according to archaeologists, the first settlements on the continent were in Greece and the 
Balkans. Today, the formation of the culinary culture of the European continent is the result 
of the intertwining of the use of basic foodstuffs, complements and cultural traditions, which 
are influenced by the cultural sharing of the people who make up the continent today and their 
ancestors who lived in this geography in the past (Kamenik, 2022). 

It is not easy to make clear inferences about the gastronomic characteristics of the European 
continent. The main reason for this is the effects of geographical features on gastronomy. The 
European continent starts from Portugal and Spain in the south and includes Scandinavian 
countries such as Sweden, Norway and Finland in the north. On the basis of these countries, 
the effects of geographical conditions on culinary cultures are clearly visible. For example, 
light meals containing olive oil, salads, green vegetables, wine and summer fruits are common 
in Spain and Portugal in the south, while traditional Nordic cuisine is dominated by dairy 
products, potatoes, pork and seafood. In addition, cold climate cereals such as barley, oats, rye 
and buckwheat; Root vegetables such as apples, pears, plums and turnips, beets and celery, 
which are cold climate fruits, have an important place in northern countries (Nilsson, 2015). 
Considering these features, it is understood that Czech cuisine is similar to the cuisines of 
northern countries. Products that are frequently used in Czech cuisine will be explained in the 
second part of the study. 

The Czech Republic is a central European country bordered by Germany, Poland, Austria, 
and Slovakia. Due to its location, it experiences cold and harsh winters. Although Czechia is 
not considered among the leading gastronomic tourism destinations, it has important features 
in terms of gastronomic potential (Stupka and Eliášek, 2014). Many visitors do not know 
exactly what to expect when they come to the country and want to experience examples of 
traditional Czech cuisine. The aim of this study is to introduce Czech cuisine, which has an 
ancient history and has not been described in detail in the literature, to explore its similarities 
with Turkish cuisine, to reveal the findings on the effects of historical-geographical 
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interactions on gastronomy, and to discuss the place of the Czech Republic among potential 
gastro-tourism options. 

GEOGRAPHICAL AND CULTURAL FEATURES OF CZECHIA 

The Czech Republic or Czechia, is the 22nd largest country in Europe with an area of 78,866 
km2. Czechia has a population of 11 million people. The capital of the country is Prague, also 
known as the golden city. The official language of the country is Czech language. Currency is 
Czech Koruna. As of 2022, Czechia is one of the 7 countries in the European Union that does 
not use the currency of Euro (European Union, 2022). Some of the other geographical and 
cultural characteristics of the country are shown in Table 1. 

Table 1. Facts about Czechia 

Czechia 

Location Central Europe (Borders with Germany, 
Poland, Slovakia and Austria) 

Climatic characteristics Temperate, cool summers; long, cold 
winters 

Average temperatures Summer average: 20 °C, winter average: -5 
°C 

Arable land 3 milyon ha 

Traditional agricultural crops grains, sugar beet, mustard, oil seeds, rape, 
potato, corn, triticale 

Median age 43,3 years 

Natural resources Hard coal, soft coal, kaolin, clay, graphite, 
timber, fertile arable land 

Average life expectancy 79,73 years 

Reference: CIA, (2022). The World Factbook. 

The history of today's Czech land goes back to ancient times. Evidence of first settlement in 
the area dates back to 25,000 years ago. The first settled farmers in the region appeared in the 
Stone Age. In the 4th and 3rd centuries BC, a wide variety of cultures met and clashed in the 
region. The name of Bohemia, which is within the borders of today's Czechia and known for 
its characteristic architectural-cultural features, comes from the Boii Celts, the Germanic 
communities living in this region BC. The name of the Kingdom of Bohemia, which would 
form one of the main elements of the state that would later be known as Czechoslovakia, 
derives from here. The ethnic group, known today as the Slavs and constituting the majority 
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of the population in the area, came from the Carpathian region at the peak of the Migration 
Period (Czech Ministry of Foreign Affairs, 2022). 

As a result of all these interactions, the gastronomic culture of the region has also developed. 
From a technological point of view, the main changes in food preparation in the region are 
seen in the Middle Ages, when houses were equipped with smoke-exhaust bread ovens. The 
use of these ovens was very successful and they continued to be used by the people of the 
region until the 19th century. This system is still found in some traditional restaurants and is 
unique to Central Europe (Petranova, 2014). The three-legged vessels used for bread ovens 
and stew-like dishes used in the region in the Middle Ages and later are shown in picture 1. 

 
Figure 1. Regional kitchen equipments from the Middle Ages (Kamenik, 2022) 

Looking at the recent history of Czechia, it is seen that the Communist Party, which took 
control in 1948 after the end of the Second World War, maintained its control until the Velvet 
Revolution in 1989. During the Nazi occupation in 1939, Czechoslovak cuisine, which 
suffered its first blows with practices such as limited bread, sugar and oil supply with 
coupons, experienced similar famine problems during the Communist Party's tenure. In 
addition, the Communist Party administration even intervened in the kitchen with thought 
restrictions. During this period, the State Restaurants and Cafeterias Company published a 
national cookbook called the "Normovacka" or "book of standards", determined which recipes 
could be served by cooks in the country. In the book, which is in the Prague Gastronomy 
Museum today, it is seen that the preparation of all dishes from sauces to garnishes and even 
their serving styles are determined by frames (Smith, 2018). Considering how important the 
creativity of chefs and cooks is in the development of culinary culture, it is obvious that these 
restrictions hinder the development of gastronomy in Czechoslovak nation. After the Velvet 
Revolution, Czechoslovakia of the period, returned to its own character with the 
transformation of society and economy and the change of laws. After the peaceful division of 
Czechoslovakia into two independent states on January 1, 1993, the Czech Republic joined 
NATO in 1999 and became a member of the European Union in 2004 (Pánek and Tůma, 
2019). 
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Modern history shows that the level of welfare has increased gradually, especially after the 
World Wars, with the stabilization of the continent. This situation reflected positively on the 
relations between countries and paved the way for an increase in interactions. Around the 
globe, it is frequently seen that close countries in similar geographies affect each other, 
especially in terms of culinary cultures. This situation is not different for Czechia and the 
surrounding countries. For example, the guláš, one of the most important dishes of Hungarian 
cuisine, is also a dish with a place in Czech cuisine. It can even be said that it is now adopted 
by the Czechs due to its importance in Czech cuisine. A similar situation can be seen on the 
doner kebab culture, which was carried by the Turks who immigrated to Germany in the 
1970s, and today a "eurodoner" or "eurokebab" identity is formed, which is quite different 
from the original and can be found almost all over Europe. Řízek, which is also one of the 
important elements of Czech cuisine, is a smaller version of schnitzel, a dish characterized by 
Austria in world cuisines. Another example of the situation is trdelník, which is one of the 
most preferred foods by tourists in Prague. Originally from Hungary, this chimney cake is 
now characterized by the golden city of Prague. Doubtlessly, it is not known exactly which 
country inspired these dishes in the original. In addition, it is not possible to predict when 
these interactions occurred. Such examples can be seen in all other country cuisines. Czech 
cuisine has a strong gastronomy of its own. Detailed information about Czech cuisine is given 
in detail in the third part of the study (Tolgensbakk, 2018; Vogler, 2022). One of the most 
important figures of Czech gastronomy is undoubtedly Magdalena Dobromila Rettigová, who 
lived between 1785-1845, and created the first literature on cookery in the country. The 
"Home Cookbook", written by Rettigová in 1826, is the first collection that brings together 
traditional recipes and dishes prepared with local products (Stupka and Eliášek, 2014). 

Czech cuisine is home to many different recipes apart from the foods researched in this study. 
For example, the city of Olomouc in Moravia is famous for its local soft ripened cheeses. The 
Pardubice region is famous for its gingerbread cookies, the Chodsko region for its famous 
cakes, and Prague for its hams. Perhaps one of the most concrete examples of the effects of 
historical events on gastronomic culture is Štramberské uši (Štramberk ears) from the 
Moravia-Silesia Region. Legend has it that during the Tatar raids in the region in the 13th 
century, residents took shelter on Mount Kotouč, and during one of these attacks, a heavy 
rainstorm hit the area. A lake just above the Tatar camp filled up to the brink, and the people 
of Štramberk dug a dam and flooded the camp. Bags filled with human ears were discovered 
in the remains of the camp. Later, it was understood that these ears were the ears that the 
Tatars had cut off to prove to their Khan how many people they had killed. Since then, people 
in Štramberk have baked ear-shaped gingerbread cookies to commemorate the occasion, 
sometimes topped with various sweet fillings and whipped cream (Hamarneh and Kiráľová, 
2016; visitczechrepublic.com). 

Today, Czechia has many tourist attractions, especially on the golden city of Prague. 
According to World Bank data, the number of tourists visited Czechia in 2019 is 37.2 million 
(Worldbank data, 2019). This number corresponds to approximately 4 times the population of 
the country. Due to COVID-19, a 75% decrease was observed in the number of foreign 
tourists in 2020 compared to the previous year (visitczechrepublic.com). But still, Czechia 
still remains one of the most popular options for tourists. Within this great tourism potential, 
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many activities supported by the Ministry of Tourism and municipalities are organized in 
order to increase the gastronomic tourism elements and the attractiveness of the country's 
culinary culture. These include historic food festivals, food fairs, markets, culinary 
competitions, harvest festivals and spirits festivals. Especially the recipes made on special 
days such as Christmas and Easter attract the attention of gastro-tourists. Bosáková (2013) 
stated the important gastro-tourism events of Czechia as follows: 

• Grand restaurant festival – takes place in a number of fine restaurants throughout the 
Czech Republic  

• Prague Food Festival – a presentation of Prague restaurants and chefs in the gardens 
of Prague Castle 

• Chef Time Fest – dinner with culinary personalities, chefs’ duels, Michelin menu, 
cooking schools and workshops 

• Wallenstein Wine Festival 
• Beer Castle – microbrewery Festival at Prague Castle 
• Loštice Music and the Cheese Festival – a three-day celebration with music and local 

cheese specialties are held in June 
• Asparagus Festival Ivančice u Brna – three-day gastronomic event with mobile 

restaurants and cultural program 
• Dačice Sugar Festival – the June celebration of sugar cubes 
• Onion Fair in the town of Hořovice – held in October and usually draws up to 18 

thousand people 
• The July Garlic Festival  
• Borůvkobraní (Blueberry Harvest) – two-day gastronomic and cultural event 
• Trnkobraní (Plumb Harvest) – a multi-genre festival held since 1967, includes an 

internationally renowned plum dumpling eating contest 
• The Taste of the Moravia-Silesia – a project which aims to revive the original regional 

specialties.  
• Mikulov Gastronomic Festival. 

Beer is one of the most important symbols of Czechia. Czech beer is a national symbol that 
has been protected since 2008 and has the status of a geographical indication. The annual 
production of approximately 20 million hectoliters of beer places Czechia in the 15th place 
among the brewing countries. In addition, Czechia ranks first in the world in beer 
consumption per capita. (Březinová, 2021). The feature that distinguishes traditional Czech 
beer from other beers is its sensory properties provided by the use of the right technology and 
natural raw materials. Two-row spring barley and its malt combined with high-quality hops, 
together with the right boiling, mashing, bottom fermentation and long cold maturation, make 
up this unique beer. Czech beer gradually spread not only in Europe, but all over the world 
due to its quality. Today, Czechia exports beer to dozens of countries with well-known brands 
(Olšovská et al., 2014). 

In addition to the consumption of beer as a beverage, one of the examples of its different use 
is the beer baths in Czechia. Beer bathing is a popular wellness procedure”. The benefits of 
beer baths have been known since the Middle Ages. Medieval doctors recommended bathing 

127



with fermented beer as both a curative and preventative treatment. In addition to the beer 
baths, which attract a lot of attention from a touristic point of view, more than 1,200 
kilometers of signposted bicycle trails, known as the Moravian Wine Route, in the Moravian 
region are also interesting for gastro-tourists. The paths zigzag through the wine-growing 
region, leading to vantage points, streets surrounded by wine cellars, and many famous 
viticulture villages (Czech Ministry of Foreign Affairs, 2022). 

Another point of interest for gastro-tourism in Czechia is the Gastronomy Museum, which 
welcomes its visitors in Prague today. The museum, which contains important events for food 
enthusiasts and gastro-tourists and important resources about the history of Czech 
gastronomy, also organizes various workshops to make children and culinary amateurs enjoy 
gastronomy (muzeumgastronomie.cz, 2022). The aim of the research is to introduce the Czech 
cuisine culture to the literature in detail, to reflect the gastro-tourism potential of the country 
and the interactions in the formation of Czechia’s cuisine culture. 

METHOD 

In this study, methods of field research and document review were used from research 
methods. Field surveys include visiting and examining places that include activities such as 
places, businesses, events related to the subject in the researched region about the targeted 
phenomenon or phenomena (Creswell, 2014). The research was carried out in the Czech cities 
of Ústí nad Labem and Prague in April 2022. Within the scope of the research, eight different 
restaurants were visited. Besides Prague, which is one of the tourism capitals of the world, the 
city of Ústí nad Labem, located in the north of the country, was preferred in order to 
experience the traditional culinary experience more clearly. In these cities, eight local-
traditional restaurants with the highest scores on the websites that provide guidance for 
tourists (trip advisor and restaurant-guide.cz), were examined. The research is based on three 
different themes: main dish, side-dish and dessert. According to these themes, traditional 
foods served in restaurants were determined in terms of gastronomic terms. Different dishes 
from Czech cuisine were tried and photographed. Internet sources were used for photographs 
that were not of sufficient quality. Recipes were obtained and combined from various 
documents. The document review part was carried out by reviewing the domestic and foreign 
books, theses and articles that can be accessed and by scanning the e-resources related to 
Czechia and the internet pages for tourism and gastronomy.    

RESULTS AND DISCUSSION 

In this study, examples from Czech cuisine were tried in eight restaurants located in two 
different cities of Czechia. Information about some of the important dishes of Czech cuisine, 
are shown in tables 2,3,4 and 5.  
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Table 2. Svíčková na smetaně and Smažený řízek 

Svíčková na smetaně (sirloin in cream sauce) Smažený řízek (pork schnitzel) 

  

Preparation Preparation 

• Lard the meat (prick it with a knife or a 
big kitchen needle and stuff strips of the 
bacon fat through the sirloin), season with 
salt and pepper, add the spices, diced root 
vegetables, lemon juice, and vinegar and 
pour melted butter over the meat to seal it. 
Let it marinate in the fridge overnight. 

• Add the stock, cover with a lid and braise 
in the oven at 160° C until the meat is 
very soft. This usually takes 2-4 hours. 

• Remove the meat and press the vegetables 
through a fine sieve.  

• Add the cream and bring to boil; add salt, 
lemon, vinegar or sugar to taste. If the 
sauce is not thick enough, you can thicken 
it with a little flour. 

• Cut the sirloin into half-inch thick circles 
and put them back into the sauce to heat 
them through. Serve with cranberry 
preserve. A little dollop of whipped cream 
in the sauce is also quite a traditional way 
of serving svíčková. 

• Cut the pork in thin slices. Put them on a 
chopping board and lightly pound each 
side with a tenderizer. Salt the pork on 
both sides. 

• Crack the eggs into a bowl and beat them 
with a fork. Salt the eggs lightly. 

• Prepare the flour and breadcrumbs. Coat 
each slice of meat in the following order: 
first in the flour, then the beaten eggs, and 
finally the breadcrumbs. 

• Heat up a thick layer of fat in a frying pan. 

• Fry the coated řízek until they turn golden 
brown, each side should take 3 to 4 
minutes. 

• Řízek is usually served with another 
typically Czech side—potato salad. 

 

Reference: cooklikeczechs.com; czechspecials.cz; chefspencil.com 
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Table 3. Trdelník and pečená kachna  

 

Trdelník (chimney cake) Pečená kachna (roast duck) 

 

 

Preparation Preparation 

• In a large bowl, combine all-purpose 
flour, sugar, yeast and salt. 

• In a medium bowl, whisk together egg 
yolks, milk and melted butter. 
Combine dry and liquid ingredients 
and mix well. The dough will be quite 
dense. 

• Take chopped the walnuts into a 
medium bowl and combine them with 
sugar and cinnamon.  

• In a small bowl, beat the egg whites 
until foamy. Preheat the oven to 200 
°C. 

• When the dough has increased in size, 
sprinkle working surface with flour 
and roll the dough into a disk 
approximately 2-3 millimeters thick. 

• Using a small knife, cut the disk 
lengthwise into the ribbons of about 
10-15 mm wide. 

• For the chimney shape, you need pipe 

• Preheat oven to 180 °C degrees. 

• Wash the duck and pat dry. 

• Place butter inside the cavity. Season 
with salt, pepper, and caraway seeds. 

• Place in a roasting dish, pour a little 
water over the duck, and cover with a 
lid. Roast for one hour. 

• Turn the duck, and add a little more 
water. Roast for another hour, or 
longer in the case of larger birds. 

• When the meat is tender, remove it 
from the oven and divide it into 
portions. 

• Serve with bread dumplings 
(knedlicky) and sauerkraut. 
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like materials (originally trdlo sticks). 
Grease each pipe with olive oil. 
Tightly wrap strips of dough around 
pipes making sure each strip slightly 
overlaps each other. 

• Generously coat each trdelník with a
walnut-cinnamon crumb.

• Place pipes on a rimmed baking dish
making sure pastry doesn't touch the
bottom or sides of a dish.

• Bake Trdelnik for 15-20 minutes until
it's golden on each side.

• Enjoy with a chocolate cream, jam or a
scoop of ice-cream.

Reference: lavenderandmacarons.com; chefspencil.com 

Table 4. Smažený Sýr and Bramboráky 

Smažený Sýr (fried cheese) Bramboráky (potato pancakes) 

Preparation Preparation 

• Sprinkle the cheese with salt, if 
desired.

• Dredge the slices in flour, then in 
beaten egg, and finally in bread 
crumbs, making sure the cheese slices 
are completely covered.

• Pan fry quickly in hot oil or shortening 
until golden brown. 

• Peel potatoes and grate with a grater.
Squeeze all liquid out of the potatoes and
place them in large bowl.

• Heat milk until hot.

• Immediately add the hot milk to the
potatoes and mix until combined. This
prevents them from turning brown.
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• Finely mince the garlic add to bowl. Add
the egg, flour, pepper and salt. Stir until
all ingredients are combined. The
consistency should be more like a thick
batter than a dough.

• Heat oil in a non-stick skillet. For each
pancake, pour a ladle full of potato
mixture into skillet and spread out until it
is a thin circle.

• Cook on each side, turning only once,
until golden brown. Drain on paper
towels and serve.

Reference: chefspencil.com 

Table 5. Ovocné knedlíky and Plněné Papriky 

Ovocné knedlíky (fruit dumplings) Plněné Papriky (filled peppers) 

Preparation Preparation 

• Add flour, eggs, a pinch of salt, and
the yeast into a large bowl. Mix it with
a fork first, then knead it.

• Meanwhile, mix the blueberries (or
plums) with sugar, use a spoon.

• Make two rolls out of the dough and
cut each into evenly sized pieces. Take
each piece and roll out a circle. Place

• Fry the onion in oil in a pan.
Meanwhile, mix the minced meat in a
bowl with a little rice and an egg. Add
salt, ground pepper and black pepper.
Add the fried onion to the mixture. Mix
everything thoroughly. Then fill
hollowed green peppers with the
mixture.

• Melt the butter in a pot and add the
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blueberries mixed with sugar in the 
middle. Close the knedlík and roll it 
between your hands until it has a 
regular round shape. 

• Boil the fruit dumplings at a low 
temperature for 8 minutes, cover the 
pot with a lid (don’t flip the 
dumplings). 

• After taking them out of the pot, pierce 
each dumpling with a fork so the 
steam gets out. Grease them with 
butter so they don’t become dry on the 
surface. 

• Sprinkle with farmers’ cheese and 
icing sugar, pour over melted butter 
and serve. 

onion. Add flour to thicken until a roux 
is made. Then add tomato sauce, mix 
and pour water. Close the lid and boil 
the sauce. Then add salt, broth, sugar, 
cinnamon and a little pepper. Cover the 
sauce again and let it cook for a while. 
Strain the finished sauce through a 
sieve. 

• Place the stuffed peppers in a saucepan, 
cover with a lid and cook for an hour. 
Pour the sauce on stuffed peppers and 
serve. 

Reference: cooklikeczechs.com; recepty.cz  

When the findings of the study were examined, it was seen that the meals of Czech cuisine 
were hearty, rich and delicious. Foods such as meat varieties, potatoes and cabbage are 
generally the basis of the food contents. In desserts, the use of fruits such as plums and nut, 
which ripen slowly under the influence of long daylight in the summer months, stands out. 
Unlike Mediterranean cuisine, where fresh vegetables and seafood are plentiful, traditional 
Czech cuisine has been shaped by long cold winters where fresh produce is not easily 
available, and therefore consists of dishes that are more difficult to digest. It is seen that 
intense sauces are generally preferred while serving the dishes. Additionally, sour cream, 
sauerkraut, and bread dumplings are often served as a side dish with meals. The fact that 
especially fish-containing recipes are not frequently included in traditional dishes is 
compatible with the fact that the country does not have a seacoast. 

As with all other cuisines, Czech cuisine has both influenced and been influenced by other 
cuisines. This point claearly shows that gastronomy is not just about cooking, but a cultural 
concept. Considering the plněné Papriky dish, the fact that this recipe is prepared and served 
in almost the same way from the Balkans (punjena paprika) to Hungary (töltött paprika) and 
in Turkey (stuffed peppers) is a clear example of the place of cultural interactions in 
gastronomy and the adventure of food. (Meyer, 2012). 
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CONCLUSION 

The increasing interest in gastro-tourism in recent years has led to the search for new 
destinations. In modern age, international travel times have shortened considerably, and it has 
become much more possible to experience the traditions and cultures of countries. This 
situation has increased the importance of alternative destinations, especially for tourists who 
travel frequently and food enthusiasts (foodies) looking for new gastronomic routes. Although 
Czechia is not ranked high among current gastronomy destinations, it can be considered as a 
new gastronomy route with its potential and ancient culinary history. Within the scope of the 
study, the most important tastes of Czech cuisine were examined in detail. As in other 
cuisines, it has been observed that many dishes included in the Czech cuisine, as expected, 
have similarities with the cuisines of the surrounding countries (especially Central and 
Eastern Europe). In addition, it is one of the most important examples of the reflection of 
cultural interactions on the cuisine, as the Czech cuisine has a very similar dish from the 
Turkish and Balkan cuisines. As a result of the study, it was concluded that Czechia has the 
potential to be an alternative gastro-tourism destination. In order to develop this study, it can 
be suggested that the culinary cultures of Eastern European countries, which are relatively 
small is size, should be considered collectively. In such a case, the gastronomic potentials of 
the surrounding countries, which have not been transferred to the literature in detail, will be 
considered. It will also pave the way for countries close to each other to be experienced in a 
single trip with a gastro-tourism-based planning. In this way, Central and Eastern Europe, 
which lags behind Southern Europe in terms of gastro-tourism, will be among the alternative 
gastronomic tourism routes and new destinations will be created for gastro-tourists. 
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ÖZET 

Türk mutfağının köklerini Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı oluşturmaktadır. Osmanlı 
mutfağı, baharatlardan zengin içeriklerle yapılan Türk mutfağının en çeşitli dönemini 
yaşamıştır. Araştırmanın temel amacı antioksidan bakımından zengin olan sumak baharatının 
Osmanlı Mutfak kültüründeki yerini ve ilişkisini incelemektir. Çalışmada 15. ve 19. yüzyılları 
arasında yazılmış üç temel kaynaktan: çorbalar, sebzeli yemekler, etli yemekler, balık 
yemekleri, pilavlar, ve tatlılarda kullanılan sumak baharatı ile sınırlandırılmıştır. Araştırmada 
sumak ile yapılmış tatlıya rastlanmıştır, ancak en yaygın kullanımı yemeklere ekşilik vermek 
maksatlı olmuştur. Araştırma sonucunda ulaşılan 16 sumaklı tarif olması, araştırma konusu 
olan baharatın önemli ölçüde Osmanlı mutfağında yer edindiğini ortaya koyuyor. Böylelikle 
bu çalışma, araştırmacıları sumak ile ilgili daha fazla araştırma yapmaya teşvik edecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı’da Sumak, Sumaklı tarifler, Sumak, Osmanlı Mutfağı 

SUMAK IN THE OTTOMAN KITCHEN 
ABSTRACT 

The roots of Turkish cuisine are based on Central Asian, Seljuk and Ottoman cuisine. The 
Turkish cuisine has a wide variety of dishes include many of the spices. The aim of this study 
is to draw attention of readers on a unique and exotic spice used in Ottoman cuisine called 
sumac. It  is a spice that has a remarkable sour flavor and health benefits. The main goal of 
the research is to investigate the place and relationship of sumac spice in Ottoman Culinary 
culture. The study is focused on Ottoman time and limited to the three main primary sources 
written between the 15th and 19th centuries; with sumac spice used in soups, vegetable 
dishes, meat dishes, fish dishes, pilavs and desserts. Yet it has been seen that sumac is used in 
desserts, it is commonly used with flavor to be as sour. The fact that revealing 16 recipes with 
sumac, it is underline the idea of how sumac spice has a significant place in Ottoman cuisine. 
That would motivate academicians to engage in further sumac researches. 

Keywords: Sumac in Ottoman Cuisine, Sumac Recipes, Sumac, Ottoman Cuisine 

Giriş 

Mutfak kültürü bir toplumun değerlerini, yaşam biçimlerini ve sosyal hayatını yansıtan 
kültürel bir mozaiktir. Türk mutfağının çeşitli yapısını oluşturan Orta Asya, Selçuklu ve 
Osmanlı döneminin izleri bugüne taşınmıştır. Verimli Anadolu topraklarından günümüze 
kadar korunmuş tariflerle mutfak kültürünü günümüzde yeniden canlandırmak, kültürel 
zenginliğe zenginlik katmak açısından kıymetlidir. Öte yandan, coğrafi şartlarından dolayı 
Anadolu topraklarında yetişme alanı bulan egzotik meyveler, tariflerde yerini almıştır. Bu 
ilginç meyvelerden bir tanesi de yabani olan sumak meyvesidir. Bu topraklarda temininin 
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kolay olması kullanımına olan ilginin yoğun olmasına sebep olmuştur. Özellikle bu ilgiyi 
Osmanlı dönemindeki yemeklerde görmekteyiz. Bitkinin antimikrobiyal ve antioksidan 
etkisinin yüksek olması, Osmanlı mutfağının lezzetle olan ilişkisinin yanı sıra sağlık ile 
ilişkisini de açıklamış oluyor. Çünkü Osmanlı mutfağı hıltları(humor)1 esas alan bir beslenme 
biçimi benimsemiştir. Mutfaklarda yalnızca yemek değil aynı zamanda ilaçlar ve macunlar 
yapılmaktadır (Yerasimos, syf. 54). 

Bu çalışmada, Osmanlı döneminin yeme-içme kültürü araştırılarak sumak baharatının yeri 
incelenecektir. Bu kapsamda Osmanlı İmparatorluğunun mutfak kültüründe yer alan et 
yemeklerinden sebze yemeklerine kadar kullanım alanı olan sumak baharatı hakkındaki 
bilgilerin ve tariflerin derlenmesi amaçlanmıştır. 

Osmanlı mutfağı yemekleri 18. yy’dan itibaren yemeklerdeki baharat karışımlarının 
sadeleştiği görülmektedir (Yerasimos, 2014: 55). Tarçın, karabiber, karanfil, sakız, kakule, 
kimyon, kırmızıbiber, safran, kekik, yenibahar, hindistan cevizi ve sumak gibi Osmanlı 
mutfağında zengin baharat çeşitleri kullanılmaktayken, 18. yüzyıldan sonra sadece karabiber 
ve tarçın kullanılmıştır (Samancı, 2016: 176). 15. yüzyılda mutfak muhasebeleri incelenirken 
saraya alınan ürünlerin 16. yüzyıla nazaran oldukça az olduğu gözlemlenmiştir. 16. yüzyılda 
Mısır’ın fethedilmesiyle birlikte baharat yollarını himayesine alan Osmanlı imparatoluğu bu 
zenginliği mutfağa taşımıştır (Koz, 2008:114; Bilgin, 2004: 220). Bu doğrultuda çalışmamızın 
yönünü 15. yüzyıl ve 19. yüzyıl aralığına çevirmek çalışma açısından daha verimli olacaktır. 
Böylelikle baharat kullanımının yaygın olduğu tarifleri bulmak, sumak baharatının izini 
sürmek açısından kolaylık sağlayacaktır.  

Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilerle, önce sumak hakkında genel bilgiler verilecek olup 
bulgular ve tartışma kısmından sonra biraraya getirilmiş tarifler sunulacaktır. 

Yöntem 

Kod Doğum Yılı Meslek Eğitim Durumu Uzmanlık Süresi 

U1 1980 Aşçılık programı 
öğretim üyesi 

Doktora 22 Yıl 

U2 1986 Aşçılık programı 
öğretim üyesi 

Doktora 20 Yıl 

U3 1978 Yemek 
Öğretmeni 

Yüksek Lisans 20 Yıl 

U4 1956 Emekli Öğretim 
Üyesi 

Doktora 36 Yıl 

1 Hıltlara göre beslenmede dört çeşit mizaç vardır bunlar: safran,kan, balgam ve sevdadır. Bu dördünün dengede 
olması sağlık için önemli görülmektedir  (Eliaçık, M. 2010). 
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U5 1984 Gastronomi ve 
mutfak sanatları 
bölümü öğretim 
görevlisi 

Yüksek Lisans 22 Yıl 

Tablo 1 

Araştırma kapsamında Tablo 1’de bilgileri aktarılan beş uzmanın görüşü üç soruyla alınmıştır. 
Bunlar:  

1-Osmanlı yemeklerinde kullanılan baharatlardan araştırılmasını önerdiğiniz baharat 
hangisidir? 

2-Sağlıkla ilişkisini düşündüğünüz baharat hangisidir? 

3- Bu baharatın izini 15. ve 19. yüzyıllar arasında hangi kaynaklarda sürmeliyiz? 

Beş uzman görüşü sonucunda Osmanlı yemeklerinde sumak baharatının önemine karar 
verilmiş olup araştırmaya başlanmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
analizi deseni benimsenmiştir. Ele alınan dokümanlar “Osmanlı’da sumak”, “Osmanlı 
mutfağı”, “osmanlı yemekleri” anahtar kelimeleriyle TOKAT ve Milli Kütüphane 
kataloglarında taranarak belirlenmiştir. Osmanlı mutfağına yönelik üç yemek kitabı ele 
alınmıştır. Bunlar: Melceü’t Tabbahin, Ağdiye Risalesi ve Şirvani’nin 15. Yüzyıl Osmanlı 
Mutfağı kitaplarıdır. Bu kaynaklar haricinde diğer yardımcı kitaplar, makaleler, bildiriler, 
yemek kültürü ve tarihi ile seyahatnameler analiz edilerek değerlendirilmiştir. 

Literatür Taraması 

Melceüt Tabbahin (Aşçıların Sığınağı) kitabı 19. yüzyılda basılmış ilk Türkçe yemek 
kitabıdır. Bu eser, çorbalar, kebaplar, et yemekleri, pilavlar, köfteler, börekler, tatlılar, 
hoşaflar ve şuruplar kategorilerinde tariflerden oluşmaktadır. Osmanlı döneminde ustadan 
çırağa sözlü olarak aktarılan yemek tarifleri bu eser aracılığıyla kısmen de olsa kayıt altına 
alınmıştır ve basılı ilk Türkçe yemek kitabı olmasından dolayı araştırmalar için temel bir 
kaynaktır. Ayrıca, kitapta iki sumaklı tarif yer almaktadır (Kamil, 2015). 

Ağdiye Risales tahmini 1764 yılında yazılmış Türkçe telif edilmiş ilk yemek kitabı olma 
özelliği taşıyor. Kitap yedi fasıldan ve 50 yemek tarifinden oluşuyor. Kitap yalnızca yemek 
tariflerini içeriyor. Bu çalışma için temel bir kaynaktır. 

15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı, bir hekim olan Muhammed bin Mahmûd-i Şirvanî’nin 15. yy.da 
yazdığı bir yemek kitabıdır. Bu kitap Osmanlı mutfak kültürünün aydınlatılmasında önemli 
bir rol oynar. Kitap 11 bölümden oluşmaktadır. Genel olarak: çeşitli çorbalardan, ekşili 
yemeklerden, sütlü tariflerden, balık tariflerinden, tandır yemeklerinden, helvalardan ve 
turşulardan oluşmaktadır. Tariflerin yanısıra bunların faydalarından ve hangi hastalıklara iyi 
geleceğinden bahsetmiştir. 

Yerasimos’un 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı (2005) kitabı dokuz bölümden oluşmakta ve 
tarifler yer almaktadır. Bunlar: çorbalar, etler, pilavlar, hamur işleri, balıklar, sebze yemekleri-
dolmalar, yumurta yemekleri, salatalar ve tatlılardır. Tariflerin yanı sıra Osmanlıda yeme 
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alışkanlıkları ve kültür bilgisi içermektedir. Kitabın bir bölümünde 15. yüzyıldan 19. yüzyıla 
kadar Osmanlı yemeklerinde yer edinen baharatların bilgisi yer almaktadır.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun yayıldığı geniş sınırlar itibariyle çeşitli kültürlerle kaynaşarak 
mutfak kültürünü zenginleştirmiştir. Özellikle Türklerin İslamiyet’i kabulünden sonra Arap 
kültürüyle etkileşime girerek onların beslenme alışkanlıklarını benimsemişlerdir (Kızıldemir 
vd., 2014). Baharatların Güneydoğu bölgesinde çokça kullanımı bu etkinin somut bir 
örneğidir (Güler, 2010). Özellikle Orta Asya topraklarında avcılığın gelişmesinden ötürü et 
ağırlıklı beslenme şekli oluşmuştur. Osmanlı döneminde de et ağırlıklı beslenme devam 
etmiştir. Hayvansal besinlerden süt, et, peynir, yoğurt ve tereyağının bu dönemde de beslenme 
için önemli olduğunu belirtmek gerekir. Sarayda verilen ziyafetlerin ve yapılan şenliklerin 
yemek çeşitliliğini artırdığı ve aşçıların bu konudaki titizlikleri yemeklere lezzet olarak 
yansımıştır. Mutfak kültürü 18. ve 19. yüzyıl Osmanlı döneminde önemli bir değer olmuştur 
(Solmaz ve Altıner, 2018: 114).  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok bitkinin yüzyıllardır halk arasında baharat veya 
çay olarak tüketildiği bilinmektedir. Ayrıca bazı hastalıkların tedavisi için de kullanıldığını 
belirtmek gerekir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 91 ülkede yapmış olduğu bir araştırmada tedavi 
için kullanılan tıbbi bitki sayısının 20.000 civarında olduğu aktarılmıştır. Bunlardan 500’ünün 
bitki türünün üretimiyle yapıldığı belirtilmiştir. Türkiye, bitkisel çeşitliliği bakımından 
oldukça zengin ve önemli bitki örtüsüne sahip bir ülkedir. Türkiye’de zengin bitki örtüsüyle 
bu bitkilerin aromatik özellikleri sebebiyle çeşitli bitkilerin farklı bölümleri yaygın olarak 
baharat şeklinde kullanılır (Karankı, 2013:5). Baharat, tarihsel süreçte toplumların kültürel 
yaşamları, politikaları, dini değerleri, sosyal davranışları ve ekonomileri üzerinde etkilidir. 
Gıdalara lezzet vermek için kullanılan baharatların antimikrobiyel ve antioksidan etkileri 
özelliğine sahip oldukları görülmektedir (Yıkmış vd., 2017: 1002).  

Baharatlar tarihi eskilere dayanmaktadır. Yemekte lezzeti artıran önemli mutfak ürünleridir. 
Hint kökenli olup Osmanlı’ya Ortadoğu’dan gelmiştir (Bilgin, 2004:  220). Baharatlar sadece 
yemek için değil yağ, ilaç ve macun yapımında kullanılan, farklı kullanım alanlarıyla 
Osmanlıda helvahanelerde kullanıldığı belirtilmektedir (Yerasimos, 2014: 54). Kendine has 
kokusu ve aromasıyla sebze yemeklerine buruk ekşi bir tat veren Sumak2, eşsiz özelliğiyle 
dikkat çeken bir ürün olarak Osmanlı mutfağında bulunuyor. Yüksek antioksidan3 içeriği ve 
geniş kullanım potansiyeline sahip olduğu okunan çalışmalarda anlaşılmıştır. Sumak, nane, 
karabiber, kekik ve kırmızı biber üzerine yapılan bir araştırma sonucu aralarında en yüksek 
fenolik bileşik miktarı ve antioksidan kapasitesine sahip olan baharatın sumak olduğu 
belirtilmiştir. Gıda üretiminde antioksidan bileşenine sahip sumak baharatından 
faydalanılması sağlık açısından oldukça önemli olduğu anlaşılmıştır (Altıok vd., t.y.). 

Karadaş, Yılmaz ve Geçgel’in yaptıkları çalışmada sumakta %24.58 oranında yağı tespit 
ettikleri anlaşılmaktadır. Bu yağın antioksidan aktivitesi (EC50) (84.93mg/ml) olan oksidatif 

2 Sumak: taneli kırmızı-morumsu renkli, buruk-ekşi lezzetli bir meyvedir (Akgül, A. 1993:154). 
3 Antioxidant: Vücudun bakteri ve virüs gibi bazı dış etkilere karşı iltihabın oluşmasını önleyen C vitamini E 
vitamin ve Beta-karoten gibi vitaminlerdir (Lobo, V., vd., 2010:121). 
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stabilitesini kanıtlamış olmasından dolayı gıda endüstrisinde ve ilaç yapımında 
kullanılmasının faydalı olacağı sonucu çıkmıştır (Karadaş, vd., 2020). 

Sumak baharatının yapraklarının tanece zengin olduğu; fazla miktarlarda antosiyanin, flavon 
ve organik asit içerdiği kaydedilmiştir.  Meyvelerinde sabit ve uçucu yağlar fazla miktarlarda 
olduğu için yapılan çalışmalarda genellikle yaprağında bulunan flvonit ve tane içeriği üzerine 
yoğunlaşıldığı görülmektedir. Bitkinin meyve ve yaprakları, içerdikleri çeşitli maddeler 
dolayısıyla uzun yıllardır ilaç ham maddesi olarak kullanılmıştır. Bazı tıp bilim adamlarının 
hemoroit, ishal, ağız yarası, göz rahatsızlıklarında, ayak ve el çatlaklarının tedavisinde de 
kullanıldığı bilinmektedir (Brunke vd., 1993: 210). 

Ayyıldız çalışmasında (2019), baharatların kullanım alanının geniş olduğunu ve özellikle 
bazılarının ilaç kadar kuvvetli etkiye sahip olduğunu ve bu bilgiler ışığında baharatın önemini 
ortaya koyduktan sonra Osmanlı yemeklerinin antioksidan baharatlarla olan ilişkisini 
incelemiştir.  

(Demirkaya & Alçay, n.d.) Demirkaya & Alçay antioksidan etkisinin araştırıldığı 31 bitkiden 
elde edilen sonuçta sumağın en etkili antioksidan etkiye sahip bitkilerden biri olduğunu 
vurgulamıştır. Araştırmacılar, gıda sektöründe kullanılan katkı maddelerine olan tepkilerin, 
antioksidan etkisi olan baharatların önemini kavramaya neden olduğunu dile getirmişlerdir. 
Bu baharatlardan birinin de sumak olması hem antioksidan ve anti bakteriyel özelliği hem de 
Osmanlı yemek kültüründe kullanılan bir lezzet olması önemini ortaya koyuyor. 
Araştırmacılar, sumağın Türk mutfak kültürünün sadece lezzet boyutuyla değil sağlık 
boyutuyla da ilişkilendirilmesi ve kullanım alanının yaygınlaşması gerekliliğini 
vurgulamışlardır. 

Sumak Bitkisi Genel özellikleri 

Sumak kelimesi kökeni Süryanicedir. Etimolojik olarak ‘Sumaqa’ kökünden türetilmiş 
‘kırmızı’ anlamına gelir. Latince ismi Rhus Coriaria olan sumak baharatın en çok yetiştiği ve 
kullanıldığı yerler Türkiye ve Ortadoğu ülkeleridir (Yıkmış vd., 2017). Coğrafi olarak 
ülkemizde Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yetişen yabani bir meyvedir 
(Başoğlu, F., Cemeroğlu,  B.,1984).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.  Öğütülmüş ve Toz Sumak (Kavas, 2022) 
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Sumak meyvesi ekşi tadı ve lezzetli aromasıyla yemeklerde kullanılan bir baharat çeşididir. 
Genellikle öğütülerek toz halinde kullanılmaktadır (Ayyıldız ve Sarper, 2019: 369). Bu 
baharatın yemeklerde kullanımı sumak suyu ve toz sumak şeklinde iki teknik olarak 
görülmektedir. Kimi tariflerde sumak ekşisi suyu kullanılırken, kimi tariflerde ise öğütülmüş 
olarak yemeğe serpilerek kullanılır. Sumak ekşisini elde etmek için sumak tanelerinin üzerine 
bir miktar sıcak su ilave edilir ve rengi pembeye dönüşünce kullanıma hazır hale gelir (Tablo 
3). Sumak ekşiside uzun süre bol miktarda sumakla kaynatılarak yoğunluk kazanan bir sıvı 
olarak elde edilir (Akın, 2012: 535).  

 
Tablo 3. Sumak Suyu (Kavas,2022) 

Günümüzde Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sumak daha fazla kullanılmaktadır. Bu baharatın 
kullanımı yalnızca salatalarda, kebap, garnitür  ve köftelerde görülmektedir. Geniş bir 
kullanım alanı yoktur (Başoğlu ve Cemeroğlu, 1984). Türkiye’nin Güneydoğu bölgesinde 
dolma çeşitlerine ekşilik vermesi için kullanılır (Akın, 2012:529).  

Bulgular ve Tartışma 

Sumak yöresel çoğu yemekte aroma, ekşilik ve renk vermesi için kullanılmaktadır. Günümüz 
Türk mutfağında sumağın toz hali genellikle kebaplarda, salata ve balıklarda baharat olarak 
kullanıldığı görülürken; sumak ekşisi sarma ve dolma gibi yöresel yemeklerde 
kullanılmaktadır. Ekşi tadı özelliğinden dolayı batıda sirke ve limon suyu şeklinde  
kullanıldığı görülmektedir. Kuzey Amerika’da ise belirli Rhus türlerinin ham meyvelerinden 
limonataya benzeyen hafif bir içecek yapıldığı aktarılmıştır (Yüksel, 2018: 1).  

Araştırılan kaynaklarda sumak çorbasından söz edilmektedir, ancak tariflerin derlendiği temel 
kaynaklarda sumak çorbası tarifine rastlanmamıştır (Dinçer, 2021; Koz, 2008: 118). Ayrıca 
temel kaynaklarda sumak geçen tariflerden Medfune yemeği, bir diğer Osmanlı yemek 
kaynağı olan Tuğrul Şavkay’ın Osmanlı Mutfağı kitabında sumaklı olarak yapılmamaktadır 
(Şavkay, 2000: 170).  
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Osmanlı Mutfağında Sumak İçeren Bazı Tarifler 

Analiz edilen dokümanlarda sumak kullanıldığı tespit edilen 16 tarif yer almaktadır. Eserlerde 
yer alan özgün tarifler alfabetik olarak aktarılmaktadır. 

Balık Biryan: Temizlenmiş ve ortası yarılmış balıklar, susam yağı ve gül suyuyla 
karıştırılmış safran ile terbiye edilir. Çömleğe konulur ve pişirilir. Piştikten sonra dövülmüş 
sumak, sumağın yarısı miktarında kekik, sarımsak, dövülmüş ceviziçi, tuz, kişniş tarçın, 
kimyon, mastika ile birlikte karıştırılır. Daha sonra bu karışım balıkların içine doldurulur. 
İplikle dikilir ve şişe geçirildikten sonra ağzı kapalı tandırda pişmeye bırakılır. Piştikten sonra 
yenmeye hazırdır (Şirvani, 2005: 96-97).  

Çömlek Aşı: Malzemeler:sade yağ, kuru soğan, susam, sumak, nohut ve et. Bu yemeğin tam 
eksiksiz malzemeleri yazılmamıştır. Bu yüzden tariften pek emin olamıyoruz. Sadece 
sayıldığı kadarıyla içinde sumak baharıatının geçtiğini görebiliyoruz (Faroqhi ve Neumann, 
2006:57). 

Dövülmüş Ekşi Köfte: Et ufakça doğranır, havanda dövülür. İçine kişniş, biber, mastika, 
nohut, ufak doğranmış soğan ile yoğrulur ve köfte yapılır. Kuyruk yağında kızarana kadar 
kavulur ve üzerine su ilave edilir, birkaçtane soğan doğranır ve eklenir. Pişene kadar 
kaynatılır ve üzerine koruk suyu veya limon suyu veya ikisi birlikte ve sumak suyu veya nar 
suyu dökülür. Biraz kuru nane, biber, mastika ve tarçın eklenir. İsteğe göre sirke de 
konulabilir. Safranla renklendirildikten sonra gül suyu dökülür ve yenmeye hazırdır (Şirvani, 
2005: 78). 

Fahitiye Kalyesi:   Taze kuyruk yağında küçük doğranmış et kızartılır. Üzerine sıcak su ilave 
edilir. Çömleğe baharatlarla yapılmış köfteler konur. Doğranmış soğan, biraz tuz, kimyon, 
kişniş, biber, mastika ve tarçın eklenir. Sonra biraz yoğurt ve süzülmüş sumak suyu 
karıştırılarak çömleğe konur. Az miktarda ceviz içi sumak suyuyla ezilir ve malzeme üzerine 
konur. Üzerine kuru nane ekildikten sonra kıvama bırakılır ve gül suyu ilave edilir. Sonra 
yenmeye hazırdır (Şirvani, 2005: 77). 

Herîse (Keşkek): Buğday 24 saat suda bekletildikten sonra kaynatıp süzülür. Sonrasında 
tencereye konur.  Kemiklerinden sıyrılmış eti veya koyun parçalarını ve bir miktar tuz ilave 
edip büyük kepçe ile veyahut ağaç havan ile veya keşkek tokmağıyla dövüp iyice ezilince 
tencereyi ateşe koyup et suyuyla kararına gelinceye kadar pişirilir. Böyle yapıldıktan sonra 
üzerine bir miktar sade yağ gezdirip ve kimyon veya sumak ekilir ve yenilir. Güç kuvvet 
veren bir yemektir (Kamil, 2015:115; Mehmed Efendi, 2015:104). 

Nev-i dîğer(Bir önceki tarifin devamı): Bir kıyye4 kabuğu çıkmış buğdayı söylendiği gibi 
suda haşladıktan sonra yüz elli dirhem miktarı eti buğday ile ve bir miktar su ile pişirip gereği 
gibi yumşayınca önceki gibi iyice dövüp kevgirden süzüp yine ateş üzerine koyup bir miktar 
dahi et suyuyla karıştırarak pişirdikten sonra sahanlara konur ve üzerine bir miktar yağ serpip 
sumak veya biber ekip yenilir (Kamil, 2015:115-116). 

Hurma kalyesi: İnce ve uzun kesilmiş et yarım dirhem tuz ve dövülmüş kuru kişniş 
eklenerek kuyruk yağında kavrulur. Üzerine sıcak su konur ve kaynatılır. Köpüğü alındıktan 

4 Kıyye Osmanlı döneminde bir ölçü birimidir. Yaklaşık olarak 1,28 kg a tekabül eder.(Kamil, 2015) 
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sonra üzerine dövülmüş ve fıstık eklenir. Safranla renk verildikten sonra iki buçuk dirhem 
kimyon, kuru kişniş, tarçın ve mastika eklenir. Sonra et satırla kıyılır, dövülür, baharatlarla 
yoğrularak köfteler yapılır. Her köftenin içine birtane badem konur ve çömleğe dizilir 
pişmeye bırakılır. Daha sonra kabuğu çıkarılan hurmaların içine tatlı badem konulur ve 
çömlektedi malzemenin üzerine dizilir. Az miktar şekere kafur5 karıştırılarak çömleğe ilave 
edilir. Gül suyu eklenir ve kıvam alıncaya kadar pişirilir ve sonra indirilir.  

Kebap Maklubesi: Bu yemeğinde sumakla yapıldığını tahmin etmekteyiz. Fakat tüm 
aşamalar yazılmamıştır. Bu tariftede maklubeye yapılan tüm işlemler aynı şekilde yapılır diye 
ifade edilmiştir. Sadece farklılık olarak soğuk kavurmanın satırla doğranıp yapılmasından söz 
edilmiştir (Şirvani, 2005: 95).  

Kokulandırılmış Tuz: Bir gün boyunca çömleğe konulmuş büyük tuz parçaları sıcak 
tandırda bekletilir. Çıkarılıp soğuduktan sonra dövülür. Daha sonra kişniş, çörekotu, 
kavrulmuş ve dövülmüş susam, kenevir tohumu, haşhaş, kimyon,  ve hiltit ağacının yaprağı 
hepberaber dövülür ve tuzun üzerine konur ve karıştırılır. Eğer tuza renk verilmek istenirse 
gül suyuyla karıştırılmış safran ile tuz bir gece bekletilir. Daha sonra çıkarılır kuruduktan 
sonra dövülür. Çok olması istenirse bir gün bir gece sumak suyunda bırakılır, kurutulur ve 
tekrar dövülür. Tuzun yeşil renkte olması istenirse pazı suyunda bir gün bir gece bekletilir, 
kurutulur ve dövülür. Sonra istenildiği gibi kullanılır (Şirvani, 2005: 104).  

Maklube: Eti satırla iyice kıydıktan sonra havanda dövülür ve çömleğe konulur. Taze sumak 
ayrı bir kapta suyla kaynatılır. Süzüldükten sonra etin üzerine dökülür. Et suyunu çekinceye 
kadar pişirilir ve ayrı bir kaba alınır. Üzerine limon suyu serpilir ve süzülünceye kadar 
beklenir. Kuru kişniş, tarçın, kuru nane, biber, ve kimyon ilave edilir. Dövülmüş ceviziçi de 
eklenir.Üzerlerine birkaç yumurta kırılır ve karıştırılır. Yuvarlak yapıldıktan sonra susam 
yağında kızartılır (Şirvani, 2005: 94). 

Medfûne: Üç veya beş adet patlıcanı yuvarlak kesip tuzlu suda haşladıktan sonra bir kilo ( bir 
kıyye) kuşbaşı doğranmış kıvırcık kuzusuyla ve 1-2 baş doğranmış kuru soğanla ve tuzla 
karıştırın. Bir tencereye kat kat döşedikten sonra üzerini geçecek kadar koruk suyu ve normal 
su konulduktan sonra kapağı kapatılıp tamamen pişince üzerine tarçın ilave edilir.Bazı 
memleketlerde nar suyu ve sumak ile pişirirlermiş (Kamil, 2015:114; Mehmed Efendi, 
2015:103). 

Mükellele:  Bu yemeğin tarifi de Senbuseninkiyle aynıdır.Ancak bu tarifte şeker ve badem 
dövülür. Gül suyu ve biraz misk ile yoğrulur. Et yerine hamurun içine konur. Sabuni helva da 
konur. Daha sonra susam yağında kavrulur. Bazıları susam yağından çıkardıktan sonra şerbete 
batırıp çıkarılır, misk ve kafur karıştırılmış şekere batırılır ve yenir. Mükellele tarifi açık bir 
şekilde yazılmamıştır. Sadece senbuse tarifiyle aynı olduğu yazılmıştır. Hatta tarifin 
bazılarınca şerbete batırılıp yenen bir tarif olması vurgulandığından, bu tarifin bir tatlı 
olduğunu düşündürmektedir. Bu nedenle sumak kullanıp kullanmadığından çok emin değiliz. 
(Şirvani, 2005: 94).  

Senbuse:  Satırla doğranmış et taş havanda dövülerek ezilir ve çömleğe konur. Maklubede 
olduğu gibi sumak suyu elde edilir ve yemeğin üzerine dökülür. Yemeğin suyu çekilinceye 

5 Koku veren bir madde (Şirvani, 2005: 309). 
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kadar pişmeye bırakılr. Piştikten sonra çıkartılır sahana alınır ve üzerine biraz limon suyu 
dökülür. Kimyon, biber, tarçın, kuru nane, ve ceviziçi eklenerek karıştırılır. Daha sonra hamur 
yufka gibi açılır kapak büyüklüğünde kesilir ve içine hazırlanan malzemeden konularak 
bükülür. Tavada susam yağında kızarıncaya kadar kızartılır ve yenmeye hazır hale gelir 
(Şirvani, 2005: 94).  

Sumak Paluzesi(tatlı): Nuki6 bala 50 dirhem nişasta katılır. Sumak ıslatılır ve astardan 
süzülür, sonra bal ile birlikte şerbet yapılır. Nişasta bu aşamada ıslatılır ve şerbete ilave edilir. 
Kısık ateşte karıştırarak pişirilir. Piştikten sonra indirilir ve kaplara bölüştürülür. Üzerine gül 
suyu şerbeti ve badem dökülür. Sonra yenir. Bu tarif kızılcıkla da yapılabilir (Şirvani, 2005: 
124).  

Sumakiyye: Doğranmış et çömleğe konur ve üzerine geçecek kadar sıcak su ve biraz tuz 
ilave edilir. Köpüğü alındıktan sonra doğranmış pazı, yaban pancarı ve havuç ilave edilir. 
Daha sonra tuzlu suda beklemiş soğan ve pırasa eklenir. Eğer patlıcan varsa acısı alındıktan 
sonra başka bir yerde haşlanır ve yemeğe ilave edilir. Bunlardan sonra baharatlarla kıyma 
yoğrulur ve köfte yapıldıktan sonra çömlekteki yemeğe dizilir. Kişniş, kimyon, biber, 
zencefil, tarçın ve mastikayla biraz yaş nane katılır. Et piştikten sonra başka bir yerde ekmek 
içi ve sumak, biraz tuz ve sıcak su eklenerek başka bir yerde biraz pişirilir. Daha sonra 
süzülür ve asıl yemeğin üzerine dökülür. Üzerine dövülmüş ve suyla ezilmiş ceviziçi, biraz 
kuru nane ve dövülmüş sarımsak yemeğin suyuyla ezilir ve çömleğe konur. İsteğe göre 
üzerine birkaç yumurta sarısı dizilir. Kıvama gelene kadar pişirilir. İstenirse tarife tavukta 
ilave edilir (Şirvani, 2005: 62).  

Tabahece: Çömleğe küçük doğranmuş kuyruk ve tuz konur. Üzerine dörtte bir dirhem 
ölçüsünde safran eklenir ve kavrulur. Üzerine küçük doğranmış et, soğan, kereviz ve nane 
eklenir.İçerisindeki su bitinceye kadar kavrulur. Daha sonra kişniş,kimyon,tarçın, ve 
zencefilden oluşan baharat karışımı elde edilir ve yarısı çömleğe eklenir. Sonra keskin sirke 
ve koruk suyuna kalan baharat karışımı ve istenirse sumak da ilave edilerek ete azar azar 
eklenir. Et piştikten sonra ayrı bir yere konur. Yemeğin içindeki sos ile kalan baharatlar etin 
üzerine dökülür. Süslemek amacıyla etin üzerine dilimlenmiş yumurta sarıları dizilir ve gül 
suyu dökülür (Şirvani, 2005: 59). 

Terkib-i Tuffahiyye (Elma Dolması)15. Ve 16. yy: Malzemeler: 6 adet sert elma, 600 gr. 
yağlı, iri, kuşbaşı kesilmiş kemiksiz koyun eti, 200 gr. yağlı koyun kıyması, 500 gr. siyah 
kuru üzüm, 2 tatlı kaşığı sumak, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 kaşık pirinç, 150 gr. kuru kayısı, 
150 gr. tatlı badem, 2 kaşık dövülmüş ceviziçi, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı şeker, tuz 
(Şirvani, 2005: 198). 7 

Sonuç ve Öneriler 

Araştırmada Şirvani’nin 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı, Ağdiye Risalesi, Melceüt Tabbahin 
kaynakları analiz edildikten sonra 16 adet sumaklı tarife raslanmıştır. Tariflerin 13 tanesi 
Şirvani’nin 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı eserinden, iki tanesi Melceüt Tabbahin kaynağından 

6 Bir ölçü birimi: okkanın sekizde biri (Şirvani, 2005: 327)  
7 Bu tarif Yerasimos un 500 yıllık Osmanlı mutfağı kitabında da yer almaktadır. Ayrıca bir sonraki sayfada 
birincil kaynağı olan bu tarifin orjinaline yer vermiştir. Syf. 199. 

145



alınmıştır. Bir tanesi de yardımcı kaynak olan Soframız Hanemiz Mamur kaynağından 
alınmıştır. Teknik olarak bakıldığında sumak iki şekilde kullanılıyor: sumak suyu ve 
öğütülmüş sumak olarak yemeğe dahil ediliyor. Genel olarak tariflerde sumak suyu 
kullanılırken Herise tarifinde toz olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dahası bazı tariflerde 
sumak taneleri yemek ile birlikte pişirildiği anlaşılmaktadır: Medfune tarifinde olduğu gibi.  

Sonuç olarak sumak baharatı lezzeti, rengi, tadı ve sağlığa faydasıyla Osmanlı mutfağında 
değer görmüştür. Ancak günümüz Türk mutfağında aynı değeri gördüğünü söylemek pek 
mümkün değildir. Günümüz kullanım alanı yalnızca garnitür ve kebaplarda olduğunu 
görmekteyiz. Bu çalışma, sumak baharatının lezzeti ve insan sağlığına olan katkısını ortaya 
koymuştur ve dahası günümüz Türk mutfağında daha fazla yer almasının önemini 
vurgulamıştır.  

İlerleyen çalışmalarda sumak geçen tarifler analiz edilebilir. Sumaklı tariflerin enerji ve besin 
değerler analizi yapılarak sağlık bilgisi ortaya konabilir. 
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ÖZET 

Kahve tüketim alışkanlığının artmasına paralel olarak Türkiye’de kahve evlerinin sayısı hızla 
artmaktadır. Benzer özellikte ürünlerin olduğu pazarda işletmelerin farklılaşma aracı olarak 
kullandıkları önemli bir araç ise markadır. Markanın müşteriler tarafından beğenilmesi, 
işletmenin pazarda tutunmasında ve sadık müşteriler oluşturulmasında önemlidir. Bu 
çalışmanın amacı kahve evlerine ilişkin marka beğenilirliğinin davranışsal niyet üzerindeki 
etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda Muğla ilinde bulunan “Starbucks” markasını 
ziyaret eden 402 bireyden anket yoluyla veri toplanmıştır. Toplanan verilerin analizinde nicel 
yaklaşım benimsenmiş olup, analizlerde yüzde ve mutlak değerler; yapısal modeli test etmek 
için yol analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yarısından fazlası 
kahveleri lezzetli olduğunu için markayı ziyaret ettiklerini belirtmektedir. Katılımcıların 
markaya yönelik hoşnutluk algısının davranışsal niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu; 
ancak olumluluk, etkileşim ve kişiselleştirilmiş kalite algılarının ise davranışsal niyetler 
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle 
gelecek çalışmalara ve sektöre yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Marka beğenilirliği, davranışsal niyet, kahve evleri, Starbucks 

BRAND LIKELY AND ITS EFFECT ON BEHAVIORAL INTENTIONS 
FOR COFFEE HOUSES: THE STARBUCKS EXAMPLE 

ABSTRACT 

In parallel with the increase in coffee consumption habits, the number of coffee shop in 
Turkey is increasing rapidly. Brand is an important tool used by businesses as a means of 
differentiation in the market where products with similar characteristics exist. It is important 
for the brand to be liked by the customers, for the business to hold on to the market and for 
creating customer loyalty. The aim of this study is to determine the effect of brand likeability 
for coffee shops on behavioral intention. For this aim, data were collected from 402 customer 
who visited the "Starbucks" brand in Muğla province. A quantitative approach was adopted in 
the analysis of the collected data. Path analysis was used to test the structural model. 
According to the results of the research, more than half of the participants remark that they 
visit the brand because their coffee is delicious. Participants' perception of contentment with 
the brand has a significant effect on their behavioral intentions; however, it was determined 
that positivity, interaction and personified quality perceptions did not have a significant effect 
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on behavioral intentions. Based on the findings of the research, various suggestions were 
made for future studies and the sector. 

Keywords: Brand likeability, behavioral intention, coffee shop, Starbucks 

GİRİŞ 

Günümüzde kahve evleri Türkiye’deki yiyecek içecek hizmetleri endüstrisinin önemli bir 
parçası haline gelmiştir. Özellikle Starbucks gibi yabancı kahve evlerinin sayısı ülkemizde 
büyük ölçüde artmış (Bekar, Durmaz ve Yozukmaz, 2020), farklı ve benzersiz deneyimler 
sunarak bireyin sosyalleşebileceği bir mekân halini almıştır. Ülkemizde bulunan yerli ve 
yabancı kahve evlerini tercih eden bireyler sadece kahve içmek için değil aynı zamanda rahat 
bir ortamda bulunmak, arkadaşları ile hoş vakit geçirmek gibi nedenler için ziyaretlerini 
gerçekleştirmektedir (Bayındır ve Yüncü 2020; Kılınç ve Bekar, 2018). Zira kahve evleri, 
sadece kahve tüketilmek için gidilen bir yer olmanın ötesinde bireyin sosyalleşebileceği, iş 
görüşmelerini yapabilecekleri (Yu ve Fang, 2009) dinlenebileceği diğer bireyler ile kişisel 
etkileşimde bulunabileceği gibi birçok farklı deneyimlerin yaşanabileceği kamusal bir mekân 
özelliği taşımaktadır (Manzo, 2014). Erlina ve Hermawan (2021) çalışmalarında kahve 
evlerinin, bireylerin kahvelerini yudumlarken sosyalleştiği ve iş görüşmelerini yaptığı ideal 
bir mekân olduğunu, bir yaşam tarzı haline geldiğini belirtmektelerdir. 

Firmaların, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilmeleri ve çağımızın zorlaşan 
pazar şartlarında başarılı stratejiler geliştirebilmeleri için müşterilerini iyi tanımaları 
gerekmektedir. Bunu sağlama yolunda olan firmalar oluşturdukları markalar aracılığı ile 
müşterilerini hoşnut edebilmektelerdir. Nitekim Sarkar’a (2011) göre markaya yönelik yoğun 
duyguların başlangıç noktası markanın müşteri tarafından beğenilmesinden geçmektedir. 
Aktuğlu’ya (2016) göre marka, ürün ve müşteri arasındaki iletişimi sağlayan bir haberleşme 
aracıdır. Dolayısıyla marka ile ürünlerin müşteri ilgisini ve beğenilirliğini çekme arasında bir 
ilişki vardır. Müşteri kendisini mutlu hissettiği, kendisini hoşnut eden marka ile olumlu bir 
ilişki kurduğu zaman davranışsal niyetler gerçekleşmektedir.  

Marka beğenilirliği hem tüketiciler hem de işletmeler açısından olumlu sonuçları olan ve 
tüketicilerin markayla daha güçlü bağ kurmalarına imkân sunan; güvenilirliğe, uzmanlığa ve 
çekiciliğe dayanan bir yaklaşımdır (Nguyen, Melewar ve Chean, 2013). Bir markaya ilişkin 
olumlu tutumların olması ve markaya yönelik aidiyetin artması markanın beğenilme derecesi 
ile ilişkilidir. Marka, tüketiciler ve/veya takipçileri tarafından ne kadar çok beğenilirse o 
düzeyde güçlü bağlılık oluşturmakta (Dülek ve Yaşar, 2020) ve marka beğenilirliğinin marka 
aidiyetine dönüşmesiyle olumlu ağızdan ağıza pazarlamayı da desteklediği belirtilmektedir 
(Oliver, 1999). Dolayısıyla marka beğenilirliği ile markaya yönelik davranışsal niyetler 
arasında bir ilişki bulunmaktadır. Devrani’ye (2009) göre marka beğenilirliğinin düzeyi 
arttıkça marka sadakatinin düzeyi de artmaktadır. Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) 
müşteri tutumlarını ve davranışsal niyetlerini etkileyen, hem psikolojik hem de işlevsel marka 
özelliklerini içeren bir model oluşturmuşlardır. Buna göre firmalar, müşteri-marka ilişkilerine 
ve interaktif marka kişiliğine yatırım yaptığı sürece marka beğenilirliğinin önemi de 
artmaktadır. Bunun sonucunda da marka beğenilirliği müşteri memnuniyeti ve davranışsal 
niyetler üzerinde önemli bir rol üstlenmektedir (Özden, 2019). Öte yandan farklı ve eşsiz 
deneyimler sunan kahve evlerinin yiyecek içecek hizmetleri endüstrisinin önemli bir parçası 
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haline geldiği ve her geçen gün sayısının arttığı dikkate alındığında müşterilerin marka 
beğenilirliğinin davranışsal niyetleri üzerine etkisini belirlemek önem arz etmektedir. 
Dolayısıyla bu çalışmada bir marka olan “Starbucks” müşterilerin marka beğenilirliğinin 
davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

MARKA BEĞENİLİRLİĞİ VE SATIN ALMA NİYETİ İLİŞKİSİ  

Marka beğenilirliği hem müşteriler hem de markalar için faydalı sonuçlar sunarak 
müşterilerin markaya bağlanmalarını ve beğeni duymalarını sağlamak için güvenilirliğe, 
uzmanlığa, çekiciliğe dayanan bir marka stratejisi olarak tanımlanmaktadır (Nguyen, vd., 
2013). Alan yazında yapılan çalışmalarda (Dülek ve Yaşar, 2020; Gökaliler ve Saatçıoğlu, 
2019; Özden, 2019; Cesur ve Alnıaçık, 2019; Nguyen vd., 2015) marka beğenilirliği 
kavramını oluşturan temelde dört boyutun olduğu açıklanmıştır. Nguyen vd. (2015) 
geliştirdikleri bu dört boyutlu marka beğenilirliği ölçeği; olumluluk, etkileşim, 
kişiselleştirilmiş kalite ve hoşnutluk boyutlarından oluşmaktadır. 

Marka beğenilirliğinin ilk boyutu olan olumluluk, markanın müşterisine sunduğu vaatlerini 
yerine getirmesi, müşterisini özel ve ayrıcalıklı hissettirmesi ile ilişkilidir. Bu boyutta, 
markanın olumlu çağrışımları bulunmakta ve müşterileri tarafından markaya olumlu değerler 
atfedilmektedir (Gökaliler ve Saatçıoğlu, 2019). Müşterilerin marka faaliyetlerine ilişkin 
çağrışımları olumlu olduğunda, bu markalar kendileri tarafından hoşa gider algılanmakta ve 
müşteri-marka ilişkisinin iyimser olmasını sağlamaktadır (Özden, 2019; Nguyen vd., 2015). 
Markaya ilişkin iyimser, sempatik fikirlerin oluşması olumluluk olarak ifade edilmektedir 
(Yüksekbilgili, 2017). Müşterilerin markalara ilişkin olumlu duygularındaki artış marka 
beğenilirliğini ve davranışsal niyetleri etkileyecektir. 

Etkileşim boyutu, müşterilerin iletişim kurma, yani markayla bilgi paylaşma ve karşılıklı 
iletişim-ilişki kurmaları olarak tanımlanmaktadır. Etkileşim boyutunun ölçülmesinde 
bağımlılık, bağlılık, bilgi paylaşımı ve iletişim kalitesi gibi unsurlar dikkate alınmaktadır 
(Lages vd., 2005). Devrani’ye (2009) göre marka beğenilirliği arttıkça tüketiciler marka 
hakkında daha çok şey öğrenmek istemektedirler. Bu bağlamda marka ve müşteri arasında 
sürekli ve tüketiciye değer veren bir bilgi paylaşımı olmalıdır. Marka ve müşteri arasındaki bu 
etkileşim, müşterinin ürüne yönelik davranışsal niyetlerini etkilemektedir. 

Müşteriler kişisel özelliklerini dikkate alan, ilgilerini çeken ve beğendikleri içeriklere karşı 
olumlu tutumlar sergilemektelerdir. Bu nedenle firmaların müşterileriyle bireysel olarak ilişki 
kurmasında bir farklılaştırma aracı olarak kişiselleştirilmiş kalite görülmektedir (Reysen, 
2005). Çekicilik, arkadaş canlısı, erişilebilir, güvenilir, bilgili gibi birtakım kişiye özel insani 
özelliklerin marka ile ilişkilendirilmesi kişiselleştirilmiş kalite boyutu kapsamında 
incelenmektedir (Gökaliler ve Saatçıoğlu, 2019). Nguyen, Melewar ve Chen’e (2013) göre 
kişiselleştirilmiş kalite, markanın kişiliğine yönelik müşteri algısını ifade etmektedir. Bu 
kapsamda markanın insansı ve görünen yüzünü/imajını oluşturmaktadır. Firmalar olumlu bir 
kişilik oluşturmada tanınmış kişileri kullanarak markalarına ilişkin beğenilirlikleri 
artırabilirler. Böyle bir figür müşterilerin dikkatini çekebildiği gibi o markanın ürününe 
yönelik beğeniyi artırabilir ve davranışsal niyetleri de etkileyebilmektedir. 
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Marka beğenilirliğinin son boyutu olan hoşnutluk ise müşterilerin markayla ilgili 
memnuniyetlerini ve mutluluklarını ifade etmektedir (Nguyen vd., 2015). Hoşnutluk, 
markanın müşteri gereksinim ve beklentilerini karşılamasında ortaya çıkan memnuniyet, neşe, 
huzur, tatmin ve onaylama gibi olumlu duyguları ifade etmektedir (Gökaliler ve Saatçıoğlu, 
2019). Yani markadan elde edilen mutluluk deneyimi, hoşnutluk boyutu ile açıklanmaktadır. 
Tüketicilerin deneyim yaşadıkları ve memnun oldukları markalara yönelik olumlu tutumlara 
sahip olduğu ve bu markaları daha çok tercih ettikleri görülmektedir (Cesur ve Alnıaçık, 
2019; Dülek ve Yaşar, 2020). Hoşnutluk, müşterilerin marka memnuniyeti olarak da ifade 
edilebilmektedir (Yüksekbilgili, 2017). Müşteri memnuniyeti, satın alma sonrası ortaya çıkan 
ve müşterilerin satın aldığı ürünü kullandıktan sonra ne kadar beğenip beğenmediklerini 
yansıtan bir olgudur (Churchill ve Surprenant, 1982; akt. Özden 2019). Oliver’a (1999) göre 
müşterilerin markanın beğenilirliğine yönelmesiyle satın alma niyeti gerçekleşecektir. 

Türkiye’deki kahve evleri sadece kahve tüketimi yapılan yerler değil, aynı zamanda farklı 
atmosferleriyle bireyin sıradan yaşam tarzına alternatif olan bir sosyal mekân özelliği 
taşımaktadır  (Bayındır ve Çalışkan, 2022). Bu mekânların ortak amaçları arasında müşteri 
memnuniyeti sağlayarak markalarına olan sadakati artırmak, müşterilerine rahat bir ortam 
sunarak onların hoşça vakit geçirebilmelerini sağlamak vardır (Kadıoğlu, 2017). Bununla 
birlikte kahve evleri sundukları kaliteli hizmetleri ve farklı deneyimleri ile müşterilerin tekrar 
ziyaretlerini sağlayarak o markaya yönelik sadakatlerini arttırmaktadır (Aries ve Eirene, 
2015). Kahve evlerine ilişkin müşteri algılarının davranışsal niyetler üzerinde etkileri olduğu 
(Onurlu ve Atasayar, 2021); müşteri algısı ile davranışsal niyet arasında ilişkinin olduğu 
(Kement, 2019; Bayındır ve Çalışkan, 2021; Ibrahim, Aljarah ve Sawaftah, 2021) tespit 
edilmiştir. Öte yandan Kılıç ve Bekar’ın (2018) çalışmalarında işletme markasının ve imajının 
müşterilerin kahve evlerine olan duygusal bağlılıklarında önemli bir yordayıcı olduğu 
belirlenmiştir. Türkiye kahve pazarında önemli bir yer edinen Starbucks Şirketi amaçlarının 
“sadece kahve ve zengin bir kahve kültürü değil, bir deneyim sunmak olduğunu ve 
hedeflerinin ilham veren ve insan ruhunu zenginleştiren bir marka olmak” olduğunu 
belirtmektedir (www.starbucks.com.tr/about-us/our-heritage/2022). Dolayısıyla bu çalışmada 
bir marka olarak “Starbucks” ele alınmış ve kahve evlerini ziyaret eden müşterilerin marka 
beğenilirliğinin (olumluluk algısı, etkileşim algısı, kişiselleştirilmiş kalite algısı ve hoşnutluk 
algısı) davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi belirlemek için aşağıdaki hipotezler 
geliştirilmiştir.  

H1: Müşterilerin kahve evlerine ilişkin olumluluk algılarının davranışsal niyetleri üzerinde 
anlamlı etkisi vardır. 

H2: Müşterilerin kahve evlerine ilişkin etkileşim algılarının davranışsal niyetleri üzerinde 
anlamlı etkisi vardır. 

H3: Müşterileri kahve evlerine ilişkin kişiselleştirilmiş kalite algılarının davranışsal niyetleri 
üzerinde anlamlı etkisi vardır. 

H4: Müşterileri kahve evlerine ilişkin hoşnutluk algılarının davranışsal niyetleri üzerinde 
anlamlı etkisi vardır. 
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YÖNTEM 

Kahve evlerine ilişkin marka beğenilirliğinin davranışsal niyet üzerindeki etkisini tespit etmek 
amacı ile yapılan bu çalışmada bir marka olarak “Starbucks” ele alınmıştır. Çalışmanın 
evrenini Muğla ilinde Starbucks’ı ziyaret eden müşteriler oluşturmaktadır. Muğla ilinde 
merkez ilçe Menteşe ile Marmaris, Bodrum ve Fethiye olmak üzere toplam 4 ilçede Starbucks 
şubesi bulunmaktadır. Çalışmanın verileri ise bu dört ilçedeki Starbucks şubelerinden 
toplanmıştır. Çalışmaya başlamadan işletme yetkililerinden çalışma için izin alınmıştır. 
Çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden toplam 402 müşteri çalışmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. Veriler müşterilerin işletmeyi ziyaretleri sırasında yüz yüze toplanmıştır.  

Araştırmada nicel yaklaşım benimsenmiş olup, veriler anket formu ile toplanmıştır.  
Kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerine ve işletmeyi ziyaretlerine ilişkin sorular, ikinci bölümde marka beğenilirliğine 
ilişkin ifadeler, son bölümde ise davranışsal niyete ilişkin ifadeler yer almaktadır. Marka 
Beğenilirlik Ölçeği Nguyen, Ekinci, Simkin ve Melewar (2015) tarafından geliştirilmiş ve 
Türkçe’ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yüksekbilgili (2017) tarafından 
gerçekleştirilmiştir.  Marka Beğenilirlik Ölçeği “Olumluluk”, “Etkileşim”, “Kişiselleştirilmiş 
Kalite”, “Hoşnutluk” olmak üzere 4 faktörden ve her faktörde 3 ifade olmak üzere toplam 12 
ifadeden oluşmaktadır. Davranışsal niyet ölçümünde alan yazın taramasına istinaden Cronin, 
Brady ve Hult (2000); Uşaklı (2016)  tarafından kullanılan tekrar ziyaret etme niyeti, tavsiye 
etme niyeti, daha fazla ödeme isteği ifadeleri kullanılmıştır. Marka Beğenilirlik Ölçeği ve 
davranışsal niyete ilişkin ifadeler 5’li likert tipi şeklinde (1 Kesinlikle Katılmıyorum-5 
Kesinlikle Katılıyorum) yer almaktadır. 

Marka Beğenilirlik Ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yüksekbilgili (2017) 
tarafından yapıldığı için bu çalışmada her ifadenin doğru faktör altında yer alıp almadığını 
doğrulamak için Doğrulayıcı Faktör Analizi kullanılmıştır. Model uyumuna yönelik olarak 
birçok değer olmasına karşın genel raporlanan değerlerin ki kare uyum testi (χ2/sd); arttırmalı 
uyum indeksi (IFI), karşılaştırmalı uyum indeksi (CFI), uyum iyiliği indeksi (GFI) ve yaklaşık 
hataların ortalama karekökü (RMSEA) olduğu görülmektedir (Meydan ve Şeşen, 2015). 
Dolayısıyla çalışmada ölçüm modelinde uyum χ2/sd, IFI, CFI, GFI, RMSEA aracılığıyla 
incelenmiştir. Yapılan ilk analizde uyum iyiliği değerleri belirtilen kriterler arasında olmadığı 
için modifikasyon yapılarak analiz tekrarlanmıştır. İkinci kez yapılan analiz sonucu 
χ2/sd=3,2; IFI=0,960; CFI=0,960; GFI=0,941; RMSEA=0,07 olduğu tespit edilmiştir. Bu 
sonuçlar modelin veri ile uyumlu ve kabul edilebilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 
güvenilirliği Cronbach alfa (α) katsayısı ile belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin güvenilirliği 
α=0,915’dir.   

Tablo 1. Marka Beğenilirlik Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktör isimleri İfadeler Faktör 
Yükü 

Uyum iyiliği 
Değerleri 

Olumluluk Markanın bana vaat ettiklerini sağlayacağına 
inancım kuvvetlidir. 

,629  
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Markanın bana iltimas ve öncelik verdiğini 
hissederim. 

,702  

 

 

 

χ2/sd=3,2 

IFI=0,960 
CFI=0,960 
GFI=0,941 

RMSEA=0,07 

Markanın daha iyiye gitmeye devam ettiğini 
düşünüyorum. 

,645 

Etkileşim Bu markaya bağımlı olduğum için tercih 
etmeye devam ederim. 

,846 

Markaya kendimi bağlı hissederim. ,886 

Markayla sürekli etkileşim içerisindeyim. ,803 

Kişiselleştirilmiş 
Kalite 

Markayı arkadaş canlısı olarak tarif 
edebilirim. 

,698 

Markanın erişilebilir olduğunu söylerim. ,473 

Bu marka çok çekicidir. ,697 

Hoşnutluk Bu markayı genel olarak onaylıyorum. ,495 

Bu markadan alışveriş yaptığımda kendimi 
neşeli hissediyorum. 

,831 

Marka benim için her şeyi hallediyor. ,713 

Araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan yapısal modeli test etmek için yol analizi 
kullanılmıştır. Verilerin analizine geçmeden önce normallik analizi yapılmıştır. Buna göre 
çarpıklık ve basıklık için verilerin ±2.0 aralığında yer alması baz alınmış (skewness değerinin 
istatistik değeri/ skewness değerlerinin standart error değeri ve Kurtosis değerinin istatistik 
değeri/ kurtosis değerinin standart error değerleri) ve hiçbir verinin bu aralık dışında 
kalmadığı belirlenmiştir (Gravetter ve Wallnau, 2014). Buna göre verilerin YEM için 
normallik varsayımını sağladığı söylenebilir.  

Verilerin frekans ve güvenilirlik analizleri için SPSS, YEM modelleri için AMOS 
kullanılmıştır.  

BULGULAR 

Kahve evlerine ilişkin marka beğenilirliğinin davranışsal niyete etkisini tespit etmek amaçlı 
“Starbucks” müşterileri ile yapılan bu çalışmada katılımcıların % 58,5 kadın ve çoğunluğu 34 
yaş ve altındadır. Katılımcıların %80,1’inin bekar; % 94,2’sinin ön lisans ve üzeri düzeyde 
eğitime sahip olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık yarısının aylık ortalama geliri 
4000 ₺ ve altında iken; diğer gelir gruplarındaki dağılım birbirine benzerlik göstermektedir 
(Tablo 2). Katılımcıların % 14,2’si bu işletmeyi haftada bir veya daha fazla ziyaret ettiğini 
belirtirken; % 26,6’sı ayda bir iki kez, geri kalanı ise daha seyrek ziyaret ettiğini belirtmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Cinsiyet n % Medeni Durum n % 

Kadın  235 58,5 Evli  80 19,9 

Erkek 167 41,5 Bekâr 322 80,1 

Yaş (yıl) n % Aylık Ortalama Gelir (₺) n % 

24 ve ↓ 158 39,3 4000 ve↓ 162 40,3 

25-34 199 49,5 4001-6000  79 19,7 

35-44 37 9,2 6001-8000  59 14,7 

45 ve ↑ 8 2,0 8001-10.000  37 9,2 

   10.001 TL ve ↑ 65 16,2 

Eğitim Durumu n % İşletmeyi ziyaret sıklığı n % 

Lise ve dengi okul 23 5,7 Hafta da bir veya daha fazla 57 14,2 

Ön lisans ve/ veya lisans 218 54,2 Ayda bir iki 107 26,6 

Lisansüstü 161 40,0 Daha seyrek 238 59,2 

Katılımcıların kahve içme tercihlerinde bu işletmeyi tercih nedenleri incelendiğinde 
katılımcıların % 58’si kahvelerinin güzel olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtirken; % 
16,9’u bu işletmenin bir marka değeri olmasından dolayı tercih ettiklerini belirtmektedir 
(Şekil 1). Diğer tercih nedenleri ise sırasıyla mekânın güzel olması, fiyatın uygunluğu ve 
çalışanların güler yüzlü olmasıdır.  

 

Şekil 1. Katılımcıların İşletmeyi Tercih Nedenleri 

16,9

58

16,4

2,2

6,5
Marka olması

Kahvelerinin güzel olması

Mekanın güzel olması

Çalışanlarının güler yüzlü olması

Fiyatlarının uygun olması
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Marka beğenilirliğinin davranışsal niyet üzerindeki etkisini tespit etmek için oluşturulan 
yapısal modelin uyum iyiliği değerlerinin χ2/sd=3,4; IFI=0,944; CFI=0,944; GFI=0,920 ve 
RMSEA=0,07 olduğu belirlenmiştir. Sınanan modelin uyum iyiliği değerleri incelenirken 
Gürbüz (2019)’ün kabul edilebilir ve iyi uyum değerleri dikkate alınmıştır. Buna göre test 
edilen model için uyum indekslerinin tamamının kabul edilebilir veya iyi uyum aralıklarında 
olduğu ve önerilen modelin veri ile doğrulandığı söylenebilir.  Yapısal modele ilişkin analiz 
sonuçları Tablo 3 de verilmiştir.  Şekil 2’de ise yol diyagramı verilmiştir.  

Tablo 3. Marka Beğenilirliğinin Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisine İlişkin Sonuçlar 

 β  

Katsayısı 

S. H.  P 

O3 <--- Olumluluk ,654   

O2 <--- Olumluluk ,694 ,093 *** 

O1 <--- Olumluluk ,635 ,066 *** 

E3 <--- Etkileşim ,807   

E2 <--- Etkileşim ,878 ,051 *** 

E1 <--- Etkileşim ,850 ,056 *** 

KK3 <--- Kişiselleştirilmiş Kalite ,701   

KK2 <--- Kişiselleştirilmiş Kalite ,472 ,075 *** 

KK1 <--- Kişiselleştirilmiş Kalite ,694 ,086 *** 

H3 <--- Hoşnutluk ,752   

H2 <--- Hoşnutluk ,805 ,066 *** 

H1 <--- Hoşnutluk ,475 ,065 *** 

DN2 <--- Davranışsal Niyet ,487 ,122 *** 

DN1 <--- Davranışsal Niyet ,796 ,149 *** 

DN3 <--- Davranışsal Niyet ,573   

Yapısal Model    

Davranışsal Niyet <---Olumluluk -,206 ,389 ,674 

Davranışsal Niyet <--- Etkileşim ,029 ,097 ,862 
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Davranışsal Niyet <--- Kişiselleştirilmiş Kalite -,229 ,329 ,602 

Davranışsal Niyet <--- Hoşnutluk 1,494 ,286 *** 

Tablo 3’de görüldüğü gibi markaya ilişkin beğenilirliğin hoşnutluk boyutunun (β=1.5) 
davranışsal niyet üzerindeki etkisinin anlamlı olduğu görülmektedir (p<0.05). Buna karşın 
olumluluk (β= -.21), etkileşim (β=.03) ve kişiselleştirilmiş kalite (β=-.23)  boyutlarının 
davranışsal niyet üzerindeki etkisinin anlamlı olmadığı (p>0.05) tespit edilmiştir. Buna göre 
H4 hipotezi kabul edilirken, H1, H2, H3 hipotezi kabul edilmemiştir. 

 

Şekil 2. Yol diyagramı 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Starbucks müşterilerinin marka beğenilirliklerinin davranışsal niyetleri üzerine 
etkisi incelenmiştir. Çalışmaya dahil edilen katılımcıların yarısından fazlası kadındır. 
Katılımcıların büyük çoğunluğu bekar, 34 yaş ve altındadır. Aylık ortalama gelir bakımından 
düşük gelir grubunda olanlar neredeyse katılımcıların yarısını oluşturmaktadır. Bu sonuç yaş 
dağılımı ile ele alındığında araştırmanın yapıldığı dönemde katılımcıların önemli bir 
bölümünün üniversite öğrencilerinden oluştuğunu düşündürmektedir. Ayrıca eğitim durumu 
bakımından ön lisans veya lisans ve lisansüstü düzeyindeki katılımcıların oranı neredeyse 
katılımın tamamını oluşturması bunu desteklemektedir. Bunula birlikte katılımcıların 
işletmeyi ziyaret sıklığının oldukça seyrek olması da araştırmaya dahil edilenlerin sosyo-
ekonomik durumunun genel olarak düşük düzeyde olduğunu göstermektedir. Ancak her ne 
kadar işletmeyi seyrek ziyaret etseler de katılımcıların yarısından fazlası ziyaret nedenini 
kahvenin lezzetli olmasına bağlamaktadır. 
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Çalışmada kullanılan marka beğenilirlik ölçeği “Olumluluk”, “Etkileşim”, “Kişiselleştirilmiş 
Kalite”, “Hoşnutluk” olmak üzere dört boyut ve on iki ifadeden oluşmaktadır. Kullanılan bu 
ölçeğin geçerlik ve güvenirlikleri daha önceki çalışmalarda yapılmıştır. Araştırmanın yapı 
geçerliğini ve her bir ifadenin doğru faktör altında toplandığını doğrulamak için doğrulayıcı 
faktör analizi uygulanmıştır. Uyum iyilik değerleri ve faktör yükleri kabul edilebilir 
değerlerde olduğu görülmüş ve orijinal ölçeğe yakın değerler almıştır. Araştırma hipotezlerini 
test etmek amacıyla yol analizi uygulanmıştır. Buna göre marka beğenilirliğine ilişkin 
boyutlardan hoşnutluk boyutu desteklenirken; olumluluk, etkileşim ve kişiselleştirilmiş kalite 
boyutları desteklenmemiştir. Müşterilerin Starbuck markasına yönelik hoşnutluk algılarındaki 
bir birimlik artışın o ürüne yönelik davranışsal niyetlerinde 1,494 kadar yükselişe neden 
olacağı belirlenmiştir. Bu çalışma kapsamına alınan Starbucks müşterilerin markaya yönelik 
hoşnutluk algılarının davranışsal niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir. Benzer 
bir şekilde Bayındır ve Çalışkan (2020), tüketicilerinin kahveye yönelik olumlu tutumları 
kahve dükkanlarını ziyaret etme niyetleri üzerinde anlamlı etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. 
Ancak müşterilerin markaya yönelik olumluluk, etkileşim ve kişiselleştirilmiş kalite 
algılarının davranışsal niyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir. 

Belirli bir dönemi kapsayan bu çalışmanın verisini toplandığı tarih itibari ile mevcut olan 
Starbuck kahve evlerini ziyaret eden müşteriler oluşturmaktadır. Ancak çalışmanın yapıldığı 
süreçte Muğla ilinin farklı bölgelerinde inşası devam eden ve gelecekte de açılması planlanan 
farklı kahve evleri de mevcuttur. Dolayısıyla araştırma belirli bir yaz dönemi ve sadece 
mevcut Starbuck marka kahve evlerini ziyaret eden müşteriler ile sınırlıdır. Gelecek 
çalışmalarda diğer kahve evlerine yönelik benzer ya da karşılaştırmalı bir çalışma yapılabilir. 
Diğer yandan her ne kadar Starbuck markasının soğuk kahve seçenekleri olsa da 
bulunduğumuz bölge insanının tüketim alışkanlıkları ve özellikle de mevsimsel tüketimleri 
konuya dahil edilerek marka beğenilirlik algısı ve bunun davranışsal niyetleri üzerinde etkisi 
ölçülebilir. 

Bu araştırma sonuçlarının ilgili alan yazına katkı sunması beklenildiği gibi sektörde kahve 
hizmeti sunan işletmelere de müşterilerin niyetlerini anlaması bakımından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. Kahve evleri işletmeleri müşterileri için kişiselleştirilmiş ürünler sunarak 
kalite algısını, servis kalitesini artırarak etkileşim algısını, fiziksel unsurlarına yönelik tatmin 
sağlayarak olumluluk algılarını artırabilirler ve bunun sonucunda müşterilerin davranışsal 
niyetleri de artacaktır. Zira bu çalışmanın sonucuna göre müşterilerin markaya yönelik 
hoşnutluk algı düzeylerinin davranışsal niyete pozitif etkisi görülmektedir. Dolayısıyla bu gibi 
çalışmalar farklı örneklem grupları ve yöntemler ile geliştirerek, sektörde faaliyet gösteren 
kahve dükkânları sahipleri/işletmecilerinin müşteri profilini daha iyi tanıması ve müşteri 
beklentilerini daha etkili bir şekilde karşılaması için geliştirmeleri gereken stratejileri 
hakkında bilgi sahibi olmalarına katkılar sunması beklenmektedir. 
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ÖZET 

Osmanlı imparatorluğunun 600 yılı aşkın bir süre hüküm sürmesi, hâkimiyeti altında çok geniş 
topraklar ve farklı etnik unsurlar bulunması dolayısıyla birçok kültürün bir araya geldiği bir 
coğrafyayı temsil ettiğinden bahsetmek mümkündür. Bahsi geçen çok kültürlü yapı içerisinde 
mutfak kültürü de kendine has ve zengin bir yapıya sahip olmuştur. Mutfak kültürüne yönelik 
söz konusu zenginliğin mutfak kitaplarına yansıması ise ancak imparatorluğun son 
dönemlerinde mümkün olmuştur. Özellikle Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan birçok yemek 
kitabı içerisinde yer alan tarifler, günümüzde gerek evlerde gerekse de yiyecek-içecek 
işletmelerinde kullanılagelmektedir. Günümüzde Osmanlı mutfağı tarifleri sunan işletmelerden 
biri olan Zennup 1844’ün menüsünde yer alan tariflere yer veren aynı isimli kitapta da, 
Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış Osmanlı mutfağı tarifleri yer almaktadır. Bu çalışmada 
Cumhuriyet öncesi Osmanlı mutfağı yemek kitaplarında yer alan tarifler ve modern dönemde 
yazılmış Osmanlı mutfağı tarifleri arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, pişirme yöntemleri, 
teknikler, kullanılan malzemeler ve ekipmanlar, servis esasları gibi değişkenler üzerinden 
analiz edilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı Mutfağı, Yemek Kitapları, Yemek Tarifleri, Zennup 1844. 

A COMPARISON OF RECIPES IN OTTOMAN CUISINE BOOKS 
WRITTEN IN THE PRE-REPUBLICAN PERIOD AND THEIR 

VERSIONS IN THE MODERN PERIOD: THE EXAMPLE OF ZENNUP 
1844 COOKBOOK 

ABSTRACT  

It is possible to mention that the Ottoman Empire represented a geography where many cultures 
came together due to the fact that the Ottoman Empire ruled for more than 600 years, had vast 
lands and different ethnic elements under its rule. Within the mentioned multicultural structure, 
the culinary culture also has a unique and rich structure. The reflection of the said richness of 
culinary culture in the culinary books was only possible in the last periods of the empire. The 
recipes, which are included in many cookbooks written especially in the pre-epublican period, 
are used both at home and in food and beverage businesses today. The book of the same name 
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which includes the recipes in the menu of Zennup 1844 restaurant, also includes Ottoman 
cuisine recipes written in the pre-Republican period. In this study, the similarities and 
differences between the recipes in the pre-republican Ottoman cuisine cookbooks and the 
Ottoman cuisine recipes written in the modern period were tried to be analyzed through 
variables such as cooking methods, techniques, materials and equipment used, and service 
principles. 

Keywords: Ottoman Cuisine, Cookbooks, Recipes, Zennup 1844. 

GİRİŞ 

Yemek tarifleri zaman içerisinde gerek kullanılan teknikler gerekse de malzeme ve materyaller 
açısından farklılıklar gösterebilmektedir. Aynı coğrafyada aynı etnik kimlik tarafından 
tüketiliyor olsalar da bu tariflerde meydana gelen değişiklikler, tüketime ilişkin yeni eğilimlerin 
ortaya çıkışıyla hızlanmaktadır. Söz konusu değişimde etkili olan diğer faktörler ise kültürel ve 
sosyo-demografik değişimlerle açıklanabilir. Bu değişimleri takip edebilmek adına en önemli 
kaynaklar yazılı eserler olarak gösterilebilir. Yemek kitapları da mutfak kültüründeki değişimi 
ortaya koyması açısından önemli kaynaklardır. Osmanlı mutfağının beslendiği kültürel 
çeşitlilik ve coğrafya paralelinde yazılı kaynaklar açısından çok zengin bir temsili olmasa da 
tarifler, teknikler, malzemeler, materyaller ve sunum özellikleri gibi bilgilerin zaman 
içerisindeki değişimini takip etmeyi sağlayacak yazılı kaynaklar mevcuttur. Bu kaynaklar 
arasında bu çalışma kapsamında da detaylı olarak incelenen Melceü't Tabbahin (Mehmed 
Kamil, 2015), Kitâbü't-Tabbâhîn (Güldemir, 2018), Kitâb-ı Me’kûlât (Kut, 2020) ve 
Muhammed bin Mahmud Şirvani’nin 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı kitapları (Şirvani, 2018) 
önemli yer tutmaktadır. 

Türk mutfağına ilişkin ilk basılı yemek kitabı olarak bilinen Melceü't Tabbahin (Mehmed 
Kamil, 2015), içerisinde, çorbalar, çeşitli et yemekleri, pilakiler, börekler, tatlılar, 
zeytinyağlılar, pilavlar, hoşaflar, şuruplar gibi farklı yiyecek ve içecek tariflerini barındıran bir 
kitaptır. Eserde ayrıca, salata, turşu, tarator gibi meze türünden yiyecekler de yer almaktadır. 
Toplamda 284 tarif içeren bu eserin farklı baskılarının Kudüs, Kahire, Londra gibi şehirlerde 
gerçekleştirildiği bilinmektedir. Yine Mehmet Kâmil tarafından yazılan Kitâbü’t-Tabbâhîn de 
Melceü't Tabbahin’de yer alan 214 tarifi içermektedir. Bu ortak içerikler dolayısıyla Kitâbü’t-
Tabbâhîn’in Melceü't Tabbahin için bir taslak olabileceği görüşü ortaya çıkmıştır (Güldemir, 
2018). 

Manisa İl Halk Kütüphanesi yazmaları arasında bulunan Kitâb-ı Me’kûlât (yemekler kitabı), 
kütüphane kayıtlarına Kitâb-ı Menkûlât (nakiller kitabı) olarak kaydedildiğinden, Osmanlı 
mutfağına ilişkin geç keşfedilmiş bir eser olarak değerlendirilebilir. Kitâb-ı Me’kûlât içerisinde 
bulunan 112 tariften 18’i aynı zamanda Muhammed bin Mahmud Şirvânî’nin yemek kitabında 
da yer almaktadır. 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı adıyla yayınlanan (Şirvani, 2018) Muhammed 
Şirvani’nin yemek kitabı, Arap ve Türk mutfağına ait yiyecek ve içecekleri içermektedir. Söz 
konusu eser diğer yandan, yiyecek ve içeceklerin birtakım hastalıklara karşı kullanımlarına dair 
bilgiler de barındırmaktadır (Şirvani, 2018). 

Modern dönemde Osmanlı mutfağı örnekleri sunan bir yiyecek içecek işletmesi olan Zennup 
1844’ün menüsünde yer alan tariflere yer veren aynı isimli kitapta, bahsi geçen Cumhuriyet 
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öncesi dönem Osmanlı mutfağı kitaplarında yer alan bazı yemekler yer almaktadır. Zennup 
1844 (Akkor ve Ünlütürk, 2021) söz konusu yemekleri, Osmanlı mutfağına ilişkin modernist 
ve özgün bir yapıda ele almakta ve bu kapsamda benzer tarifler arasında birtakım farklılıklar 
da göze çarpmaktadır. Böylece bu çalışmada Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan Osmanlı 
mutfağı yemek kitaplarında yer alan tarifler ile bu tariflere ilişkin modern yaklaşımlar, içerik, 
malzeme, teknik ve sunum özellikleri itibariyle karşılaştırılmaktadır.  

YÖNTEM 

Bu araştırma Cumhuriyet öncesi Osmanlı mutfağı yemek kitaplarında yer alan tariflerin, 
Zennup 1844 yemek kitabında yer alan versiyonları ile karşılaştırılması ve tarifler arasında 
içerik unsurları açısından değişiminin ortaya konulması ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Bu 
doğrultuda Cumhuriyet öncesi dönem yemek kitapları olarak Melceü't Tabbahin (Mehmed 
Kamil, 2015), Kitâbü't-Tabbâhîn (Güldemir, 2018), Kitâb-ı Me’kûlât (Kut, 2020) ve 
Muhammed bin Mahmud Şirvani’nin 15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı kitapları (Şirvani, 2019) 
incelenmiştir. Modern dönem Osmanlı mutfağı tarifleri için ise, sözü geçen kitaplarda yer alan 
bazı tarifleri içeren Zennup 1844 (Akkor ve Ünlütürk, 2021) yemek kitabından faydalanılmıştır. 
Söz konusu kaynaklarda yer alan tarifler içerik analizine tabii tutulmuş ve bu tariflerin yapılışı, 
kullanılan malzemeler, yapılan ön hazırlıklar, kullanılan ekipmanlar, doğrama şekilleri, pişirme 
teknikleri ve sunum aşamalarının benzerlik ve farklılıkları belirlenerek geçmişten günümüze 
değişimi incelenmiştir. 

BULGULAR  

Bu kısımda Cumhuriyet öncesi dönemde yazılan Osmanlı mutfağı kitaplarında ve modern 
dönem Osmanlı tariflerine yer veren Zennup 1844 kitabında yer alan tarifler karşılaştırılmıştır. 
Bu tarifler, keşkek (yalancı keşkek), cacık (yaz cacığı), adi pirinç pilavı (Urfa sadeyağlı pirinç 
pilavı), vişneli yaprak sarma (vişne yalancı dolması), helvai hakani (helva-yı hakani), soğan 
dolması ve lebeniye çorbası (lebeniye aşı) olarak belirlenmiştir. Bulguların karşılaştırmalara 
ilişkin verilerin tablolar aracılığıyla daha görünür şekilde ortaya konulması sağlanmış, daha 
sonra ilgili tariflerin benzer ve farklı yönleri yorumlanmıştır. 

Tablo 1: Mücver  

Mücver 

ZENNUP 1844 MELCEÜ’T TABBAHİN 

Malzemeler 

4 adet kabak rende 

3 adet yumurta  

1 kase un 

Yarım demet kıyılmış maydanoz  

Yarım demet kıyılmış yeşil soğan  

Soğan  

Maydanoz 

Tuz  

Kavrulmuş Kıyma 

Islanmış Francala içi (ekmek içi) 
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1 demet kıyılmış dereotu 

Yarım demet kıyılmış taze nane 

2 yemek kaşığı susam 

2 yemek kaşığı çam fıstığı 

Zeytinyağı  

Kaya tuzu  

Karabiber 

Servisi için: 

4 yemek kaşığı süzme yoğurt,   

3 kaşık beyaz peynir, bolca yeşillik 

Yumurta 

Sadeyağ  

 

 

Tarif 

Kabakları rendeleyip tuzlayın ve 5 dakika 
dinlendirin. Daha sonra suyunu iyice süzün 
ve kabakları derin bir kaba alın. Üzerine 
ince kıydığınız maydanoz, taze nane, yeşil 
soğan ve dereotunu ekleyin. Yumurtaları 
karışımın üzerine kırın. Un, tuz, ve 
karabiber ekleyip güzelce karıştırın. Hazır 
olan mücveri az yağladığınız tavada birer 
kaşık olacak şekilde dökün. Üst taraflarına 
susam ve çam fıstığı ekleyip tersine 
çevirerek bu taraflarını pişirin. Pişen 
mücverleri servis tabağına alın. Ayrı bir 
yerde beyaz peynir ve süzme yoğurdu 
güzelce çırpın. Mücverin kenarına bolca 
yeşillik koyun. Üzerine de çırptığınız 
süzme yoğurt ve peyniri ekleyip servis edin. 

Soğan ince ince doğranıp, maydanoz da 
yaprak yaprak ayrılıp tuz ile ovuşturulur. 
Sonra içine kavrulmuş kıyma, ıslanmış 
francala içi ve birkaç yumurta ilave edilerek 
gereği gibi yoğrulur. Mücver tavasında 
sadeyağ kızdırıldıktan sonra bu hazırlanan 
karışım tava gözlerine kaşık ile dökülüp 
kızartılır. Eğer mücver tavası yoksa bayağı 
tavada da olur; fakat yağ kızgın olmalıdır. 
Veya bir sahanda yağ yakılıp içine bütün 
bütün bu hazırlanan karışım dökülür. Kor 
üstünde pişirilip altı kızarınca çevrilir ve 
diğer tarafı da kızartılır. En kolayı budur. 

Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 Rendeleme, ince kıyım tekniği 

Melceü’t Tabbahin İnce kıyım tekniği 

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 

Kabaklar rendelenir. Tuzlanarak 5 dakika 
dinlendirilir. Suyu süzülür. 

Melceü’t Tabbahin Kavrulmuş kıyma hazırda bulundurulur. 

Kullanılan 
Ekipman  Zennup 1844 

Rende, bıçak, süzgeç, derin bir kap, tava, 
kaşık, maşa, servis tabağı, çırpma teli. 
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Melceü’t Tabbahin 
Bıçak, derin bir kap, mücver tavası, kaşık, 
maşa. 

Pişirme Teknikleri  

Zennup 1844 
Az yağda tavada kızartılarak pişirme 
işlemine tabii tutulmuştur. 

Melceü’t Tabbahin 
Mücver tavasında sadeyağda kızartarak 
pişirme işlemine tabii tutulmuştur. 

Servisi  
Zennup 1844 

Bol yeşillikli ve çırpılmış krem peynir ve 
süzme yoğurt eşliğinde servis edilmektedir. 

Melceü’t Tabbahin Kitapta servisi hakkında bilgi verilmemiştir. 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Mehmed Kamil’in (2015) eserlerinden yazarlar 
tarafından standardize edilmiştir. 

Tariflere bakıldığında modern tarifte orijinal tarifin izlerine rastlanmakla beraber, tariflerin 
içeriklerinde değişimler gözlemlenmektedir. Temel malzemeler Melceü’t Tabbahin den çok 
farklılaşmasa da, Zennup 1844 kitabındaki tarif; kabak, yeşil soğan, dereotu, taze nane, susam, 
çam fıstığı, karabiber gibi malzemelerle zenginleştirilmiştir. Osmanlı mutfağında yemeklerde 
et kullanımı yaygın olarak görülmektedir. İki tarif arasındaki en belirgin fark Melceü’t 
Tabbahin’ deki tarifte kıymanın yer almasıdır. İki tarifin de doğrama teknikleri benzerdir. 
Ekipman kullanımında Melceü’t Tabbahin’ de mücver tavası, bayağı tava ya da sahanda 
pişirilebileceği söylenmektedir. Mücver, Melceü’t Tabbahin’ de sadeyağda kızartarak 
pişirilmiştir. Sunum özelliğine bakıldığında Zennup 1844 tarifinde bol yeşillikli ve çırpılmış 
krem peynir ve süzme yoğurt eşliğinde servis edilmektedir.  

Tablo 2: Keşkek 

KEŞKEK YALANCI KEŞKEK 

ZENNUP 1844 KİTABÜT TABBAHİN 

Malzemeler 

500 g aşurelik buğday 

500 g kuzu kuşbaşı ya da dana kuşbaşı 

10 su bardağı su 

250 g tereyağı 

2 yemek kaşığı biber salçası  

2 su bardağı haşlanmış nohut 

Kimyon 

40 g tereyağı 

110 g un 

500 g orta yağlı dana eti (ince doğranmış, 
suda iyice haşlanmış) 

600 ml soğuk et suyu (etin haşlandığı sudan) 

9 g tuz 
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Kaya tuzu 

Tarif 

Buğdayı geceden ıslatın. Kuzu kuşbaşıyı su 
ve tuz ilave ederek ocağa koyun. 1.5 saat 
pişirdikten sonra süzdüğünüz buğdayı içine 
ilave edip, altı kısık olarak 1 saat daha pişirin. 
Suyunu çekmeye başladığında tahta kaşık ya 
da tokmakla dövmeye başlayın. Bu esnada 
biber salçasını ekleyin. Dövme işlemini 
yaklaşık yarım saat kadar sürdürün ve sonuna 
yakın haşlanmış nohutları ekleyin. Keşkek 
lime lime olunca altını kapatıp servis 
tabağına alın. Servis tabağındaki keşkeğin 
ortasına bir çukur açın, üzerine bolca kimyon 
gezdirin. Son olarak kızdırdığınız tereyağını 
ortasına dökerek servis edin. 

Tencerede tereyağı eritilir, un helva miyanesi 
gibi pişirilir. Et ve et suyu eklenir. Sürekli 
karıştırılarak ve ezilerek pişirilir. Ateşten 
indirilir ve etler lif lif dağılana, incecik olana 
kadar dövülür. Bir süre daha ocakta pişirilir 
ve sahanlarda tüketilir. 

Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 Et kuşbaşı şeklinde doğranır. 

Kitabüt Tabbahin Et ince bir şekilde doğranır. 

Ön Hazırlık 
Zennup 1844 Buğday önceden ıslanır. 

Kitabüt Tabbahin Tereyağı ve un ile miyane yapılır. 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 
Doğrama tahtası, bıçak, tahta kaşık, tencere, 
tava, servis tabağı. 

Kitabüt Tabbahin Doğrama tahtası, bıçak, kaşık, tencere, sahan. 

Pişirme Teknikleri  

Zennup 1844 
Haşlayarak pişirme işlemine tabii 
tutulmuştur. 

Kitabüt Tabbahin 
Tereyağı ve un kavurma işlemine tabii 
tutulmuştur. Haşlayarak pişirme işlemine 
tabii tutulmuştur. 

Servisi 
Zennup 1844 

Servis tabağındaki keşkeğin ortasına bir 
çukur açılarak bolca kimyon gezdirilmiş ve 
ortasına kızgın tereyağı dökülerek servis 
edilmiştir. 

Kitabüt Tabbahin Keşkek sahana alınarak servis edilmektedir. 

165



Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Güldemir (2018) eserlerinden yazarlar tarafından 
standardize edilmiştir. 

Zennup 1844 kitabında tarifin adı “keşkek”, Kitabüt Tabbahin’ de ise “yalancı keşkek” olarak 
geçmektedir. Zennup 1844 kitabındaki tarifte kullanılan nohut, salça ve kimyon baharatı gibi 
malzemeler tarifin Kitabüt Tabbahin’ e göre malzeme açısından hem zengin hem de farklı 
olduğunu ortaya koymaktadır. Zennup 1844 kitabındaki tarifte buğday kullanılmış, Kitabüt 
Tabbahin’deki tarifte ise buğday yerine tereyağı ve un, helva miyanesi gibi pişirilerek 
kavrulmuştur. Söz konusu fark Kitabüt Tabbahin’deki keşkeğin yalancı keşkek olarak ifade 
edilmesinin kaynağı olabilir. Zennup 1844 kitabında farklı olarak kuzu eti seçeneği vardır. 
Tariflerin ikisinde de malzemeler ezilerek ve dövülerek pişirilmektedir. Zennup 1844 
kitabındaki tarifte etler kuşbaşı, Kitabüt Tabbahin kitabındaki tarifte ise ince doğranmaktadır. 
İki tarifte de kullanılan ekipman ve pişirme teknikleri benzer özelliklerdedir. Zennup 1844 
kitabında yer alan tarifte keşkek servis tabağına alınır. Servis tabağındaki keşkeğin ortasına bir 
çukur açılır, üzerine bolca kimyon gezdirilir ve son olarak kızgın tereyağı ortasına dökülerek 
servis edilirken; Kitabüt Tabbahin’ de yalancı keşkeğin sahanlarda tüketildiği bilgisine 
ulaşılmaktadır.  

Tablo 3: Cacık 

YAZ CACIĞI CACIK 
ZENNUP 1844 MELCEÜ’T TABBAHİN 

Malzemeler 
1 kâse süzme yoğurt 
Çağla  
Erik 
Yeşil elma 
Marul 
Semizotu 
Dereotu 
Yaban mersini ya da kırmızı meyve 
1 diş sarımsak 
Sızma zeytinyağı 
Kaya tuzu 

Hıyar  
Tuz 
Sarımsak  
Torba yoğurdu veya çanak yoğurdu 
Buz 
(Taşrada bir fincan sirke de ilave ederler.)  

 
Tarif 

Sarımsağı kaya tuzu ile ezip yoğurda ekleyin. 
Güzelce çırpın ve yağını çıkarın. Tüm 
yeşillik ve meyveleri arzu ettiğiniz miktarda 
kullanarak bir karıştırma kabına alıp 
zeytinyağı ve tuzla güzelce harmanlayın. 
Servis kasesinin en altına yoğurdu serip, 
üzerine hazırladığınız yeşillikleri ekleyerek 
servis edin. 

Bir iki hıyar ince ince doğranıp bir miktar tuz 
serpildikten sonra savrulur. Daha sonra 
birkaç diş sarımsak bir kap içinde tuz ile iyice 
ezilip birbirine karışınca iyi cins ezilmiş 
torba yoğurdu veya çanak yoğurdu konur. 
İyice çalkalandıktan sonra doğranmış hıyarın 
üzerine dökülüp birkaç parça buz ilave 
edilerek yenir. Yaz mevsiminde pek güzeldir. 
Taşrada bir fincan sirke de ilave ederler. 
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Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 İnce kıyım 
Melceü’t Tabbahin İnce kıyım 

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 Yok 
Melceü’t Tabbahin Yok 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 
Bıçak, kesme tahtası, havan, karıştırma kabı, 
servis kasesi 

Melceü’t Tabbahin 
Bıçak, kesme tahtası, havan, çalkalama kabı, 
servis tabağı  

Pişirme Teknikleri  
Zennup 1844 Yok 
Melceü’t Tabbahin Yok  

Servisi 
Zennup 1844 

Hazırlanan yoğurdun üzerine yeşillikler 
ekleyerek servis edilir 

Melceü’t Tabbahin 
Buz ile servis edilir (Taşrada bir fincan sirke 
de ilave ederler.) 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Mehmed Kamil’in (2015) eserlerinden yazarlar 
tarafından standardize edilmiştir. 

Zennup 1844’ün yaz cacığı tarifinde süzme yoğurt kullanılırken, Melceü’t Tabbahin cacık 
tarifinde torba veya çanak yoğurt kullanılmıştır. Zennup 1844 tarifi çağla, erik, yeşil elma, 
marul, dereotu, yaban mersini ve kırmızı meyveler ile zenginleştirmiştir. Her iki tarifte de 
sarımsak kullanılmıştır. Melceü’t Tabbahin cacık tarifinde buz ve sirke de kullanılabilmektedir. 
Zennup 1844 yaz cacığı tarifinde çırpma ve ezme, Melceü’t Tabbahin cacık tarifinde ise sadece 
ezme tekniği kullanılmıştır. Her iki tarifte de doğrama tekniği ince kıyımdır. Her iki tarifte de 
kullanılan ekipmanlar bıçak, kesme tahtası, havan ve servis tabağıdır. Zennup 1844 yaz cacığı 
tarifinde hazırlanan yoğurdun üzerine yeşillik eklenerek servise sunulmuştur. Melceü’t 
Tabbahin cacık tarifinde buz ile servis edilmiş, taşralarda bir fincan sirkenin de eklenebileceği 
belirtilmiştir. 

Tablo 4: Pirinç Pilavı 

URFA SADEYAĞLI PİRİNÇ PİLAVI ADİ PİRİNÇ PİLAVI 

ZENNUP 1844 MELCEÜ’T TABBAHİN 

Malzemeler 

2 su bardağı pirinç 

1 su bardağı et suyu 

2 su bardağı su 

2 yemek kaşığı tereyağı 

2 yemek kaşığı Urfa sadeyağı 

Kaya tuzu  

Su  

Mısır pirinci 

Tuz 

1,3 kg pirinç 

320gr sadeyağ  
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Tarif 

Pirinci bol su ile yıkayıp sıcak suda 15 dakika 
dinlendirin. Daha sonra güzelce süzüp 
tereyağında bakır kazanda kavurmaya 
başlayın. 10 dakika kısık ateşte kavurup, tuz 
ve et suyu ekleyin. Kaynamaya başlayınca 
altını iyice kısıp demlendirerek 15 dakika 
daha pişirin. Altını kapatın ve bir tavada 
sadeyağı hafifçe yakıp pilavın üzerinde 
gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp 10 
dakika daha dinlendirdikten sonra servis 
edebilirsiniz. 

Herkes tarafından bilinse de pilavın tane tane 
olması arzu edildiğinde tencereye iki ölçü su 
konup tamamen kaynayınca bir ölçü iyi cins 
mısır pirincinin taşı ayıklanıp üç su 
yıkandıktan sonra süzülüp kaynar suya atılır. 
Yeterli miktarda tuz ile kaynatılıp suyunu 
çekince 1,3 kg pirinçle 320gr sadeyağ tavada 
yakılıp tencereye birdenbire dökülüp kapağı 
kapanır ve küllü ateşte yarım saat bırakılır. 
Sonra kapağı açılıp lengere konarak yenir. 

Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 Yok  

Melceü’t Tabbahin Yok 

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 

Pirinç yıkanarak sıcak suda 
dinlendirilmektedir 

Melceü’t Tabbahin Pirinç yıkanmaktadır 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 Bakır tencere, kaşık, tava, servis tabağı  

Melceü’t Tabbahin Tencere, kaşık, tava, servis tabağı 

Pişirme Teknikleri  
Zennup 1844 Kavurma ve suda pişirerek demlendirme 

Melceü’t Tabbahin Haşlama, kavurma ve demlendirme 

Servisi 

Zennup 1844 
Kitaptaki görselde bakır kapta servis 
edilmektedir.  

Melceü’t Tabbahin 
Lenger yani geniş büyük bakır kapta servis 
edilmektedir 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Mehmed Kamil’in (2015) eserlerinden yazarlar 
tarafından standardize edilmiştir. 

Zennup 1844 kitabında yer alan Urfa sadeyağlı pirinç pilavı, tarifinde tereyağı ve sadeyağ 
birlikte kullanılmıştır. Melceü’t Tabbahin’de yer alan tarifte ise sadece sadeyağ kullanılmıştır. 
Zennup 1844 tarifinde et suyu kullanılırken, Melceü’t Tabbahin tarifinde ise duru su yer 
almaktadır. Zennup 1844 tarifinde pirinç yıkandıktan sonra sıcak suda dinlendirilmiştir. 
Melceü’t Tabbahin tarifinde pirinç yıkanır ancak sıcak suda dinlendirilmez. Zennup 1844 
tarifinde pirinç bakır tencerede kavrulur, tuz ve et suyu eklenir ve kaynayınca kısık ateşte 
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pişirilir. Ardından hafifçe yakılmış sadeyağ pilavın üzerinde gezdirilir. Dinlendirildikten sonra 
servise sunulmaktadır. Melceü’t Tabbahin tarifinde kaynayan suya mısır pirinci atılır, tuz ile 
kaynatılıp suyu çekince bir tavada pirinç ve sadeyağ yakılıp tencereye dökülerek kapağı 
kapatılmakta ve küllü ateşte pişirilmektedir. Melceü’t Tabbahin pilav pişirme yöntemlerinden 
salma tekniği kullanılırken, Zennup 1844 tarifinde kullanılan pilav pişirme tekniği ise 
kavurmadır. 

Tablo 5: Vişneli Sarma / Dolma 

VİŞNELİ YAPRAK SARMA VİŞNE YALANCI DOLMASI 

ZENNUP 1844 MELCEÜ’T TABBAHİN 

Malzemeler 

500 g salamura ya da taze asma yaprağı 

1.5 su bardağı pirinç 

200 g dondurulmuş vişne 

1 su bardağı vişne suyu 

2 adet kıyılmış kuru soğan 

Yarım demet kıyılmış maydanoz 

Yarım demet kıyılmış taze nane  

Yarım demet kıyılmış dereotu 

1 su bardağı zeytinyağı 

2 yemek kaşığı kuş üzümü  

2 yemek kaşığı çam fıstığı 

2 yemek kaşığı toz şeker 

1 tatlı kaşığı yenibahar 

1 tatlı kaşığı tarçın 

Karabiber, Yeterince su, Kaya tuzu 

320 gr zeytinyağı 

1,3 kg soğan 

1,3 kg mısır pirinci 

2-3 fincan vişne suyu 

Tuz  

Biber 

Tarçın  

Dövülmüş kuru nane 

Taze haşlanmış asma yaprağı 

Ham vişne 

 

Tarif 

Soğanı yarım su bardağı su ile tavada 
sotelemeye başlayın. Suyu çekince yağın 
yarısını ekleyin. Biraz rengi değişince fıstığı 
ilave edip, kavurmaya devam edin. Fıstık da 
renk değiştirince pirinci ekleyerek 
kavurmaya devam edin. 5 dakika sonra 
baharatları ve 1 su bardağı suyu ilave edin. 

320 gr iyisinden zeytinyağı tavada yandıktan 
sonra 1,3 kg soğan ince ince doğranıp 
pişirilir. Tam kızarmaya yüz tutunca 1,3 kg 
da yıkanmış pirinci ilave edilip karıştırılır. 
Pirincin rengi biraz dönüp sararınca içine iki 
üç fincan vişne suyu konur ve birkaç kere 
tıkırdayınca ateşten indirilir. İçine tuz, biber, 
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Suyu çekene kadar kısık ateşte pişirin. 
Ardından altını kapatıp taze baharatları ve 
birkaç parçaya kıydığınız vişneleri ekleyin. 
Hazır olan bu içi asma yapraklarına sarın. 
Tamamını sardıktan sonra kalanını 
tencerenin altına serin ve üzerine sarmaları 
yerleştirin. Sarmaların üstüne yayvan bir 
tabak koyun. Tencereye vişne suyunu ve 1 
bardak daha su ilave edip, ocağa alın. Kısık 
ateşte yaklaşık 30 dakika pişirin. Bu sırada 
ilk 15 dakika sonunda kalan yarım su bardağı 
zeytinyağını ilave edin. Piştikten sonra kendi 
tenceresinde soğuyana kadar, yaklaşık 2 saat 
dinlendirip servis edin 

tarçın ve dövülmüş kuru nane ilave edildikten 
sonra iyice karıştırılır. Taze haşlanmış asma 
yaprağına ince ve uzunca sarılıp altına asma 
çubukları dizilmiş tencereye aralarına hamca 
vişne koyarak düzgün bir şekilde dizilir.  
Üzerine tencerenin ağzından biraz daha 
küçük bir sahan veya lenger ile bastırılıp 
üstüne biraz çıkacak kadar su konur. Kapağı 
kapandıktan sonra pişirilir. Suyunu çekince 
bir kere yoklamak gerekir. Eğer pirinçler 
diriyse bir miktar daha su ilave edilir. Çünkü 
her pirincin pişme hızı farklı olur. Meşhuru 
budur. 

Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 İnce kıyım  

Melceü’t Tabbahin İnce kıyım  

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 İç harcın hazırlanması 

Melceü’t Tabbahin İç harcın hazırlanması 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 Tava, kaşık, tencere, tabak, servis tabağı 

Melceü’t Tabbahin Tencere, kaşık, tabak, servis tabağı 

Pişirme Teknikleri  
Zennup 1844 Soteleme, kavurma, haşlama, demlendirme 

Melceü’t Tabbahin Soteleme, kavurma, haşlama, demlendirme 

Servisi 
Zennup 1844 

Kitaptaki görselde vişne taneleri ile 
süslenerek servis edildiği gözlemlenmiştir 

Melceü’t Tabbahin Eserde servisi hakkında bilgi verilmemiştir 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Mehmed Kamil’in (2015) eserlerinden yazarlar 
tarafından standardize edilmiştir. 

Her iki tarifte de asma yaprağı ve vişne suyu kullanılmıştır. Zennup 1844 vişneli yaprak sarma 
tarifinde dondurulmuş vişne kullanılmıştır. Melceü’t Tabbahin vişneli yalancı dolma tarifinde 
ham vişne kullanılmıştır. Her iki tarifte de soğan kullanılmıştır. Zennup 1844 vişneli yaprak 
sarma tarifinde maydanoz, dereotu ve taze nane; Melceü’t Tabbahin vişneli yalancı dolma 
tarifinde ise dövülmüş kuru nane ve biber kullanılmıştır. Her iki tarifte de tarçın ve zeytinyağı 
kullanılmıştır. Zennup 1844 vişneli yaprak sarma tarifi ilave olarak kuş üzümü, çam fıstığı, toz 
şeker ve yenibahar ile zenginleştirilmiştir. Her iki tarifte de aynı pişirme teknikleri 
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kullanılmıştır. Her iki tarifin de doğrama tekniği ince kıyımdır. Her iki tarifte de kullanılan 
ekipmanlar aynıdır. Zennup 1844 kitabında tarifin sunumuna ilişkin görselde vişne taneleri ile 
servis edildiği görülmektedir. Melceü’t Tabbahin vişneli yalancı dolma tarifinde ise servis 
hakkında herhangi bir bilgiye rastlanılmamıştır. 

Tablo 6: Helvai / Helva-yı Hakani 

HELVAİ HAKANİ HELVA-YI HAKANİ 

ZENNUP 1844 KİTABÜT TABBAHİN 

Malzemeler 

½ su bardağı un 

½ su bardağı nişasta 

½ su bardağı pirinç unu 

4 yemek kaşığı tereyağı 

1 su bardağı toz badem  

3 yemek kaşığı kabuksuz badem 

150 g kaymak  

Şerbet için 

4 su bardağı süt 

3 su bardağı şeker 

110 g tereyağı  

110 g un 

110 g buğday nişastası 

110 g pirinç unu 

427 ml kaynar süt 

Kestirme için: 

315 g şeker 

350 ml su 

Tarif 

Süt ve şekeri bir tencerede kaynattıktan sonra 
altını iyice kısıp sıcakta bekletin. 3 çeşit unu 
karıştırıp tereyağı ile bir tavada kavurmaya 
başlayın. Birkaç dakika sonra toz bademi 
içine ekleyip kısık ateşte kavurmaya devam 
edin. Yaklaşık 20 dakika kısık ateşte rengi 
dönünceye kadar kavurun. Ardından sıcak 
şerbeti kepçe ile ilave edip karıştırmaya 
devam edin. Tüm şerbeti ekledikten sonra 
kısık ateşte birkaç dakika demlenmeye 
bırakın. Bu esnada bir tavada bademleri 
hafifçe kavurun. Helvayı servis tabağına alıp 
kaymak ve kavrulan bademle servis edin. 

Tereyağı bir helva tenceresinde eritilir, içine 
un ve nişasta yavaş yavaş dökülerek yedirilir. 
Un kokusu gidinceye kadar kısık ateşte 
karıştırılarak kavrulur. Süt ve önceden şekerli 
suyla hazırlanmış kestirme dökülür, iyice 
karıştırılır. Kapağı kapatılarak 15 dakika 
dinlendirilir. Kepçenin tersiyle iyice ezilir ve 
tüketilir. 

Zennup 1844 Yok  
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Doğrama 
Teknikleri  Kitabüt Tabbahin 

Yok 

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 Yok 

Kitabüt Tabbahin Yok 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 Tencere, tava, kaşık, servis tabağı 

Kitabüt Tabbahin Tencere, kaşık, servis tabağı 

Pişirme Teknikleri  

Zennup 1844 
Kavurma ve şerbeti ile haşlama, 
demlendirme 

Kitabüt Tabbahin 
Kavurma ve şerbeti ile haşlama, 
demlendirme 

Servisi 

Zennup 1844 Kaymak ve kavrulan bademle servis edilir 

Kitabüt Tabbahin 
Kepçenin tersi ile iyice ezilip tabaklara servis 
edilir 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Güldemir (2018) eserlerinden yazarlar tarafından 
standardize edilmiştir. 

Her iki tarifte de un, nişasta ve pirinç unu kullanılmıştır. Her iki tarifte de tereyağı 
kullanılmıştır. Zennup 1844 tarifinde ilave olarak badem, toz ve kabuksuz badem olmak üzere 
kullanılmıştır. Zennup 1844 tarifinde şerbeti için şeker ve süt, Kitabüt Tabbahin tarifinde 
kestirme için süt, şeker ve su kullanılmıştır. Her iki tarifte de aynı pişirme teknikleri 
kullanılmıştır. Her iki tarifte de kullanılan ekipmanlar aynıdır. Helva Zennup 1844 tarifinde 
kaymak ve kavrulmuş badem ile sunulmakta, Kitabüt Tabbahin tarifinde ise kepçenin tersi ile 
iyice ezdirip tabaklara konularak servis edilmektedir.  

Tablo 7: Soğan Dolması 

SOĞAN DOLMASI 

ZENNUP 1844 KİTAB-I ME’KULAT 

Malzemeler 

1 kg iri kuru soğan 

250 g yağlı kıyma  

1 su bardağı pirinç 

¼ demet kıyılmış maydanoz 

Kıyma  

Soğan  

Karabiber  

Tuz 
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5 yemek kaşığı zeytinyağı 

3 yemek kaşığı nar ekşisi 

1 çay kaşığı şeker 

1 çay kaşığı tarçın 

1 çay kaşığı karabiber 

Kaya tuzu 

Yeterince su 

Kemikli et 

Tarif 

Soğanların birini incecik kıyın ve bir kenara 
ayırın. Kalan soğanları soyduktan sonra 
kenarına bir uçtan bir uca bıçak yardımı ile 
bir çizik atın. Bu soğanları 15 dakika bol suda 
haşlayıp süzün. Daha sonra bıçakla çizdiğiniz 
yerden yaprak yaprak ayırıp bir kenara alın. 
Bir kabın içine ince kıydığınız soğanı, 
maydanozu, kıymayı, yıkadığınız pirinci ve 
baharatları koyun. Güzelce yoğurup 
zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edin. 
Hazırladığınız harcı soğan yapraklarının 
arasına 1 tatlı kaşığı olacak şekilde yerleştirip 
soğan yaprağını yuvarlayın. Hazırladığınız 
dolmaları yayvan bir tencereye sırayla dizin. 
Ardından üzerine bir tabak yerleştirin. 
Üzerine çıkacak kadar su ilave edin. Biraz tuz 
ekleyip kaynamaya bırakın kaynamaya 
başlayınca altını kısın ve 45 dakika daha 
pişirin. Altını kapatıp tencerenin üzerindeki 
tabağı alın. Tencerenin kapağını kapatıp, 15 
dakika sonra servis edin. 

İki yağsız bir yağlı etten kıyma çekelim. İçine 
soğan, karabiber ve tuz ekleyelim. Soğanın 
üst kabını alalım. Ortasından keselim. 
İçindeki zarını gidermeden bir bir ayıralım. 
Bir parça kemikli eti şişe saplayalım. Soğanın 
dibini delelim. Dibini deldiğimiz soğanı ağzı 
yukarı gelecek şekilde şişe saplayalım. 
Kıymayı top edip soğanın ardınca 
saplayalım. İçine gelmeli. Saplanan 
soğanların ardınca kemikli et saplayıp 
kapatalım. Bu şekilde dört beş soğanı 
saplayalım. Yine bir kemikli eti saplayıp, 
bahsi geçen soğanın tamamını bu şekilde 
saplayalım. Kebap edelim. 

 

Doğrama 
Teknikleri  

Zennup 1844 İnce kıyım  

Kitab-ı Me’kulat İnce kıyım 

Ön Hazırlık  
Zennup 1844 Soğanları suda haşlama, pirinci yıkama 

Kitab-ı Me’kulat Etten kıyma çekilmiştir 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 
Bıçak, kesme tahtası, tencere, süzgeç, 
karıştırma kabı, tabak 
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Kitab-ı Me’kulat Bıçak, kesme tahtası, şiş 

Pişirme Teknikleri  
Zennup 1844 Tencerede suda kapağı kapalı pişirme işlemi 

Kitab-ı Me’kulat Köz ateşte şişte pişirme işlemi 

Servisi 

Zennup 1844 
Kitaptaki görselde nar taneleri ile servis 
edildiği gözlemlenmiştir 

Kitab-ı Me’kulat 
Eserden anlaşıldığı üzere kebap şeklinde 
servis edilmektedir 

Kaynak: Zennup 1844 (Akkor ve Ünlütürk, 2021) ile Kitab-ı Me’kulat (2020) eserlerinden 
yazarlar tarafından standardize edilmiştir. 

Her iki tarifte de kıyma ve soğan kullanılmıştır. Zennup 1844 soğan dolması tarifinde pirinç 
kullanılmış, Kitab-ı Me’kulat soğan dolması tarifinde kemikli et kullanılmıştır. Zennup 1844 
soğan dolması tarifinde pirinç, maydanoz, nar ekşisi, şeker, tarçın ve karabiber ile 
harmanlanarak tencerede kapağı kapalı bir biçimde pişirilmiştir. Kitab-ı Me’kulat soğan 
dolması tarifinde ise köz ateşte şişte pişirme tekniği uygulanmıştır. Her iki tarifin de doğrama 
tekniği ince kıyımdır. Her iki tarifte de kullanılan ortak ekipmanlar; bıçak ve kesme tahtasıdır. 
Zennup 1844 soğan dolması tarifinde ayrıca tencere, süzgeç, karıştırma kabı ve tabak 
kullanılmıştır. Zennup 1844 kitabında tarife ait görselde nar taneleri ile servis edildiği 
görülmektedir. Kitab-ı Me’kulat soğan dolması tarifinde eserden anlaşıldığı üzere kebap 
şeklinde şiş ile servis edilmiştir.  

Tablo 8: Lebeniye Çorbası / Aşı 

LEBENİYE ÇORBASI LEBENİYE AŞI 

ZENNUP 1844 15. YÜZYIL OSMANLI MUTFAĞI  

Malzemeler 

250 g yağsız kuzu kuşbaşı 

1 kg süzme yoğurt 

10 yemek kaşığı sızma zeytinyağı 

1 çay bardağı pirinç  

1 su bardağı haşlanmış nohut 

1 adet yumurta 

1 kaşık un 

5 su bardağı su 

3 yemek kaşığı nane 

Et  

Tuz 

Sıcak su 

Soğan 

Pırasa 

Patlıcan 

Kuru kişniş 

Kimyon 

Mastika 
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Karabiber  

Kaya tuzu 

Tarçın kabuğu 

Nane 

Yoğurt 

Tarif 

Kuzu etini su, tuz ve karabiber ile 1 saat 
haşlayın. Haşlanan etleri tencereden çıkartıp 
didikleyin ve tekrar tencereye koyun. İçine 
haşlanmış nohut, pirinç ve karabiber ilave 
edip 30 dakika daha pişirmeye devam edin. 
Başka bir tencerede yoğurt, yumurta ve unu 
iyice karıştırın ve kısık ateşe ayarlanmış 
ocağa koyun. Hiç durmadan karıştırmaya 
devam edin, ta ki yoğurdunuzdan dumanlar 
çıkıncaya kadar. Diğer tarafta hazır olan 
tencerenin altını kapatıp üzerine 
yoğurdunuzu karıştırarak yavaş yavaş ilave 
edin. Ayrı bir tavada zeytinyağını kızdırın ve 
bir kepçenin içine naneyi koyun. Kepçeyi 
çorbanın üzerine getirip zeytinyağını ilave 
edin ve kızaran nanelerin çorbanın üzerine 
dökülmesini bekleyin. Güzelce karıştırıp 
servis edin. 

Et adete uygun şekilde doğranarak parçalara 
ayrılır. Biraz tuz ve gerektiği kadar sıcak su 
eklenerek kaynatılır. Suyu azalıp yağı 
çıkmaya başladığında soğanın ve pırasanın 
kabukları soyulur, doğranır, biraz tuzlu suda 
yıkanarak çömleğe bırakılır. Bundan sonra 
patlıcanın kabuğu soyulur. Kalan kısım dört 
parçaya ayrılır. Kaynatılarak acısı giderilir. 
Çömlekteki malzemelerin üzerine bırakılır. 
Üzerine biraz dövülmüş kuru kişniş, kimyon, 
mastika, tarçın kabuğu ve nane ekilir. 
Malzemeler tamamen pişinceye ve suyu 
çekilinceye kadar kaynatılır. Bundan sonra 
biraz su ile birlikte çalkalanmış yoğurt 
çömleğe dökülür. Üzerine biraz nane serpilir, 
çevresi silinir. Kor üstünde kıvama gelinceye 
kadar bekletilir, indirilir, yenir. 

Doğrama 
Teknikleri  Zennup 1844 

Yok 

Doğrama 
Teknikleri  

15.Yy. Osmanlı 
Mutfağı 

Et adete uygun doğranır 

Ön Hazırlık  

Zennup 1844 Et ve nohut haşlanır, et didiklenir 

15.Yy. Osmanlı 
Mutfağı 

Et ve sebzeler usulünce doğranır 

Kullanılan 
Ekipman  

Zennup 1844 Kepçe, tencere, karıştırma kabı, tava 

15.Yy. Osmanlı 
Mutfağı 

Bıçak, kesme tahtası, çömlek 

Pişirme Teknikleri  

Zennup 1844 Haşlama 

15.Yy. Osmanlı 
Mutfağı 

Kor ateşte çömlekte pişirme 
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Servisi 

Zennup 1844 
Kızdırılmış zeytinyağı ve nane üzerine 
gezdirilir, karıştırılır ve servis edilir 

15.Yy. Osmanlı
Mutfağı

 Piştiği çömlekte servis edilir 

Kaynak: Akkor ve Ünlütürk (2021) ile Muhammed Şirvani’nin (2018) eserlerinden yazarlar 
tarafından standardize edilmiştir. 

Her iki tarifte de et yoğurt ve nane kullanılmıştır. Zennup 1844 tarifinde ayrıca yumurta ve un, 
15. yüzyıl Osmanlı mutfağı kitabında yer alan tarifte ise patlıcan ve pırasa kullanılmıştır. 
Zennup 1844 tarifinde zeytinyağı kullanılırken 15.yüzyıl Osmanlı mutfağı tarifinde yağ 
kullanılmamıştır. Zennup 1844 tarifinde haşlama tekniği kullanılmış, 15.yüzyıl Osmanlı 
mutfağı kitabında yer alan tarifte ise kor ateşte çömlekte pişirme tekniği kullanılmıştır. 
15.yüzyıl Osmanlı mutfağı tarifinde kullanılan baharatlar tarçın, mastika, kimyon ve nanedir. 
Zennup 1844 tarifinde ise baharat olarak yalnızca nane ve karabiber kullanılmıştır. Zennup 
1844 tarifinde yemeğin servisi üzerine kızdırılmış zeytinyağı gezdirilmiş ve nane eklenmiş 
şekildeyken, 15.yüzyıl Osmanlı mutfağı kitabında yer alan tarifte ise çömlekte pişirildiği haliyle 
servis edilmiştir.

Cumhuriyet öncesi dönemde yazılmış Osmanlı mutfağı kitaplarında yer alan tarifler ve bunların 
modern versiyonlarını içeren Zennup 1844 kitabında yer alan tarifler karşılaştırılmış ve 
özellikle kullanılan malzemeler, ekipmanlar, pişirme ve doğrama teknikleri, servis esasları 
açısından yorumlanmaya değer fark ve benzerlikler taşıdıkları tespit edilmiştir.   

Öncelikle modern tariflerde kullanılan yiyecek malzemelerinin, Cumhuriyet öncesi döneme 
göre çok daha çeşitli unsurlardan oluştuğu göze çarpmaktadır. Özellikle baharat, yeşillikler ve 
kırmızı meyveler gibi lezzet konsantrasyonunu olumlu yönde etkilemesi beklenen 
malzemelerin modernize tariflerin içerisine özenle yerleştirildiği görülmektedir. Tariflerde 
kullanılan malzemelerin çeşitliliğine yönelik tespiti yemeklerde kullanılan yağlar için de 
gerçekleştirmek mümkündür. Zira Cumhuriyet öncesi dönem tariflerinde sadeyağ kullanılırken, 
modern tariflerde sadeyağ kullanımının yanında tereyağı ve zeytinyağı kullanımına da 
rastlanmaktadır. 

Tarifler kullanılan pişirme ekipmanları özelinde değerlendirildiğinde, modern tariflerde 
genellikle çeşitli yemekler için kullanılabilecek çok amaçlı olarak değerlendirilebilecek 
ekipmanların kullanımı göze çarparken, Cumhuriyet öncesi dönem tarifleri için o tarife has 
ekipmanlar kullanılabilmektedir. Örneğin Cumhuriyet öncesi dönem kitapları mücverin 
pişirilmesi için mücver tavasını kullanırken, modern tarifte karışımın kaşıkla kızgın yağ 
bulunan tavaya döküldüğü göze çarpmaktadır. Diğer yandan Cumhuriyet öncesi dönem 
tariflerinde kullanılan pişirme ekipmanları için genellikle bakır ve çömlek ibaresi kullanılırken, 
modern dönem tariflerinde pişirme ekipmanının materyali özellikle vurgulanmamaktadır. 
Modern dönem ekipmanlarının çok amaçlı yapısını, bu durum üzerinden de örneklendirilebilir. 

SONUÇ 
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Osmanlı mutfağına ilişkin tariflerin sunumu da iki dönem açısından farklılıklar göstermektedir. 
Cumhuriyet öncesi dönem tariflerinde yemek hazırlandıktan sonra genellikle piştiği kapta ve 
olduğu haliyle sunulurken, porisyonlara ilişkin herhangi bir ipucu bulundurmamaktadır.  
Modern dönem tariflerinde ise yemeklerin tabakta porsiyonlanarak ve daha minimalist yapıda 
sunulduğu, ayrıca sunumda farklı yiyecek maddelerinin görsel çekiciliği artırıcı unsurlar olarak 
kullanıldığı görülmektedir.  

Cumhuriyet öncesi dönem tariflerinde kullanılan pişirme yöntemleri de daha tarife özgü ve 
geleneksel yöntemler olarak değerlendirilebilir. Örneğin soğan dolması için köz üzerinde 
pişirme yönteminin özellikle vurgulanması bu tespiti doğrular niteliktedir. Kor üzerinde 
bekletme ifadesi de konu ile ilgili başka bir örnek olarak değerlendirilebilir. Modern dönem 
tariflerinde ise genel anlamda pişirme yöntemlerinin ve ısı kaynaklarının tarife yönelik olarak 
özel bir şekilde seçildiğinden bahsedilmemektedir. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar, Cumhuriyet öncesi dönem Osmanlı mutfağı kitaplarında yer 
alan tariflerin içerik anlamında daha geleneksel öğeler barındırdığını ve daha klasik bir yapıda 
olduğunu ortaya koymaktadır. Diğer yandan Zennup 1844 yemek kitabında yer alan tarifler ise, 
yiyecek-içeceğe dair modern eğilimler kapsamında ve günün şartları doğrultusunda şekillenen 
tarifler olarak dikkat çekmektedir. Buradan hareketle Osmanlı mutfağına yönelik bu çalışma 
kapsamında ele alınan modern tariflerin klasik tarifleri günümüz koşullarına uyarladığı, böylece 
mutfak kültürünün geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarımı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
misyonunu desteklediğini ifade etmek mümkündür. 
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ÖZET  

Mutfak kültürünün korunması ve devamlılığı açısından tarihimizde yer alan ve yok olma 
tehlikesiyle karşılaşan tariflerimizin günümüze uyarlanarak literatüre ve yiyecek-içecek 
işletmelerine kazandırılması gerekmektedir. Et Terkibāt Fî Tabhil-Hulviyyāt eserinde yer alan 
tariflerin standart bir hale getirilmesi amacını taşıyan bu çalışma unutulma tehlikesiyle karşı 
karşıya olan özgün tatlıların standart tariflerinin oluşturulması açısından önemli görülmektedir. 
Osman Kerim Efendi tarafından 27 Ağustos 1828 tarihinde yazıldığı bilinen Et Terkibāt Fî 
Tabhil- Hulviyyāt eserinin incelenerek, uzman görüşleriyle seçilen tatlıların özgünlüğüne 
dikkat ederek günümüz mutfaklarında uygulanmasına yönelik, uygulamalarının yapılması, 
kullanılan malzemelerin pratik ve birim ölçülerle belirtilmesi, açıklamalar yazılması, 
hazırlanışının öz bir şekilde basamaklandırılması, fotoğraflanması, porsiyon miktarlarının 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada uygulaması yapılan 6 tarifte yer alan malzemeler 
tereyağı, süt, buğday nişastası, yumurta, bal/şeker, pirinç unu, buğday unu, badem, tavuk, 
tarçın ve kaymak şeklinde sıralanabilir. Bu tatlılarda çırpma, doğrama, yoğurma; kaynar 
kaynamaz ısıda pişirme, ağartma, tavada/sacda pişirme, kavurma, kızartma teknikleri 
kullanılmaktadır. İlerleyen çalışmalarda kitapta yer alan bütün tariflerin günümüze 
uyarlanması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı mutfağı, Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt, yemek uyarlamaları, 
gastronomi 

ADAPTATION OF SELECTED RECIPES IN THE BOOK OF ET 
TERKIBĀT FÎ TABHIL- HULVIYYĀT  

ABSTRACT   

In terms of the preservation and continuity of the culinary culture, our recipes, which are in our 
history and are in danger of extinction, need to be adapted to the present day and brought to the 
literature and food and beverage businesses. This study, which aims to standardize the recipes 
in Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt, is considered important in terms of creating standard 
recipes for original desserts that are in danger of being forgotten. By examining the work of Et 
Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt, which is known to have been written by Osman Kerim Efendi 
on August 27, 1828, paying attention to the originality of the desserts selected with expert 
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opinions, making applications for its application in today's kitchens, specifying the materials 
used in practical and unit measures, writing explanations, cascading the preparation in a concise 
manner, photographing it. It is aimed to determine the portion amounts. The ingredients in the 
6 recipes applied in the study can be listed as butter, milk, wheat starch, egg, honey/sugar, rice 
flour, wheat flour, almond, chicken, cinnamon and cream. In these desserts, whisking, 
chopping, kneading; poaching, bleaching, pan/sheet cooking, roasting and frying techniques are 
used. It is recommended that all the recipes in the book be adapted to the present in future 
studies. 

Keywords: Ottoman cuisine, Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt, food adaptations, gastronomy 

GİRİŞ  

Orta Asya ve akabinde Anadolu Beylikleri döneminden itibaren gelişim gösteren Türk mutfağı, 
Osmanlı imparatorluğu döneminde oldukça zengin bir envantere sahip olmuştur. Çok uluslu 
yapısı, baharat, ipek ve farklı ticaret yollarına ev sahipliği yapmış oluşu, coğrafi sınırlarının 
genişliği sebebiyle farklı iklim ve bitki türlerine sahip topraklarının olması da bu konuda önemli 
bir katkıya sahiptir (Halıcı 2009, Işın, 2014: 7; Bilgin, 2000: 246).  

Osmanlı vilayetlerinin gelişimi, içerisinde bulunan şehirlerin mevcut durumlarıyla yakın bir 
ilişki içerisindedir. Turhan vd. (2005) aktardıklarına göre eğer söz konusu şehirler sıfırdan 
kurulmuşlarsa geleneksel Osmanlı-Türk şehirleşmelerine uygun olarak düzenlenmişlerdir; 
ancak şehirler Osmanlı yönetimi altına girmeden önce belirli bir kültürel ve etnik desene 
sahipse bu desen Osmanlıya ait özellikler ile birleşerek karma bir şehir yapısı oluşturmuşlardır. 
Yunanistan, Yenişehir (Larisa) ili sıfırdan kurulan ve Osmanlı-Türk şehirleşmesine uygun 
bölgelerdendir (Turhan vd., 2005). 

Osmanlı döneminden kalan yemek tarifleri içeren kitaplar ya da el yazması eserler, Osmanlı 
yemek kültürü zenginliğinin açıklanması ve tanıtılması açısından öneme sahiptir. Bu eserler 
sayesinde sadece o dönemde yapılan ve tüketilen yemekler hakkında değil; sıklıkla 
kullanılmakta olan temel malzemeler, pişirme araç-gereçleri ve yöntemleri hakkında da bilgi 
sahibi olmamız sağlanmaktadır. 

Osmanlı mutfağı ve yemek kültürü konuları hakkında günümüze ulaşan çok fazla el yazması 
eser ya da kitap bulunmamaktadır (Sakaoğlu, 2006). Literatürde yapılan araştırmalar sonucunda 
Türk mutfağı ve Osmanlı mutfağına ilişkin bilgiler içeren bazı eserlere erişilmiştir. Bu eserler 
Tablo 1’de sunulmaktadır (Sakaoğlu, 2006; Güldemir, 2014). Osmanlı yemek tariflerini içeren 
az sayıdaki eserin günümüzde uygulanabilir hale getirilmesi önemli görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 

179



Tablo 1. Osmanlı Mutfağına Dair Önemli Bazı Eserler 

Ad Tanım 
Kitabü’t- Tabih 13. yüzyıl tarihli yeme konulu Arapça eser (Güldemir,

2010).
Divan-i Et’ime / Kenzü’l-İştehâ Muhtelif yemekleri tanıtan 15.  yüzyılda yazılmış Farsça

manzum eser (Kaska, 2019).
Türkiye      Gıda      Hijyeni Tarihinde     Fatih     Devri  
Yemekleri 

Fatih Sultan Mehmet Külliyesi ve Sarayı mutfak
defterlerinden 15.  yüzyıl yemeklerinin derlendiği belirtilen
yemek kitabıdır (Ünver, 1962).

Osmanlı Saray Mutfağı Topkapı Sarayı’nın iki yüzyıllık (1453-1650) mutfak
teşkilatını ve yönetimi kapsamında; hangi yemeklerin
tüketildiği ve tüketilenlerle ilişkili tedarik bilgilerini içeren
kitap (Bilgin, 2004).

15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı Osmanlı hekimlerinden Muhammed bin Mahmûd
Şirvânî’ye ait 15. yüzyıl yemek kitabı (Şirvânî, 2005).

Bir Ziyaret Defteri Sultan Bayezid ve Sultan Cihangir’in 1539 tarihli sünnet
düğünleri ziyafetlerinde sunulan yemeklerin listesinin
bulunduğu belge (Tezcan, 1998).

Yemek Risalesi 1700lü yıllara tarihlenen bir yemek kitabıdır.
Tabh-ı Et’ime Yazma; Kitabü’t-Tabih adlı Arapça eserden Muhammed

bin   Mahmud   tarafından Türkçeye çevrildiği düşünülüyor
(Gündüzöz, 2016).

Tercüme-i Kenzü’l İştehâ Ahmed Cavid’in İranlı şair Mevlânâ Ebû İshak Hallâcı
Şirâzî’nin Kenzü’l-İştihâ (İştah Hazinesi) adlı şiirindeki
yemeklerle ilgili tâbirleri derlediği sözlük (Cavid, 2006).

Ağdiye Risalesi Dürrizade Nurullah Mehmed Efendi tarafından yazılan İlk
Türkçe yemek kitabı (Nurullah Mehmed Efendi, 2015).

Tarihte 50 Türk Yemeği Ağıdiye Risalesi’nde sunulan 200 yemekten 50 adedinin
sunulduğu yemek kitabı (Ünver, 1948).

Et-Terkibât fi Tabhi’l-Hulviyyat Türkçe   yazma: Yenişehir   Feneri’nde bulunup İstanbul’a
getirilen yazma tatlı tariflerini içeriyor; Osman Kerim
Efendi tarafından İstanbul’da temizlenerek kopya edilmiş
(Kut, 1985).

Yemek Risalesi (Ali Eşref Dede’nin Yemek Risalesi) Çorbadan tatlıya çeşitli tariflerin bulunduğu Türkçe yemek
yazması (Halıcı, 1992).

Melceü’t-Tabbâhîn Tıbbiye   müderrisi   Mehmed   Kâmil tarafından yazılan ilk
basılı Türkçe yemek kitabı; yazılan bu Türkçe eserde yemek,
tatlı, turşu, salata, vb. yemek tarifleri var (Kamil, 1844).

Fenn-i Tabâhat (Aşçılık Sanatı) Mehmed Reşad’ın (1921-1923) tarihleri arasında
yayımladığı 4 ciltlik yemek kitabı. Osmanlı döneminde
yayımlanan son yemek kitabı olması bakımından önemli bir
kaynaktır (Reşad, 2018).

Osmanlı Mutfağı Türabi Efendi’nin Melceüt Tabbahin’den uyarladığı 1864
yılında Londra’da İngilizce olarak basılan kitabın Türkçe
baskısı (Efendi, 2005).

Aşçıbaşı Mahmud Bin Nedim Tosun’a ait olan 1898 tarihli yemek
kitabı (Işın, 1998).

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü Yerasimos (2011)’e ait olan bu kitapta Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde geçen ve 17. yüzyıl Osmanlı
coğrafyasında tüketilen yemekler ile kullanılan araç-gereçler
bilgisi yer alan kitap (Yerasimos, 2011).

Bu çalışmada ilk basılı Türkçe yemek kitabı olan Melceü’t Tabbahin’den 16 yıl öncesine 
tarihlenen ve Osmanlı döneminde belirli bir yöredeki tatlıları mercek altına alan Et Terkibāt Fî 
Tabhil- Hulviyyāt adlı eserdeki seçili tariflerin günümüze kazandırılması amaçlanmaktadır. 
Kaybolmakta olan eski tatlılarımızın literatüre kazandırılması ve bu tariflerin yiyecek-içecek 
işletmelerinde kullanılacak biçimde düzenlenmesi ile Türk yemek kültürünün 
canlandırılmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmak çalışmanın diğer amaçları arasındadır. 
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Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt1 Eserinin Özellikleri 

Eserde Rumeli’nin Tesalya bölgesinde bulunan, bugün Larissa, Yunanistan olarak bilinen, 
Yenişehir- Fener şehrindeki tatlılar yer almaktadır. İncelenen bu elyazması eser Osmanlı 
tatlılarında kullanılan temel ürünler, pişirme teknikleri, araç ve gereçler hakkında güvenilir 
bilgiler sağlamaktadır. Eserdeki tatlıların çoğu (hakani helvası, ıshakiyye tatlısı, dilber dudağı, 
levzine, revani gibi) diğer Osmanlı vilayetlerindeki tatlılarla benzerlik göstermektedir. Ayrıca 
bu tatlılar Melceü’t Tabbahin (1844), Fenn-i Tabâhat (1921), Kitabüt Tabbahin (1951) gibi 
eserlerde bulunsa da Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt’ın 1828 tarihli el yazması bir eser olması, 
tariflerdeki olası farklılıkları ortaya koyabilmesi açısından önem teşkil etmektedir (Kamil, 
1844; Güldemir, 2018; Reşad, 2018). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Yapılan literatür incelemesinde Osmanlı yemek kültürünü, alışkanlıklarını ve tariflerini gün 
yüzüne çıkartan çalışmalara ulaşılmıştır ancak bu çalışmalardan çok azı Osmanlı tariflerini 
günümüz şartlarına uyarlayamaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. 

Argünşah’ın ve Çakır’ın editörlüğünü yaptıkları, Muhammed bin Mahmûd Şirvanî’ye ait olan 
15. Yüzyıl Osmanlı Mutfağı (2005) adlı el yazması eseri derleyerek literatüre kazandırmışlardır.
Eserde Osmanlı’da tüketilen yemeklerin tarifleri ve bu yemeklerin hangi hastalıklara iyi
geldiğine yönelik bilgiler bulunmaktadır.

Yerasimos, Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Yemek Kültürü: Yorumlar ve Sistematik Dizin 
(2011) adlı eserinde Evliya Çelebi’nin 10 ciltlik seyahatnamesini incelemiştir. Seyahatname 
yazıldığı dönem olan 17. yüzyılda Çelebi’nin ziyarette bulunduğu bölgelere ait detaylı bir 
yeme-içme, alet edevat ve yemek kültürü ögelerini barındırmaktadır.  Yerasimos, bahsedilen 
ögelerin sistematik bir dizinini oluşturarak 17. yüzyıl Osmanlı Coğrafyasında tüketilen 
yemeklerin ve kullanılan araç-gereçlerin envanter listesini oluşturmuştur. 

Mehmet Reşad’ın Fenn-i Tabâhat (1921-1923), adlı dört ciltlik eseri “gayet basit ve sade bir 
surette yemek pişirmeyi öğretmek” amacıyla yazılmıştır. Eserde kullanılan malzemelerin 
özellikleri, mutfak araç gereçleri, sağlıklı beslenme, 790 yemek tarifi ve yaklaşık 400 mutfak 
terimi görsellerle birlikte okuyucu ile buluşturulmuştur. Dönemde yaygın olan yemek pişirme 
usulleri, yeme-içme adabı hakkında da geniş bilgiler sunmaktadır. Kitapta bahsi geçen yemek, 
terim ve araç-gereçlerin çizimler ile açıklanması açısından önemli ve ayrıntılı bir eserdir. 

Işın (1998), Mahmut Nedim Bin Tosun’un 20. yüzyılda kaleme aldığı Aşçıbaşı adlı eserin 
çevirisini yaparak günümüze kazandırmıştır. Eserde ölçülerin ve terimlerin günümüzdeki 
karşılıklarına, küçük bir sözlüğe, araç gereç ve kavram dizinine, dönemde yapılan yemeklerin 

1 Helva kelimesinin Arapça hulv kelimesinden türediği ve “tatlı yiyecek, şekerleme” anlamlarına geldiği 

bilinmektedir (etimolojiturkce). Arapça hulvi kelimesinin çoğulu hulviyyat olup bu kavramın günümüzde farklı 

kategorilere ayırdığımız tüm sütlü tatlı, helva ve hamur işi tatlıları içine alan genel bir terim olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Kut, 1985). 
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çeşitlerine göre listelenmesine yer verilmiştir. Ayrıca dönemin yemek kültürüne ilişkin bilgilere 
de erişilmektedir. 

Güldemir, Osmanlı Yemek Yazması Kitabüt Tabbahin’in Günümüze Uyarlanması (2010) 
çalışmasında 20. yüzyılda yazıldığı düşünülen eserde bulunan uygulanabilir tarifleri 
belirlemiştir. Bu tariflerin uygulamalarını yaparak ve tariflerin besin değerlerini hesaplayarak 
tarifleri günümüze uyarlamıştır. 

Bilgin, Osmanlı Mutfağı (2004) adlı eserinde Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Topkapı 
Sarayı’nın neredeyse iki yüz yıllık mutfak teşkilatını ve iaşesini konu alarak mutfağın geniş 
sorumluluk yelpazesini, mutfak kültürüne, sağlanan tedarik zinciri gibi çok çeşitli konularda 
bilgiler aktarmıştır. 

Yerasimos, 500 Yıllık Osmanlı Mutfağı (2005) eserinde günümüze uyarlanmış 99 Osmanlı 
yemek tarifine yer vermiştir. Eserde Osmanlı mutfak kültürüne ait yemek alışkanlıklarına, 
yemek öğünlerine ve sofra kurallarına yer verilmekle birlikte çağdaş mutfaklara uygulanması 
hususunda denemeleri yapılmış 99 tarif sunulmuştur. 

Özkaya ve Cömert, Türk Mutfağında Yolculuk (2017) eserlerinde Osmanlı dönemindeki 
beslenme alışkanlıkları, ritüelleri, tüketilen yemeklerin zenginliği gibi konularda açıklamalara 
yer vermişlerdir. 

Bozağcı ve Gök, Osmanlı Mutfağında Yumurta ve Yumurtalı Yemekler (2021) adlı 
makalelerinde Osmanlı mutfağını konu alan eserleri inceleyerek Osmanlı’da yapılan yumurtalı 
tarifleri derlemişlerdir. Ancak ulaşılan tariflerin herhangi bir uygulaması yapılmamıştır. 

YÖNTEM 

Et Terkibāt Fî Tabhil-Hulviyyāt’ıngünümüz harflerine aktarılmış oluşu ve küçük bir sözlük 
barındırması tariflerin ele alınmasında kolaylık sağlayan hususlardır. Seçili tariflerin, kitabın 
arka sayfalarında yer verilen “metinde geçen; araç-gereçler, ölçüler, tatlı yapmada kullanılan 
malzemeler ve sözlük” bölümlerinden yararlanılarak açıklanmaktadır. Bu sürece ek olarak 
Osmanlı tariflerinin günümüze uyarlanması sürecinde uzman görüşlerinden ve tavsiyelerinden 
faydalanılmıştır. 

Eserde geçen ölçü birimleri ve karşılıkları Ek-1’de sunulmuştur. Eski ölçü birimlerinin 
günümüz birimlerine çevrilmesinde ortaya çıkan miktarlar, eserlerin yazıldığı ya da çevirilerin 
yapıldığı dönemlere ve çeviriyi yapan uzmanlara göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla 
yapılan bu çalışmada, eski ölçülerin günümüz birimlerine çevrilmeleri konusunda Güldemir 
(2018)’in eserinde aktardığı tablo temel ölçüt kabul edilmiştir. Belirtilen ölçü tablosu Ek-2’de 
aktarılmıştır. 

Herhangi bir ölçü biriminin verilmediği tariflerde, örneğin Asude helvası tarifinde “Evvelâ bir 
ölçü nişasta...” şeklinde verilen talimattaki ölçü birimini karşılamak amacıyla pratik ölçülerden 
yararlanılmıştır. Uygulaması yapılan tariflerde pratik ölçü ile ölçülen malzemeler ve birim ölçü 
karşılıkları Ek-3’te aktarılmıştır. 

İncelenmesi planlanan eserdeki 25 adet tatlıdan altı tanesinin seçilmesi için 4 farklı uzmandan 
görüş alınmıştır. Uzman görüşlerinin kesişimleri ile uygulamalarının yapılmasına karar verilen 
tatlılar aşağıda sıralanmıştır: 
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1. Asûde helvası
2. Süt haşlaması
3. Sadriyye (tavuk göğsü)
4. Yumurta lokumu
5. Erik dolması
6. Taş ekmeği

Kitaptaki tarifler incelendiğinde bazı tariflerde yapılması gereken uygulamalar sırasız olarak 
aktarılmıştır. Bazı tatlıların temel ürünü olan şerbet, lokma hamuru gibi ögelerin yapım 
tariflerinin verilmediği görülmektedir. Bu çalışmada seçilen tariflerde eksikliği görülen 
ögelerin tariflerinin oluşturulması, hazırlık bilgilerinin ortaya koyulması, tariflerdeki ölçülerin 
günümüz ölçüleri ile uyumlaştırılması ve porsiyon hesaplaması yapılması hedeflenmektedir. 
Seçilen tarifler Tablo 2’de bilgileri aktarılan uzman görüşleri ve önerileriyle uygulanarak tutarlı 
hale getirilmiştir. Araştırma için Anadolu Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik 
Komisyonundan, 2022/06 322869 kararı ile onay alınmıştır. 

Tablo 2. Görüşleri Alınan Uzmanlara Ait Bilgiler 

Kod Doğum yılı Uzmanlık süresi Mesleği Eğitim düzeyi 

U1 1986 22 Osmanlı mutfağı 
araştırmacısı 

Doktora 

U2 1986 12 Türk mutfağı uzmanı Yüksek Lisans 

U3 2000 5 Pastacı Lisans 

U4 1994 10 Aşçı Ön Lisans 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Uzman görüşleri neticesinde, Et Terkibāt Fî Tabhil-Hulviyyāt eserindeki seçili tariflerin orijinal 
metinleri ile çalışma kapsamında uygulanarak düzenlenmiş ve standartlaştırılmış hallerine bu 
bölümde yer verilmiştir. 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Asude helvası” tarifi aşağıda yer 
almaktadır (Kut, 1985). 

Terkîb-i Helvâ-yı Asûde2: Evvelâ bir ölçü nişasta ve yine ölçi- i mezkûrun 
nısfından ziyâde olarak revgan-ı sâde ölçüp ibtidâ revgan-ı sâdeyi helvâ-hâne 
tenceresiyle ateşe ilkaa birle eridikte yağ haşlanmaksızın nişastayı kesmeyerek 
topunu birden dahi dökmeyerek şöyle ki değirmen an barından hinta cârî olduğu 
gibi bir âdem yağa ihtilât eyleye. Diğer bir âdem turmayıp kepçe ile karıştıra. 
Ba'dehu mu'tedil ateş üzerinde kepçe ile karıştırarak tabh oluna ve diğer bir 
tencereye ölçi-i mezkûr ile bir' asel iki âb da ölçüp ateşe ilkaa olunup 
köpüklendikte kefgîr ile köpüğü ahz olunup tathîr oluna. Ol dahi mu'tedil ateş 

2 Asude: Arapça nişasta ile yapılan bir tür helva (Kâmil, 1844. Aktaran Kut & Kut, 2015). 
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üzerinde kaynaya. Bâlâda muharrer miyáne ta'bir olunan nişasta ile revgan-ı 
sâdenin etrâfına yağ gaytanlan dikta ol vakit kepçeyi miyâne derûnuna taldırıp 
kepçe arkasına nazar oluna. Eğer ki her bir tarafı karınca başı gibi olarak 
cıvırdar ise gayri bir dakîka tevakkuf etmeyip şerbeti kesmek sizin ve birdenbire 
dahi dökmeksizin bir âdem alıp miyâne deru nuna ilkaa eyleye. Ancak miyâne-i 
mezkûr kemâle reside ola cağına üç beş dakika kalarak şerbetin ateşini ziyâdece 
verip begaayet lokur lokur kaynar ola ki ol vakit helvâ-yı mezkûr ziyâdesiyle 
nisâbında olarak begaayet ra'nâ olur. Şerbeti verdikten sonra ateşte bir dakika 
veyâhûd üç dakika mikdârı tabh olunup ba'dehu indirile. Ancak helvâ-yı mezkûru 
ateşten indirdikten sonra iki üç dakika mikdârı kepçe ile darb etmek lâzımedendir 
ki yağını taşra küse. Ol vakit helvâ-yı mezkûr begaayet ra'nâ olur. Pirinç unu 
helvâsı dahi bi-aynih işbu Asûde helvâsı terkibinde ve miyânesi dahi öyle olmağla 
mufassalan tahrîrden müstağni olunmuştur. 

Asude helvasının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 

Tablo 3. Asûde Helvası 

Asude Helvası 

Malzemeler 
Miktar 3 Porsiyon 
Pratik Ölçü Birim Ölçü Açıklama 

Sade yağ 1 sb3 111 g 

Nişasta 4  1 sb 146 g Elenmiş. 

Su 2 sb 400 ml 

Bal 
2 sb 

324 g Süzme. 

3 sb: su bardağı. 
4 Tariflerde buğday nişastası kullanılmıştır. 
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Hazırlanışı 

1. Sade yağ tencerede eritilir, nişasta yavaşça eklenir.
Sürekli karıştırılmak sureti ile orta ateşte pişirilir.

2. Koyu kahverengi bir ton alıncaya kadar kavurma
işlemine devam edilir.

3. Ayrı bir tencerede su ve bal (şerbet) karıştırılır.
Orta ateş üzerinde kaynatılır.

4. Miyaneye şerbet sürekli karıştırarak yavaşça
eklenir.

5. Elde edilen harç yaklaşık 3-4 dakika daha yüksek
ateşte sürekli karıştırılarak pişirilir.

6. Harç parlak bir renge bürünüp koyu bir jelatin
kıvamı aldığında helva doyuma ulaşmış sayılır ve
ocaktan alınır.

7. Ocaktan alınan helva iki dakika daha karıştırılmaya
devam edilir.

8. Yağı kendini dışarı verdiğinde helva sıcakken
kaplara dökülür.

Asude Helvası tarifinde kıvam sağlayıcı olarak buğday nişastası kullanılması tatlıya elastik bir 
kıvam sağlamanın yanında çok daha parlak bir görüntüye sahip olmasını da sağlamaktadır. 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Süt Haşlaması” tarifi aşağıda yer 
almaktadır (Kut, 1985). 

Terkib-i Haşlama-i Şi5r: Evvelâ iki ölçü süt ölçüp hafifçe ateş üzerine 
vaz'oluna ve ölçi-i mezkûr ile bir ölçü dahi 'asel ölçüp diğer bir tencere ile 
ol dahi mu'tedil ateş üzre vaz'oluna. Ancak süt ile ' asel kaynamağa 
başladıkta altından ateşleri ahz olunup küllü ateş üzre terk oluna ki süt 
kesilmeye ve 'asel dahi ağdalanmaya. Ve ölçi-i mez kûr ile bir ölçü pirinç 
unu ve nısfından bir mikdâr ziyâde olarak revgan-ı sâde ölçüp helvâ-hâne 
tenceresine ma'en vaz'olunarak ateşe ilkaa oluna ve kepçe ile karıştırarak 
tabh oluna. Şöyle ki bâlâda muharrer vech üzre kepçe arkası göz göz olup 
vıcırdamağa başladıkta gayri miyâne kemâle resîde olmuş olur. Hemân 
turmayıp terkîb-i mezkûrun bâlâsında muharrer küllü ateş üzre terk 
olunmuş olan süt ile 'aseli bir yere ihtilât edip miyâne-i mezkûr derûnuna 
ibrikten åb dökülür gibi kesmeyerek ilkaa oluna ba'dehu yağını taşra 
küsünceye değin tabh oluna. Andan sonra bir tepsi içre bast edip ve üzerine 
bir mikdar ağardılmış bâdem içi kararınca dizile. Ba'dehu firina irsâl oluna 
ve haşlama-i mezkûrun üzeri ' akikleninceye kadar tabh oluna.Ba'dehu 

5 Şir: Farsça “sütten yapılmış olan, sütlü, süt gibi” ve “tatlı” anlamlarına gelen şīrīn شیرین kelimesinden türeyen 
şīr شیر ; شیر  "süt veya bitkilerden elde edilen özsuyu" anlamına gelmektedir (etimolojiturkce).  
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ihrâc oluna. Eğer ki şekerlisi murâd ve matlûb alunur ise ' asel - i mezkür 
mikdårı şeker ölçüp bir mikdâr âb ile şerbet edip ateşe ilkaa birle yumurta 
akıyla kesdirip muzahrefâtını ahz eylediğin de altından ateş bâlâda 
muharrer vech üzre ahz olunarak küllü ateş üzre terk oluna. Badehu bâlâda 
muharrer 'asellisi gibi amel oluna. Eğer ki haşlama-i mezkûrun kaymaklısı 
murâd olunur ise fırından geldikte üzerine kaymak döşeyip ba'dehu kasara 
ta'bir olunur demir sacı iyice kızdırıp üzerine ilkaa oluna. Ba'dehu kaldırıp 
nazar oluna. Kaymakları kızardıkta ihrac oluna ve üzerine bir mikdår 
karârınca ağardılmış ve döğülmüş bâdem içi ve bir mikdâr şeker saçıla. 
Gayri pek ra'nâ ve sükkerî bir helvâ olur. Afiyet bâd. Ancak haşlama-i 
mezkûru tepsiye kablel-bast tepsi yağlana ki altı yapışmaya. 

Süt haşlaması tatlısının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 

Tablo 4. Süt Haşlaması 

Süt Haşlaması 

Malzemeler 
Miktar 5 Porsiyon 

Pratik Ölçü Birim Ölçü Açıklama 

Süt  1,75 sb 350 ml 

Bal  2 sb 324 g 

Pirinç unu 1,25 sb 138 g Elenmiş. 

Sade yağ 11 yk6 110 g 

Badem içi 3 yk 30 g 
Ağartılmış7, kabuğu soyulmuş ve 
kıyılmış. 

6 yk: yemek kaşığı. 
7 Ağartmak: Kaynar suya veya yağa daldırıp soğuk suya veya yağa çıkartmak (Güldemir & Özdemir, 2022). 
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Hazırlanışı 

1. Süt kısık ateşte ocağa alınır.
2. Bal ayrı bir tencerede orta ateşe alınır.
3. Süt ve bal kaynamaya başladıklarında en

kısık ateşe alınırlar, ılıdıklarında
birleştirilirler.

4. Pirinç unu sade yağ ile kavurulur.
Miyaneden daha akışkan bir kıvam oluşur.
Koyu kahverengi bir ton alıncaya kadar
kavurulur.

5. Sürekli karıştırmak sureti ile elde edilen
şerbet (süt-bal karışımı) miyaneye oldukça
yavaş bir şekilde eklenir. Harç koyu bir
kıvam alana kadar kavurulur.

6. Harç önceden yağlanmış tepsiye yayılır,
üzerine badem içi serpilir.

7. Helvaların üzerlerinin kızarması için
önceden ısıtılmış 180°C’lik fırında 2 dakika
fırınlanır.

Orijinal ve çeviri eserdeki tarifte, tepsinin yağlanması gerektiği tarifin sonunda verilmektedir. 
Uygulamada sorunlara sebep olacak bu sıralama hatası tarifin yeniden düzenlenmesi ile 
giderilmiştir. 

Kitabüt Tabbahin (Kamil, 1951) eserinde yer alan Bademli Pirinç Unu Helvası içeriğindeki 
malzemeler ve uygulama basamakları açısından Süt Helvası tarifine benzemektedir. Ancak 
Bademli Pirinç Unu Helvasında badem içinin un ve sade yağ ile birlikte kavrulması, Süt 
Haşlamasında ise bademlerin sadece tatlının üzerine konulması ile helvanın üzerinin yakılması 
iki tarif arasındaki farklılıkları oluşturmaktadır. 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Sadriyye (Tavuk Göğsü)” tarifi aşağıda 
yer almaktadır (Kut, 1985). 

Terkib-i Sadriyye: İki tavuk, sâde suda kaynatıp göğüs etlerini ince rişte târı gibi 
tiftik eyleyeler. Ba'dehu iki vakıyye sütü ateşe ilkaa edip cûşa gelir gelmez oldukta 
yüz dirhem pirinç unu iki üç kepçe süt ile iyice ezildikten sonra şîr - i mezkûr ile 
ihtilât oluna ve yarım kıyye şeker. O da ihtilât oluna. Cümlesi birden tabh oluna. 
Ba'dehu koyulup kıvama geldikte indirip tabaklara vaz'oluna. 

Sadriyye (tavuk göğsü) tatlısının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 
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Malzemeler 

Miktar 10 Porsiyon 

Pratik Ölçü Birim Ölçü Açıklama 

Tavuk göğsü  2 Adet 120 g Haşlanmış, tiftiklenmiş. 

Süt  12 sb 2,4 lt 

Pirinç unu 3,5 sb 385 g Elenmiş. 

Şeker 4 sb 700 g 

Hazırlanışı 

1. Tavuklar haşlanarak tiftik edilirler. (Haşlama esnasında
köpükler kevgir yardımı ile uzaklaştırılır. Haşlama suyu
dört kez değiştirilip yeniden soğuk su ile ocağa
konularak, tavuğun kendine has kokusu, tadı ve yağı
uzaklaştırılır.)

2. Süt ayrı bir tencerede aktarılır, pirinç unu elekten
geçirilerek yavaşça ve sürekli karıştırılarak süte eklenir,
orta-yüksek ateşte pişirilir.

3. Nişasta kıvam vermeye başladığında ocaktan alınarak
şeker eklenir.

4. En son tencereye tavuk parçaları eklenir. Tahta kaşık ile
vurularak tavukların pelteleşerek tatlıya karışması
sağlanır.

5. Muhallebi gibi yoğun ve koyu bir kıvam alan karışım
porsiyonlanır ve soğutulur.

Aşçıbaşı (Nedim bin Tosun, 1900), adlı eserde yer alan Tavukgöğsü tarifi bu çalışmada 
uygulanan tarif ile teknik ve kullanılan malzeme bakımından benzerlik göstermektedir. Ancak 
Aşçıbaşı eserinde tavukgöğsü tarifi için herhangi bir ölçüye ya da uygulama basamağına yer 
verilmediği görülmektedir. Aşçıbaşı eserinde tavuk parçalarının sütlü muhallebiye eklenerek 
tatlının yapıldığı aktarılmaktadır ancak muhallebi tarifi eserde yer almamaktadır. Buradaki 
anlam karışıklığı da Osmanlı’da içerisinde pirinç unu, süt ve şeker bulunan her karışımın 
muhallebi olarak adlandırıldığı bilgisi ile giderilebilir (Bilgin, 2008 akt. Demirgül, 2018). 

Fenn-i Tabahat (Reşad, 1921-1923) eserinde yer alan tavuk göğsü tarifi ile uygulaması yapılan 
tarifteki teknik ve kullanılan malzemeler benzerlik gösterse de Fenn-i Tabahat eserinde pirinç 
ununa ek olarak mısır ununun da kullanıldığı görülmektedir. Tavuk göğsünün daha koyu 

Tablo 5.  Sadriyye (Tavuk Göğsü) 
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kıvamlı ve şekil alabilen bir tatlı olabilmesi amacıyla bu tarifte kıvam sağlayıcı özelliği olan 
mısır ununun eklendiği söylenebilir. 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Yumurta lokumu” tarifi aşağıda yer 
almaktadır (Kut, 1985). 

Terkib-i Yumurta Lokumu: Evvelà bir kap içre yüz yüz yigirmi kadar yumurta akı 
cem 'oluna. Bir yumurta kabının bâlâsını yigirmilik cirminde şikest edip ol kap ile 
dokuz yumurta akı ve bir nişasta ölçüp ma'en bir kap içre ihtilât oluna. Ba'dehu 
bir tutam cedid çalı süpürgesiyle sabun köpüğüne şebih oluncaya değin 
karıştırıla. Gereği gibi köpürdükte ateşte kızarmış ve tavlanmış revgan-ı sâde içre 
kepçe ile döküle.  Kabarıp kızardıkta ihrac oluna. Ba'dehu ateşte kıvama gelmiş 
şeker ile şekerleme veyâhûd bal ile ballana. Gayri tenávül oluna. 

Yumurta lokumu tatlısının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 

Tablo 6.Yumurta Lokumu  

Yumurta Lokumu  

Malzemeler 
Miktar 6 Porsiyon 

Pratik Ölçü Birim Ölçü Açıklama 

Yumurta akı 5 adet 160 g Taze ve oda ısısında 

Tuz 1/2 tk8 
3 g 

Nişasta 1 sb 110 g Elenmiş. 

Sadeyağ 2,5 sb 500 g Yumurta bezelerini arkalı-önlü 
kızartmaya yetecek kadar. 

Şeker 5 yk 75 g Yumurta bezelerini kaplamak için. 

Badem içi 3 yk 30 g Ağartılmış, kabukları soyulmuş ve 
kıyılmış. 

8 tk: tatlı kaşığı. 
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Hazırlanışı 

1. Yumurta akları derin bir kaba konularak mikser
yardımı ile çırpmaya başlanır. Yumurtalar
beyazlaştığında yavaşça tuz eklenerek çırpmaya
devam edilir.

2. Yumurtalar yoğun ve sert bir kıvam aldığında
çırpma işlemi bırakılır.

3. Nişasta, yumurta akı köpüğü söndürülmeden
karışıma yedirilir.

4. Ayrı bir tencerede kızartma işlemi için sade yağ
kızdırılır.

5. Kızdırılmış yağa köpük halini almış karışımdan
kaşık yardımı ile bezeler koyulur.

6. Bezeler önlü arkalı olmak üzere dört dakika yüksek
ateşte kızartılır.

7. Kızartılan bezeler yağ çekmemesi için havlu kâğıt
üzerinde dinlendirilir. Ilıyan bezeler şekere bulanır
ve üzerlerine kıyılmış badem serpilerek servise
hazır hâle getirilir.

Orijinal ve çeviri eserde yumurta aklarının nişasta ile karıştırıldığı yazmaktadır. Yumurta 
aklarının daha sert ve bozulmayacak bir kıvam alması için bu uygulamada tuz eklenmesi gerekli 
görülmüştür. Badem içi de orijinal tarifte olmayıp uygulama sırasında eklenmiştir. Uygulaması 
yapılan yumurta lokumu tarifi Melceü’t Tabbahin eserinde yer alan Yumurtalı Lokum ve 
Süngeriye (narin tatlı) ile uygulanan teknik ve kullanılan malzemeler açısından benzerlik 
göstermektedir. 

Melceü’t Tabbahin eserinde yer alan Yumurtalı Lokum tarifinde bir miktar tuzun yumurta ile 
iyice yoğurularak kızgın yağda kızartıldığı yazmaktadır ancak yumurtaların beyazlarının 
ayrılmayıp bütün olarak kullanıldıkları görülmektedir. Eserde yer alan Süngeriye tarifinde ise 
pirinç unu ile çırpılarak koyu bir kıvam alan yumurta beyazlarının önce kaynar süte atılarak 
pişirildiği ardından şekere bulanarak sunuma hazır hale getirildikleri aktarılmaktadır (Kamil, 
1844). 

Aşçıbaşı (Nedim Bin Tosun, 1900) eserinde yer alan Lalanga (yumurta lokması) tarifi, bu 
çalışmada uygulaması yapılan yumurta lokumu tarifi ile uygulanan teknik ve kullanılan 
malzemeler bakımından benzerlik gösterse de Aşçıbaşı eserinde yer alan tarifte yumurtalar 
beyazlarına ayrılmayıp bütün olarak kullanılmaktadır. 

Türk Yemekleri (Sefercioğlu, 1985) adlı yazma eserde yer alan Lalanga (Lâleng/ La’lîn gıdâ) 
tarifinin ise yumurta, un, ekşi hamur mayası ve peynirden oluşan, sade yağda kızartılıp şekere 
bulanarak tüketilen farklı bir hamur işi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak Ahmed Vefik 
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Paşa’ya ait 1876 tarihli Lehce-i Osmani adlı eserde lalanga tatlısı yumurtaların çırpılıp 
kabartılmasıyla elde edilen, unsuz akıtma olarak açıklanmıştır.  

İncelenen dört eserde de yumurtalı lokum tariflerinde beş ve daha az malzemenin kullanıldığı 
ve tatlının yapımında uygulanan tekniklerin benzer oldukları görülmektedir. Ancak yumurtaya 
kıvam sağlayacak malzemelerin (tuz, buğday nişastası, pirinç unu) tariflerin geçtikleri 
dönemlere ve eserlere göre değişiklik gösterdiği de ulaşılan bilgiler arasındadır. Yumurta 
temelli tatlıların dört farklı eserde de ele alınması Bozagcı ve Gök (2021)’ün çalışmalarında 
aktardıkları Osmanlı mutfağında yumurtanın sıkça kullanılan bir ürün olduğu ve farklı pişirme 
yöntemleri ile hazırlanarak tüketildiği bulgusu ile uyuşmaktadır. 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Erik Dolması” tarifi aşağıda yer 
almaktadır (Kut, 1985). 

Terkib-i Erik Tolması: İki üç kıyye erik kurusu ahşamdan suya vaz'olunup ferdâsı 
gün ihrac oluna. Bir buçuk kıyye şeker veyâhûd asel ' nısfı mik dârı âb ile ateşe 
ilkaa olunup eriğin çekirdeklerini ihrâc ettikten sonra ma'en kaynaya. Kıvâma 
geldikte kefgîr ile ihrâc oluna. Badehu ağardılmış ve gereği gibi sahk olunmuş ve 
karârınca darçın dahi muhtelit kılınmış bâdem içiyle doldurula. Münte şir olmaya 
ve üç parmakla sıkıp sırasiyle tabaklara tanzim oluna. Humûzetli olmağla ta'âmı 
latîf ve a'lâ bir şey olur. Gayri tenâvül buyurula. 'Âfiyet bad. Hurma dolması bi-
'aynih erik dolması gibi olmağla bi-resihi tahrîrden mustağnî şude. 

Erik dolması tatlısının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 

Tablo 7. Erik Dolması  

Erik Dolması 

Malzemeler 

Miktar 5 Porsiyon 

Pratik 
Ölçü 

Birim 
Ölçü Açıklama 

Bal 
1 sb 

162 g Şeker de kullanılabilir. 

Su  1 sb 200 ml 

Erik kurusu 2 sb 200 g 

Çok kuru bir erik söz konusu olduğunda bir 
gece suda bekletilir. Ancak meyvenin kendi 
suyunu sakladığı bir kurulukta olduğunda bu 
hâli ile kullanılabilir. Çekirdeksiz. 

Badem içi 5 yk 50 g Ağartılmış, kabukları soyulmuş ve kıyılmış. 
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Tarçın 1/2 tk 3 g Toz. 

Hazırlanışı 

1. Bir tencerede bal ve su ocağa konulur
ve kıvam alıncaya kadar pişirilir.
Erikler de su-şeker karışımına
eklenerek iki dakika kaynatılır.

2. Kevgir yardımı ile erikler alınarak
kurumaya bırakılır.

3. Ayrı bir kapta ağartılmış ve dövülmüş
badem içleri ile tarçın karıştırılır.

4. Tarçınlı badem karışımı eriklerin
içlerine doldurulur.

5. Üç parmak ile sıkılarak şekillendirilir
ve tabaklara dizilir.

6. En son üzerine şerbet (bal-su / şeker-su)
gezdirilir.

Osmanlı Meyveli Et Yemekleri (Güldemir vd., 2022) eserinde görülen Erik Dolması tarifi 
kullanılan teknik bakımından uygulaması yapılan Erik Dolması tarifine benzerlik 
gösterse de bu tarifin iç harcı bu tatlıdaki gibi tatlı değil aksine pirinç ve kıymadan oluşan 
tuzlu sayılabilecek bir harçtır. Ancak iki tarifte de dolmaların üzerine şerbet gezdirildiği 
görülmektedir. Osmanlı mutfak kültüründe meyvelerin önemli bir yere sahip olması bu 
meyvelerin tatlı, yemek, çorba gibi kategorilerde kullanılmalarını sağladığı söylenebilir 
(Işın, 2018; Samancı, 2008; Samancı, 2016). 

Et Terkibāt Fî Tabhil- Hulviyyāt eserinde geçen özgün “Taş ekmeği” tarifi aşağıda yer 
almaktadır (Kut, 1985).  

Terkib-i Taş Ekmeği: Kifayet mikdarı dakîk - i hâs lokma hamûru gibi hamúr edip 
bir mikdâr ekşildile. Ba'dehu saç üzre kepçe ile döküle; altı kızardıkta ahz oluna. 
Ba'dehu ağardılmış ve sahk olmuş bådem içiyle muhtelit olmuş darçın, etmek-i 
mezkûr tabağa kat-be-kat vaz oldukta her bir kata saçıla. Andan sonra dört kıt'a 
kat 'oluna ve kifayet mikdârı şeker veyâhûd 'asel şerbest olunup haşlar olarak 
üzerine verile. Ancak tabağın bâlâsında üç katının mâbeynine kaymak döşene ve 
üzerine dahi örtüle. Andan sonra şeker ve darçın ve bâdem saçıp tenâvül oluna. 

Taş ekmeği tatlısının standartlaştırılan tarifi aşağıda aktarılmaktadır. 
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Tablo 8. Taş Ekmeği  

Taş Ekmeği  

Malzemeler 

Miktar 3 Porsiyon 

Pratik 
Ölçü Birim Ölçü Açıklama 

Su  3 sb 600 ml (400 ml hamur 
için 200 ml şerbet için) Hamurun iyi mayalanabilmesi için 

32°C. 

İnstant maya 1 paket 10 g 

Şeker 1/2 tk 3,5 g 

Un 1 sb 110 g Elenmiş. 

Sadeyağ 1 yk 10 g Hamurun kızartılacağı tavayı 
yağlamak için. 

Bal 2 sb 324 g 

Badem içi 15 yk 150 g Ağartılmış, kabukları soyulmuş ve 
kıyılmış. 

Tarçın 1 tk 6 g Toz. 

Hazırlanışı 

1. 400 ml su, şeker ve maya bir kapta karıştırılır,
kapağı kapatılarak 10 dakika maya 
kabarana(aktifleşene) kadar beklenir. 

2. Ayrı bir kaba alınan unun ortası açılarak mayalı
karışım dökülür ve cıvık bir kıvam alana kadar
karıştırılır. Ardından üzeri kapatılarak 30
dakika dinlendirilir.

3. Kızartma işleminin yapılacağı tava 2 tk yağ ile
yağlanır, yağın fazlası havlu kağıt ile alınır.
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4. Elde edilen hamur kepçe yardımı ile parça parça
kızdırılan tavaya ince bir yüzey oluşturulacak
şekilde dökülür. Önlü arkalı pişirilir.

5. Ayrı bir kapta ağartılmış ve kıyılmış badem
içleri tarçın ile karıştırılır.

6. Ayrı bir tencerede bal ve su kaynatılarak şerbet
oluşturulur.

7. Pişirilen bezelerin her bir katına 22 g kaymak
sürülüp 17,5 g tarçınlı badem karışımından
serpilir.

8. Elde edilen tatlı dört parçaya bölünür ve üzerine
şerbet dökülür.

Özgün tarifte lokma hamuru tarifi aktarılmamıştır. Bahsi geçen hamur, uygulama esnasında 
basit mayalı hamur yapılarak oluşturulmuştur. Özgün tarifte hamurun sacda kızartıldığı 
aktarılmaktadır. Ancak günümüz mutfaklarında tarifin uygulamasının daha kolay yapılabilmesi 
için tava tercih edilmiştir. Özgün tarifte önce beze katlarının kesilmesi ve ara katlarına 
malzemelerin sürülmesi konusunda uygulamayı zorlaştıracak bir sıralama sunulmuştur. 
Uygulama esnasında bu karışıklık düzeltilmiştir. 

Türk Yemekleri (Sefercioğlu, 1985) adlı yazma eserde yer alan Akıtma (cızlama, taş ekmeği) 
tarifi ise bu çalışmada yapılan Taş ekmeği tatlısı ile uygulanan teknik ve kullanılan malzemeler 
açısından benzerlik göstermektedir. Ancak Et Terkibāt Fî Tabhil-Hulviyyāt eserindeki tarifte 
yer alan lokma hamuru tarifi, Türk Yemekleri eserinde Lalanga hamuru adı ile aktarılmıştır. 
Lalanga kelimesi ve içeriğinin farklı eserlerde farklı şekillerde ele alınması Osmanlı mutfağına 
ait yemek kültürünü açıklayan kitaplarının azlığından (Sakaoğlu, 2006) ve Osmanlı mutfağına 
ait terim ve tekniklerin sistematik bir şekilde yazıya geçirilememesinden kaynaklandığı 
söylenebilir. 

SONUÇ 

Uygulaması yapılan tatlıların asude helvası (üzerinin kızarması amacıyla ikincil işlem olarak 
fırın kullanımı uygulanıyor) hariç hepsinin ocak üzerinde tek bir işleme tabii tutulduğu 
görülmektedir. 

Çalışma kapsamında uygulaması yapılarak standart hâle getirilen asûde helvası, süt haşlaması, 
sadriyye (tavuk göğsü), yumurta lokumu, erik dolması, taş ekmeği tariflerinde badem, bal, un, 
şeker, tarçın, erik kurusu, kaymak, süt, tavuk eti, yumurta ürünlerinin kullanıldığı 
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görülmektedir. Uygulaması yapılan tatlıların orijinal tariflerinde 10 ve daha az sayıda malzeme 
kullanıldığı helvalarda ise altı ve daha az sayıda malzeme kullanıldığı görülmektedir. 

Osmanlı tatlıları hakkında incelenen çoğu eserde adi hamur, lokma hamuru, sütlü muhallebi 
gibi bazı tariflerin, daha sonra başka tariflerde temel öge olarak yer alacak olsalar bile sadece 
bir kere açıklandıkları görülmektedir. Bu da tariflerde cümle kalabalığının önüne geçilmek için 
yapılan uygulamalardan biri olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Uygulaması yapılan tatlıların tatlandırılması hususunda ise şeker ve bal kullanıldığı 
görülmektedir. Bu da Kara (2019) ile Akman ve Yılmaz (2019)’un çalışmalarında helvalar ve 
tatlandırılmaları konusundaki bulgular ile örtüşmektedir. 

Çalışma kapsamında özgün ve çeviri eserde tarifleri verilen tatlıların uzman görüşleri ve 
önerileri eşliğinde deneme yanılma yolu ile uygulamaları yapılmıştır. 

Tatlıların tariflerinin oluşturulması esnasında yapılan düzenlemeler: 

• Orijinal tarifte bahsi geçen ölçü birimlerinin birim ölçü bazında karşılığının bulunması,
• Uygulaması yapılan tatlıların standart ölçülerinin belirlenmesi,
• Uygulaması yapılan tatlıların porsiyon bilgilerinin oluşturulması,
• Uygulaması yapılan tatlıların ön hazırlık ve sunum aşamalarının fotoğraflanarak

tatlıların tariflerinin ve şekillerinin ortaya konması,
• Uygulaması yapılan tatlılarda kullanılan malzemelerin uygulama esnasında kolaylık

sağlayacak şekilde sıralanması,
• Orijinal eserde karışık olarak sıralanan işlem basamaklarının açık ve net talimatlar ile

sıralı olarak aktarılması,
• Uygulamalar esnasında kafa karışıklığına yol açacak kavramların açıklamalarına ve

anlamlarına yer verilmesi,
• Orijinal tarifte eksikliği görülen bilgilerin tamamlanmasıdır (taş ekmeği tarifinde

hamurun yapımına yer verilmemesi, dolayısıyla hamur tarifinin bu çalışma kapsamında
düzenlenmesi).

Mutfak kültürünün korunması ve devamlılığı açısından tarihimizde yer alan ve yok olma 
tehlikesiyle karşılaşan tariflerimizin literatüre kazandırılması önem gösterilmesi gereken bir 
konudur. Günümüz Türkçesine kazandırılmayan ya da kazandırıldığı halde uygulaması ya da 
tanıtımı yeterince yapılamayan tariflerimizin literatüre ve yiyecek-içecek işletmelerine 
kazandırılması amacıyla çalışmalar yapılabilir. 
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EKLER 
Ek 1 Metinde Geçen Ölçülere Ait Tablo (Kut, 1985). 

Eski değer-birim Yeni değer-birim Eski değer-birim Yeni değer-birim 
1 deng 1125 g 1 miskal  4,5 g 
1 dirhem 3,207 g 1 okka (kıyye, vakiyye)  1282 g 

 
Ek 2 Eski Ölçü Birimlerinin Günümüz Birimlerine Karşılıkları (Güldemir, 2010). 

Eski değer-birim Yeni değer-birim Eski değer-birim Yeni değer-birim 
1 Kıyye 1282 g 1 kıyye-i a ‘şarî  1 kg 
1 Okka 1282 g 1 kıyye-i atîka  1281 g 
400 Dirhem 1282 g 1 Kıyye-i cedîde 1 kg 
1 Dirhem 3,148 g 1/400 okka 3,148 g 

 
Ek 3 Tariflerin Uygulanmasında Kullanılan Ölçülerin Ürünlere Göre Eşlenikleri 

Pratik ölçü birimi Birim ölçü Pratik ölçü birimi Birim ölçü 
2 sb bal 324 g 1 sb nişasta 146 g 
1 sb su 178 g 1 sb pirinç unu 139 g 
1 sb süt 164 g 1 sb sade yağ 111 g 
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ÖZET 

Dünya nüfusundaki artışla birlikte ortaya çıkan daha fazla gıda ihtiyacı küresel düzeyde 
sürdürülebilir bir gıda sisteminin oluşturularak çözümler belirlenmesi ve bu çözümlerin 
uygulanması için çalışılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir gıda ve atık gıda 
yönetimi ile ilgili ilk lisansüstü tez çalışması 2011 yılında yapılmış ve bunu takiben söz konusu 
konularda 2021 yılının sonuna kadar toplamda 48 lisansüstü tez çalışması olduğu 
görülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmanın amacı, sürdürülebilir gıda, gıda israfı ve atık 
gıda yönetimi üzerine belirli parametrelerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez 
Merkezi resmi internet sitesinde yer alan lisansüstü tezler ile ilgili durum tespiti yaparak, 
alanyazına katkıda bulunmaktır. Çalışmada, bibliyometrik analiz uygulanmıştır. Araştırmanın 
veri setini 2011-2021 yılları arasında, yayınlanmış olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Bu 
bağlamda sürdürülebilir gıda, gıda israfı ve atık gıda yönetimi ile ilgili en fazla yüksek lisans 
ve doktora tezi 2018-2021 yılları arasında yayınlandığı, ampirik çalışmaların daha çok olduğu, 
sürdürülebilir gıda ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Tez çalışmasıyla alana en fazla katkı İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 
yapıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulguların ışığında sürdürülebilir gıda, gıda israfı ve atık 
gıda yönetimi ile ilgili çalışmaların sayısının giderek arttığını ve turizm 
işletmeciliği/gastronomi ve mutfak sanatları, işletme, çevre mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği alanındaki araştırmacıların bu konuya daha fazla ilgi gösterdiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir gıda, gıda israfı, atık gıda, bibliyometrik analiz. 

WASTE FOOD AND SUSTAINABILITY IN GRADUATE THESIS 
ABSTRACT 

The need for more food, which arises with the increase in the world population, reveals the 
necessity of establishing a sustainable food system at the global level, determining solutions 
and working for the implementation of these solutions. The first postgraduate thesis on 
sustainable food and waste food management was done in 2011, and it is seen that there are 48 
postgraduate theses in total until the end of 2021 on these subjects. From this point of view, the 
aim of the study is to contribute to the literature by making a due diligence on the postgraduate 
theses on the official website of the National Thesis Center of the Council of Higher Education 
in certain parameters on sustainable food, food waste and waste food management. In the study, 
bibliometric analysis was applied. The data set of the research consists of postgraduate theses 
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published between 2011-2021. In this context, it has been concluded that the most master's and 
doctoral theses on sustainable food, food waste and waste food management were published 
between 2018-2021, there are more empirical studies, and the number of studies on sustainable 
food is higher. It has been determined that the most contribution to the field with the thesis 
study was made by Istanbul Technical University. In the light of the findings, it has been 
determined that the number of studies on sustainable food, food waste and waste food 
management is increasing and researchers in the fields of tourism management/gastronomy and 
culinary arts, business, environmental engineering and industrial engineering show more 
interest in this subject. 

Keywords: sustainable food, food waste, waste food, bibliometric analysis. 

GİRİŞ 

Küreselleşme ve gelir artışına bağlı olarak dünyanın büyük bir bölümünde yaşam 
standartlarında iyileşme görülmektedir (Pirani ve Arafat, 2014). Bu durum günümüz 
dünyasının karşı karşıya olduğu nüfus artışı, iklim değişikliği ve bilinçsiz arazi kullanımının 
artması gibi küresel zorlukların meydana gelmesine neden olmaktadır (Godfray vd., 2010; 
Philippidis vd., 2019). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne (FAO) göre, günlük 
üretilen toplam gıdanın henüz tüketilmeden üçte birinin israf edildiğini ve bunun da 1,3 milyar 
ton olduğu tespit edilmiştir (Gustavsson vd., 2011). Bunun yanı sıra bir başka araştırmaya göre 
2018 yılı itibariyle 820 milyondan fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğu belirlenmiştir (FAO 
ve WHO, 2019). Söz konusu bu durum küresel olarak ekonomik ve çevresel bir sorun şeklinde 
kendini göstermektedir. Ayrıca artan gıda israfı karbon ayak izinin artmasına, zararlı gazların 
su ve toprak kaynaklarını kirletmesine de yol açmaktadır (Betz vd., 2015; Wang vd., 2017). 
Ortaya çıkan bu olumsuzluklar biyolojik çeşitliliğin ve gıda tedarik zincirinin bozulmasına 
zemin hazırlamaktadır (Alexander vd., 2017). 

Son yıllarda özellikle sürdürülebilir gıda, atık gıda yönetimi ve gıda israfı konuları insan 
yaşamının refahında önemlidir. Türkiye’de sürdürülebilir gıda, atık gıda yönetimi ve gıda israfı 
ile ilgili yapılan çalışmaların ne düzeyde olduğu bu çalışmanın odak noktasıdır. Çalışmada, 
bibliyometrik analiz kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz matematiksel ve istatistiksel 
tekniklerle makale, kitap, tez, dergi gibi araçların sayım yapılarak incelenmesi (Pritchard, 1969; 
Al ve Coştur, 2007) olarak tanımlanmaktadır. Bu analizde yayınların belirli özelliklerinin yani 
yayınların yazar sayısı, konusu, yayın yılı gibi unsurların niceliksel olarak açıklanmasıdır (Ulu 
ve Akdağ, 2015). Bu analizlerden elde edilen bulgular sayesinde ilgili alanda yürütülen bilimsel 
çalışmaların durum tespiti yapılmaktadır. Bunun yanı sıra alandaki boşlukların belirlenerek 
üzerinde çalışılacak konuların ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır (Şakar ve Cerit, 2013). 
Bu bağlamda ulusal yazın incelendiğinde sürdürülebilir gıda, gıda israfı ve atık gıda yönetimi 
özelinde yapılmış herhangi bir bibliyometrik çalışmaya rastlanılmamış olması çalışmayı önemli 
kılmaktadır. Tüm bunların ışığında araştırmaya konu olan lisansüstü tezlerden sürdürülebilir 
gıda ile ilgili (Gürül, 2021), (Köse, 2021), (Farshci, 2021), (Arıkan, 2021), (Soyhan, 2020), 
(Özçelik, 2020), (Atay Haspolat, 2020), (Yontar, 2020), (Gürler, 2018), (Gül, 2018), (Bilgin, 
2018), (Samadı, 2017), (Erdoğan, 2017), (Sever, 2016), (Gençay Tonga, 2015), (Atayata, 
2013), (Gürsoy, 2013), (Eştürk, 2013), (Barmaki, 2012) ve (Onurlubaş, 2011) çalışmalar 
incelemeye alınmıştır. Gıda israfı ile ilgili lisansüstü tezlerden (Dündar, 2021), (Aydın, 2021), 
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(Ay, 2021), (Chafik Elidrissi, 2021), (Çamoğlu, 2020), (Kırmızıkuşak, 2020), (Gülmez, 2020), 
(Çakar, 2020), (Daysal, 2019), (Kurt, 2019), (Erik, 2019), (Payanda, 2019), (Özdal Takış, 
2019), (Özdemir Çifçi, 2019), (Uludağ, 2019), (Murat, 2019), (Coşkun, 2019), (Aka, 2019), 
(Özkan Buzlu, 2019), (Mutlu, 2018), (Özdemir, 2018), (İlyasov, 2017) ve (Erinci, 2016) 
çalışmalar incelemeye alınmıştır. Atık gıda ile ilgili ele alınan tezlerden ise (Kiraz, 2018), 
(Karaca, 2018), (Güzel, 2017), (Kılınç Şahin, 2016) ve (Şallı, 2011) taraflarından yapılan 
çalışmalar incelemeye alınmıştır. Belirlenen kriterlere uygun toplamda 48 çalışma tespit 
edilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gıda atığı, son kullanma tarihi, saklanma koşulları ve bozulma durumuna bakılmaksızın 
tüketilebilir kalitedeki gıdaların insanlar tarafından atılması olarak ifade edilmektedir. Gıda 
kaybı ise, insan tüketimine yönelik gıdanın kütlesinde veya besin değerinde meydana gelen 
azalmayı ifade etmektedir. Bu nedenle hem gıda atığı hem de gıda kaybı gıda israfı olarak ifade 
edilmektedir (FAO, 2013a). Özellikle gıda israfı gelişmekte olan ülkelerde gıda zincirinin ilk 
evrelerinde meydana gelmektedir (Parfitt vd., 2010). Bu durumun meydana gelmesinde ise alt 
yapı sorunları ve teknolojik yetersizlikler yer almaktadır (Wang vd., 2017). Buna karşın gıda 
israfı gelişmiş ülkelerde ise tüketicilerin tutum ve davranışlarına dayalı olarak tüketim 
aşamasında meydana gelmektedir (Reynolds vd., 2019). Örneğin Avrupa ülkelerinde gıda 
atıklarının % 53’e kadarı tüketim aşamasında evlerde ve gıda işleme sektörlerinde meydana 
gelirken (Stenmarck vd., 2016), diğer yandan sahra altı Afrika kıtasında ise % 90’ından fazlası 
tüketim aşamasından önce meydana gelmektedir (Gustavsson vd., 2011). 

Konaklama işletmelerde meydana gelen gıda israfının artmasıyla birlikte atık gıda yönetimi 
konusunda çalışmaların artmasın gerekli kılmıştır. Artan yiyecek israfının sektörün gelişmesi 
ile ilişkili olduğu görülmektedir (Filimonau ve De Coteau, 2019). Gıda israfı küresel kalkınma 
üzerindeki baskısının kırılması amacıyla gıda atık miktarının azaltmaya dönük uygulama 
stratejileri geliştirilmelidir. Söz konusu bu uygulamada bireysel farkındalığı arttırma 
çalışmaları ile bilim camiası ve yetkili kurumların katılımı gerekmektedir (Janjić vd., 2019). 
Ayrıca gıda işletmelerinden de üretim sürecinde meydana gelen gıda israfı ve bunun küresel 
boyutu konusunda bir farkındalık sağlaması beklenmektedir. Gıda kaynaklarıyla ilgili tüm 
paydaşların ortak çabası ile doğal kaynaklara ve çevreye zarar vermeden insan ihtiyaçları için 
kullanımı sağlanmalıdır (Tekin ve İlyasov, 2017). Gıda israfı tarımsal üretim, işleme, depolama, 
hazırlık, pişirme, sevisi de içeren yani tarladan sofraya kadar geçen tüm aşamalarda meydana 
gelmektedir (FAO, 2013b).  

Atık gıda yönetimi anlayışının yerleşmesiyle birlikte çevre dostu sürdürülebilir kalkınma ve 
çevreye gösterilen duyarlık giderek artmaktadır (UNWTO, 2019). Sürdürülebilir kalkınmayla 
birlikte işletmelerde ve tüketiciler için enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ve atık yönetimi konularında ciddi bir iyileşme görülmektedir. İşletmelerin ve 
tüketicilerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, işletme 
maliyetlerinin düşürülmesi ve yerel kirliliğin azaltılması konuları öncelikleri arasında olmalıdır 
(Kilibarda vd., 2019).  

Atık israfının önlenmesi amacıyla gıda alımının azaltılması için servis boyutunun küçültülmesi 
ve buna bağlı olarak meydana gelen sera gazı emisyonunun düşürülmesi (Freedman ve 
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Brochado, 2010) küresel sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır. Yürütülen bu israf 
önleme uygulaması ile hem çevresel hem de sosyoekonomik gelişime destek sunulmaktadır 
(Porter ve van der Linde, 1995; Parfitt vd., 2010). 

Toprak verimliliğinin sağlanmasında uygulanan teknikler ve kullanılan kimyasal gübrelerin sık 
ve fazla kullanılması sonucunda doğal kaynakların kirlenmesine ve ekilebilir arazilerin kaybına 
neden olmaktadır (Kilibarda vd., 2019). Küresel tarım üretimi için kullanılan alanlarda yetişen 
ürünlerin henüz kullanılmadan israf edilmesi arazilerin gereksiz yere yoğun tarım 
uygulamalarına maruz kalmasına ve toprak tahribatına yol açmaktadır. Yapılan bu yanlışlıklar 
artan sera gazı emisyonuna bu da iklim değişikliğine neden olmaktadır. Bu durumun meydana 
gelmesinde artan petrol kaynaklarının kullanımı ve karbon salınımı yer almaktadır (FAO, 
2013b).  

Sürdürülebilir kalkınma atık gıda yönetiminin başarısına bağlı olarak gelişim göstermektedir. 
Restoranlar bu sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli merkezlerin başında yer almaktadır. 
Yiyecek içecek üretiminin çeşitli aşamalarında gıda, cam ve ambalaj gibi atıklar meydana 
gelmektedir (Pekküçükşen ve Yiğit, 2019). Yiyecek içecek sektörü arasında yeşil restoranlar 
enerji dostu ve çevreci uygulamalarıyla kimyasalların kullanımının azaltılması, suyun 
tasarruflu kullanımı, gıda ve diğer oluşan atıkların azaltılması ya da bunların geri dönüşümü 
gibi birtakım uygulamalarla destek sunmaktadır (Lorenzini, 1994). Çevresel değerlerin 
sürdürülmesinde yiyecek içecek sektörü içinde oluşan gıda israfının önlenmesi, atık miktarının 
azaltılması ve enerji tasarrufunun sağlanması gerekmektedir. Atık yönetimi konusunda daha 
sistematik yaklaşım olarak ilk safhada önleme ya da meydana çıkan atığın minimizasyonunun 
yapılması; süreçte ise yeniden kullanım, geri dönüşüm, enerjiye dönüştürülmesi, geri kazanımı 
ve bertaraf edilmesi gibi stratejiler geliştirilmektedir (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2022). 

Gıda atığı miktarı küresel düzeyde azaltılmasıyla birlikte çevre üzerindeki olumsuz etki ortadan 
kalkarak bunun yerine küresel sürdürülebilirlik sağlanmaktadır. Bu durumun sağlanmasında da 
sürekli denetim ve gözlem gibi teknikler etkili olmaktadır (Kasavan vd., 2017). Ayrıca gıda 
güvenliği yönetim sistemi gıda israfının azaltılmasında temel oluşturmakta ve tüketicilerin 
sağlıklı beslenmesini sürdürmektedir.  

YÖNTEM  

Çalışmada, 2011-2021 yılları arasında sürdürülebilir gıda, gıda israfı ve atık gıda yönetimi ile 
ilgili ulusal alanyazında yayınlanan lisansüstü tezler çerçevesi çizilen belirli parametrelere göre 
incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, verilerin elde edildiği 31.12.2021 tarihine kadar 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet sitesinde kayıtlı olan 
yüksek lisans ve doktora tezleri araştırmaya konu olmuştur. Tarama sırasında “sürdürülebilir 
gıda”, “gıda israfı” ve “atık gıda yönetimi” anahtar kelimelerin yer aldığı 48 adet lisansüstü tez 
çalışmasının yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında ulaşılan tüm lisansüstü tezler 
değerlendirmeye alınması uygun görülmüştür. Bu kapsamda toplam 33 yüksek lisans tezi, 15 
doktora tezi değerlendirilmiştir. Disiplinlerin akademik gelişimlerinin tespiti için lisansüstü tez 
çalışmaları önem arz etmektedir (Kervankıran ve Şardağ, 2018). Bu çalışmada çerçevesi çizilen 
araştırmalar bibliyometrik analizle analiz edilmiştir. Bu analiz tekniği, belirli bir alanda yapılan 
çalışmaların belirli özelliklerinin matematiksel ve istatistiki yönlerden incelenmesi (Pritchard, 
1969; Li ve Ho, 2008) olarak ifade edilmektedir.  Bibliyometri yöntemi elde edilen çalışmaların 
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nicel tekniklerle özelliklerinin ortaya konulmasıdır (Borgman ve Furner, 2002).  Araştırma 
verileri üzerinde konunun yeterli düzeyde araştırılıp araştırılmadığının bulgularla kapsamlı bir 
şekilde ortaya konması amaçlanmıştır. Tez çalışmalarının bibliyometrik profilinin ortaya 
çıkarılması için kullanılan parametreler arasında lisansüstü tezlerin yıllara, türüne, konularına, 
araştırma yaklaşımı, yayınlandığı üniversite ve bölümlere göre dağılımı incelenmiştir.  

BULGULAR 

Yapılan çalışmada belirlenen parametrelere göre konuyla ilgili toplamda 48 lisansüstü tez 
çalışmasına rastlanılmıştır. Söz konusu bu tezlerin 15’i doktora düzeyinde, 33’ü ise yüksek 
lisans düzeyinde gerçekleşmiştir.  

Tablo 1’de lisansüstü tezlerin yayınlandığı yıllara ilişkin veriler gösterilmektedir. Lisansüstü 
tezlerin yayınlandığı yıllar incelendiğinde, ulaşılabilen tezler arasında sürdürülebilir gıda ile 
ilgili ilk doktora tezi ve atık gıda yönetimi ile ilgili ilk yüksek lisans tezin 2011 yılında 
yayınlandığı tespit edilmiştir. Gıda israfı ile ilgili 19 lisansüstü tezin 2019, 2020 ve 2021 
yıllarında olduğu görülmektedir.  

Bunun yanı sıra 2011, 2012, 2013, 2014 yıllarında gıda israfı ile ilgili lisansüstü tezin 
yayınlanmadığı dikkat çekmektedir. Sürdürülebilir gıda ile ilgili en fazla çalışmanın 
yayınlandığı 2020 ve 2021 yıllarında olduğu görülmektedir. Diğer taraftan sürdürülebilir gıda 
ile ilgili 2014 ve 2019 yıllarında ise herhangi bir lisansüstü tezin yayınlanmadığı dikkat 
çekmektedir. Atık gıda yönetimi ile ilgili en fazla çalışmanın yayınlandığı 2018 yılında olduğu 
görülmektedir.  

Diğer taraftan atık gıda yönetimi ile ilgili 2012, 2013, 2014, 2015, 2019, 2020 ve 2021 
yıllarında ise herhangi bir lisansüstü tezin yayınlanmadığı dikkat çekmektedir. Tüm bunların 
ışığında özellikle 2018 yılı ve sonra gıda israfı ve sürdürülebilir gıda ile ilgili yayınlanan 
tezlerin giderek artış gösterdiğini söylemek mümkündür. Lisansüstü tezler gıda israfı, 
sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi olarak üç farklı grup şeklinde ele alındığında lisansüstü 
tezlerin % 47,9’unun gıda israfı, % 41,6’sının sürdürülebilir gıda ve % 10.4’ünün de atık gıda 
yönetimi üzerine yayınlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 
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Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre Dağılımı 

 
 
Yıllar 

Lisansüstü Tez Sayısı 
Gıda İsrafı Sürdürülebilir 

Gıda 
Atık Gıda Yönetimi 

Yüksek 
Lisans 

Doktora Yüksek 
Lisans 

Doktora Yüksek 
Lisans 

Doktora 

2011 - - - 1 1 - 
2012 - - 1 - - - 
2013 - - 1 2 - - 
2014 - - - - - - 
2015 - - 1 - - - 
2016 - 1 1 - 1 - 
2017 1 - 2 - - 1 
2018 1 1 3 - 2 - 
2019 9 2 - - - - 
2020 3 1 3 1 - - 
2021 2 2 1 3 - - 
Toplam 16 7 13 7 4 1 
Genel Toplam 48 

Lisansüstü tezlerin eğitim düzeylerine ve konularına göre Tablo 2 incelenmektedir. Çalışmada 
yüksek lisans tezlerinin 33 tane ile önde olduğu ve gıda israfını azaltma teknikleri, gıda israfının 
nedenleri, gıda koruma algısı konularında fazla sayıda çalışma görülmektedir. Diğer taraftan 
doktora tezlerinin ise 15 tane olduğu tespit edilmiştir. Doktora tezlerinin konuları arasında ise 
küresel gıda krizi ile gıda israf boyutlarının öne çıktığı görülmektedir. 

Tablo 2. Lisansüstü Tezlerin Eğitim Düzeylerine ve Konularına Göre Dağılımı 

 
Konular 

Yüksek 
Lisans 

Tezi 

Doktora 
Tezi 

Toplam 

Sürdürülebilirlik bilinci 4 1 5 
Gıda israfını azaltma 
teknikleri 

6 1 7 

Küresel gıda krizi 1 3 4 
Gıda israf nedenlerini 
belirlenme 

6 2 8 

Gıda israf boyutları 3 3 6 
Sosyal duyarlılık 0 2 2 
Kaynak sorunu 2 0 2 
Gıda koruma algısı 5 2 7 
Satın alma davranışı 2 1 3 
Gıda güvenliği 4 0 4 
Toplam 33 15 48 

Lisansüstü tezler hakkında bilgi sahibi olmak ve bilimsel çalışmaların somut sonuçlarla 
temellenmesi bakımından araştırma yaklaşımının ampirik ya da kavramsal olması önem 
taşımaktadır (Kozak, 1994). İlgili yıllar arasında yayınlanan 48 lisansüstü tezin % 35,4’ünde 
(17 lisansüstü tez) kavramsal yaklaşım benimsenmiş olup % 64,5’inin ise ampirik araştırma 
yaklaşımının daha çok tercih edildiği dikkat çekmektedir.  
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Lisansüstü tezlerde tercih edilen araştırma yaklaşımların dağılımı Tablo 3’te gösterilmektedir. 
Temel konuları ile ilgili lisansüstü tezler ele alındığında tezlerin 10 farklı konu etrafında 
toplandığı görülmektedir. Lisansüstü tezlerin konularının dağılımı Tablo 3’te gösterilmektedir. 
Bu tezlerden toplamda en fazla gıda israfının nedenleri ile ilgili yayınlandığı görülmektedir. 
İkinci sırada ise gıda israfını azaltma teknikleri ile gıda koruma algısı konularında yapılan 
çalışmalar gelmektedir. Gıda israfının boyutları ile ilgili yapılan tezler de üçüncü sırada geldiği 
görülmektedir. Söz konusu bu tezlerin konularına göre araştırma yaklaşımına dağılımı 
incelendiğinde küresel gıda krizi ve gıda güvenliği ile ilgili kavramsal çalışmaların öne çıktığı 
tespit edilmiştir. Bu çalışmadaki diğer konularda ise ampirik araştırma yaklaşımı ile yapılan 
lisansüstü tezlerin sayısının çoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. 

Tablo 3. Lisansüstü Tez Konularının Araştırma Yaklaşımına Göre Dağılımı 

 Araştırma Yaklaşımı  

Yaş Aralığı Kavramsal Ampirik Toplam 

Sürdürülebilirlik bilinci 1 4 5 

Gıda israfını azaltma 
teknikleri 

1 6 7 

Küresel gıda krizi 4 0 4 

Gıda israf nedenleri 2 6 8 

Gıda israfının boyutları 1 5 6 

Sosyal duyarlılık 0 2 2 

Kaynak sorunu 2 0 2 

Gıda koruma algısı 0 7 7 

Satın alma davranışı 2 1 3 

Gıda güvenliği 4 0 4 

Toplam  17 31 48 

Gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili yayınlanan tezlerde ampirik 
araştırma yaklaşımının kullanıldığı 31 lisansüstü tezin örneklem grubuna ve veri toplama 
yöntemine göre dağılımı incelenmektedir. Lisansüstü tezlerin % 58’inde (18 tez) örneklem 
grubu olarak tüketicilerin seçildiği tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin % 9,6’sında (5 tez) 
mutfak çalışanlarının örneklem olarak seçildiği dikkat çekmektedir. Ayrıca diğer örneklem 
grubu olarak işletme yöneticisi (3 tez) ve karma örneklem grubu (5 tez) sonucuna ulaşılmıştır. 
Veri toplama aracı incelendiğinde lisansüstü tezlerin % 74,1’inde (23 tez) anket tekniğinden 
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yararlanıldığı dikkat çekmektedir. Diğer taraftan lisansüstü tezlerin % 25,8’inde gözlem ve 
görüşme (8 tez) ve % 16,1’inde karma (5 tez) araçların kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Tablo 4’te lisansüstü tez yazarlarının bağlı oldukları kurumlara ve bölümler, tezlerin 
hazırlandığı üniversite bilgileri çerçevesinde incelenmiştir. 2011-2021 yılları arasında gıda 
israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili tezlerin 30 farklı üniversiteye bağlı 
yazarlar tarafından yayınlandığı tespit edilmiştir. Bunlardan en fazla çalışma İstanbul Teknik 
Üniversitesi’ndeki öğrenciler tarafından yayınlandığı görülmektedir. Ardından Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi (3 öğrenci) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Üniversitesi (3 öğrenci) 
gelmektedir.  

Kurum Adı n % Bölüm Adı n % 
Akdeniz 
Üniversitesi 

2 4,1 Çevre Mühendisliği 6 12,5 

Bolu Abant İzzet 
Baysal Üniversitesi 

2 4,1 Endüstri Mühendisliği 6 12,5 

Çukurova 
Üniversitesi 

2 4,1 İşletme Bölümü 7 14,5 

Ege Üniversitesi 2 4,1 Sosyal Çevre Bilimleri 2 4,1 
Eskişehir 
Osmangazi 
Üniversitesi 

2 4,1 Tarım Ekonomisi 6 12,5 

Gazi Üniversitesi 2 4,1 Turizm İşletmeciliği/ 
Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları 

12 25 

Gaziosmanpaşa 
Üniversitesi 

2 4,1 Diğer 9 18,7 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi 

4 8,3 Toplam 48 100 

İstanbul 
Üniversitesi 

2 4,1    

İstanbul 
Üniversitesi-
Cerrahpaşa 

3 6,2    

Marmara 
Üniversitesi 

2 4,1    

Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi 

3 6,2    

Süleyman Demirel 
Üniversitesi 

2 4,1    

Yıldız Teknik 
Üniversitesi 

2 4,1    

Diğer 16 33,3    
Toplam 48 100    

*Yazarların bağlı bulundukları kurum ve bölümlerde tez sayısı 2 ve üzerinde olanlar dikkate 
alınmıştır. 

Tablo 4’te yazarların bağlı bulundukları bölümlere göre dağılımlarına yer verilmiştir. Bu 
yazarların ilgili yıllar arasında gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili 
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lisansüstü tezlere katkı sağlayan yazarların 8 farklı bölümdeki yazarların tezlerinin yer aldığı 
görülmektedir. Bu bağlamda 12 yazarın turizm işletmeciliği/ gastronomi ve mutfak sanatları 
bölümünde olduğu dikkat çekmektedir. Turizm işletmeciliği bölümünü 6 yazar ile endüstri 
mühendisliği, çevre mühendisliği, tarım ekonomisi ve işletme bölümü takip etmektedir. 
Yazarların % 4.1’ini sosyal çevre bilimlerinden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışmada, 2011-2021 yılları arasında gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile 
ilgili ulusal alanyazında yayınlanan lisansüstü tezlerin belirli parametrelere göre incelenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu noktada ilgili yıllar arasında yayınlanan ve Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet sitesi üzerinden erişim sağlanan toplamda 48 
doktora ve yüksek lisans tezleri inceleme kapsamına alınmıştır. Bu çalışma gıda israfı, 
sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili araştırmacılara alanyazının durumu, gelişim 
süreci ve sorunları hakkında değerlendirme ve yorumlama fırsatı sunmaktadır. 2018 yılından 
itibaren gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili lisansüstü tez sayısında 
bir artış tespit edilmiştir. Çalışmayı destekleyen Ayaz ve Türkmen (2018) ile Tayfun vd. (2018), 
tarafından yapılan çalışmada da yiyecek içecek turizmi ile ilgili yayınlanan tezlerin 2016 
yılından sonra artış gösterdiği belirtilmektedir. Bu bağlamda alanyazındaki çalışmalar elde 
edilen bulguları desteklemektedir. Araştırma konusuyla ilgili lisansüstü tezlerin turizm 
işletmeciliği ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümleri tarafından yayınlanarak ilk sırada 
geldiği görülmektedir. Gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili en fazla 
lisansüstü tezin yayınlayan bölümün turizm alanından olmasının temelinde yeme içme 
olgusunun turizmin merkezinde yer alması ve bu alanda hissedilen boşluğu doldurma isteği 
olduğu söylenebilir. 

Araştırmalarda yüksek lisans düzeyinde incelenen tezlerin doktora tezlerinden fazla olduğu 
dikkat çekmektedir. Benzer şekilde alanyazındaki çalışmalardan elde edilen bulgular bu 
çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir (Cevizkaya vd., 2014; Güçlü, 2014; Güdü ve Tetik, 
2016; Tayfun vd., 2016; Sünnetçioğlu vd., 2017; Ayaz ve Türkmen, 2018; Altaş ve Acar, 2018; 
Akkaşoğlu vd., 2019).  

Lisansüstü tezlerin % 64,5’inde ampirik araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Ampirik 
araştırma yaklaşımı turizm alanında benimsenmiş en yaygın yaklaşım olmakla birlikte benzer 
çalışmalarda (Ruhanen vd., 2015; Sünnetçioğlu vd., 2017; Boğan vd., 2018; Tayfun vd., 2018) 
da çok benimsendiği gözlemlenmiştir. Bu kapsamda yayınlanan lisansüstü tezlerin kavramsal 
çalışmalardan daha çok ampirik araştırmalar olduğu ortaya çıkmaktadır. Gıda kaynaklarının her 
geçen gün azalması, kaynakların israfı, bilinçsiz tüketim, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
öneminin henüz tam kıvranılmamış olması gibi konular disiplinler arası bir yapıyı 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda elde edilen bulgular gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda 
yönetimi ile ilgili çalışmaların turizm, gastronomi ve yiyecek-içecek işletmeciliği alanının 
dışında, işletme, çevre mühendisliği, endüstri mühendisliği, tarım ekonomisi bölümlerinin 
birçok lisansüstü tez ile katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın konusundan 
dolayı çok sayıda disiplinin ilgisini üzerine toplamaktadır. Bu bağlamda ortaya çıkarılan 
bulgular ile yapılan çalışmaların bulguları (Ayaz ve Türkmen, 2018; Akkaşoğlu vd., 2019) 
örtüşmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak lisansüstü tezlerin % 74,1’inde anket ile % 
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25,8’inde gözlem ve görüşme tekniğinden yararlanıldığı sonucuna ulaşılmış ve çalışma nicel 
araştırma yaklaşımının fazla tercih edilmesi bağlamında Arıca (2014) ile Coşkun vd., (2017: 
85)’nin çalışmasıyla örtüşürken Ayaz ve Türkmen (2018) ile Akkaşoğlu vd. (2019), 
çalışmasında daha çok gözlem ve görüşme tekniğine yer verildiği tespit edilmektedir. Aslında 
çalışmanın doğası gereği daha çok anket tekniğinden yararlanıldığı fakat durumun daha iyi 
anlaşılması için gözlem ve görüşme tekniğinin de sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Diğer 
taraftan verilerin toplandığı örneklem grubuna bakıldığında ise lisansüstü tezlerin büyük bir 
kısmının tüketicileri örneklem olarak seçtiği ve bunun yanı sıra mutfak çalışanlarının yer aldığı 
dikkat çekmektedir. Bu bağlamda elde edilen bulguları Boğan vd. (2018), çalışması destekler 
niteliktedir. Bu durumun temelinde müşterilerin, mutfak ve servis çalışanlarının en kolay 
ulaşılabilir örneklem grubu olmasıdır. Bu örneklem grubunun seçilmesinde ise zaman yönetimi 
ve maliyet düşüklüğü gibi nedenler etkili olabilir.  

Çalışma gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi ile ilgili konularda hem 
araştırmacılara yorum ve değerlendirme olanağı sağlayarak yol göstermekte hem de ilgili 
yazına çeşitli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırma sayesinde gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve 
atık gıda yönetimi ile ilgili yayınlanan lisansüstü tezlerde kullanılan araştırma yöntemleri, veri 
toplama yöntemi ve örneklem grubu ile ilgili bilgi almaları mümkündür. Araştırmacıların 
belirleyeceği Türkiye’de bu çerçevede daha kapsamlı yapılması gereken çalışmaları 
tasarlanabilir. Araştırmanın başlıca sınırlılığını ulusal alanyazında yayınlanan ve 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Ulusal Tez Merkezi resmi internet veri tabanları 
üzerinden erişimi sağlanan yüksek lisans ve doktora tezleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda 
yapılacak ileriki araştırmalarda bu tezlerin ilave olarak ulusal alanyazında erişim sağlanan 
makaleler, uluslararası makaleler, bildiriler ile kitaplar incelemeye dâhil edilerek araştırma 
tekrarlanabilir. Araştırmanın bir diğer sınırlılığını ise çalışmada incelenen lisansüstü tezlerin 
gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi konusu ile sınırlı tutulmasıdır. Bu bağlamda 
ileride yapılacak çalışmalarda gerek gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi 
özelinde gerekse gıda israfının azaltılmasına yönelik önlem, strateji ve politikalar, yenilenebilir 
enerji kaynakları, karbon ayak izi ile ilgili kitaplar, kitap bölümleri, tezler, makaleler ve 
kongrelerde sunulan bildiriler genelinde çalışma gerçekleştirilebilir. 

Sonuç olarak yerli alanyazında gıda israfı, sürdürülebilir gıda ve atık gıda yönetimi özelinde 
yapılan ilk bibliyometrik çalışma olması nedeniyle özgünlüğünü ve önemini ortaya 
koymaktadır. Ayrıca gıda israfı ile ilgili farkındalık oluşturması bakımından oldukça önemli 
görülmektedir. 
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ÖZET  

Bu çalışmanın temel amacı, İstanbul ilindeki butik üretim gerçekleştiren yiyecek içecek işletme 
yöneticilerinin, talep tahmin yöntemlerine karşı bilgi düzeylerini belirleyerek, günümüzde 
giderek önemi artan bu konunun değerine vurgu yapmak ve literatürde yer alan boşluğa katkı 
sağlamak olacaktır. Talep tahmini, bir ürün veya hizmet için gelecek dönemlerde oluşabilecek 
talebin geçmiş dönemlere ait verileri temel alarak, belirlenme çabasıdır. Talep tahmini birçok 
alanda olduğu gibi yiyecek-içecek işletmeleri içinde iyi bir planlamanın anahtarıdır. Özellikle 
işletmeler, müşteri tahminlerini doğru yapabilirse planlama süreçlerini en verimli şekilde 
düzenleyerek, büyük oranda maliyet ve iş gücünden istifade etmiş olacaktır. Bu bağlamda, 
yiyecek içecek işletmelerinde talep tahmin yöntemlerinin önemi, her geçen gün giderek 
artmaktadır. Yapılan bu çalışma ile disiplinler arası kullanımı olan talep tahmin yöntemlerinin, 
butik üretim yapan yiyecek-içecek işletmeleri bünyesindeki bilinirliği ve uygulanabilirliği 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, talep tahmin yöntemlerinin bilinirliğini ve 
uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla fenomenoloji (olgubilim) araştırma desene ekseninde 
oluşturulmuş, 10 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Yarı 
yapılandırılmış görüşme formları, butik üretim gerçekleştiren 30 yiyecek içecek işletmesi 
yöneticilerine uygulanmıştır. Elde edilen veriler sonucunda talep tahmini üzerine katılımcıların 
bilgi düzeylerinin dar kapsamlı olduğu ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgilerinin 
olmadığı görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: talep, talep tahmini, yiyecek içecek endüstrisi, butik üretim  
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APPLICABILITY OF DEMAND FORECASTING METHODS IN FOOD AND 
BEVERAGE BUSINESSES. (AN APPLICATION IN BOUTIQUE BUSINESSES) 

ABSTRACT  

The main purpose of this study will be to emphasize the value of this issue, which is becoming 
increasingly important today, and to contribute to the gap in the literature, by determining the 
level of knowledge of the food and beverage business managers who carry out boutique 
production in the province of Istanbul against demand forecasting methods. Demand 
forecasting is an effort to determine the demand that may occur in the future for a product or 
service, based on data from past periods. Demand forecasting is the key to good planning in 
food and beverage businesses, as in many areas. In particular, if businesses can make accurate 
customer forecasts, they will greatly benefit from cost and labor by arranging their planning 
processes in the most efficient way. In this context, the importance of demand forecasting 
methods in food and beverage businesses is increasing day by day. With this study, it has been 
tried to determine the awareness and applicability of demand forecasting methods, which have 
interdisciplinary use, in boutique production food and beverage businesses. In this direction, a 
semi-structured interview form consisting of 10 questions, created on the axis of 
phenomenology (phenomenology) research design, was used in order to determine the 
awareness and applicability of demand forecasting methods. Semi-structured interview forms 
were applied to the managers of 30 food and beverage businesses that carry out boutique 
production. As a result of the data obtained, it was seen that the knowledge level of the 
participants on demand forecasting was narrow and they did not have knowledge about demand 
forecasting methods. 

Keywords: demand, demand forecasting, food and beverage industry, boutique 

GİRİŞ 

Talep tahmini, mal ve hizmetlere olan tüketici isteğini anlamaya odaklanan, tahmine dayalı 
analitik bir daldır (Luce, 2019). Günümüzde birçok işletme, ürün veya hizmetlerinin 
gelecekteki talebini tahmin etmek için günlük, aylık ve dönemsel olmak üzere çeşitli evreleri 
kapsayan tahminlerde bulunmaktadır. Elde edilen tahminlere güvenerek de iş planlamaları 
yapmaktadırlar (Cyril, Mulangi ve George, 2018). Dolayısıyla iyi yapılamamış bir talep 
tahmini, işletmeler açısından ciddi maliyetler oluşturabilir (Barbosa, Christo ve Costa, 2015). 
Müşteri talebinin tahmin edilmesi, ne kadar ürünün hazırlanacağını, hazırlanacak bu ürün için 
gerekli hammadde, işgücü ve diğer üretim faktörlerinin ne ölçüde gerekli olduğu gibi konularda 
yol gösterici olmaktadır. Bu nedenle iyi bir planlama için talep tahmini önemli bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Soysal ve Ömürgönülşen, 2010: 130). Ayrıca talep tahminleri, sürekli 
yaşanan değişimlere ayak uydurabilmek ve belirsizlik ortamında büyük, küçük fark etmeksizin 
tüm işletmeler için gereklilik arz etmektedir (Mohan vd., 2021). Talep tahmininde temelde 
istenen, mükemmele yakın olarak geleceği önceden tahmin etmeye çalışmak ve hata düzeyini 
en aza indirmektir. Ancak %100 kesinliği olan bir tahmine sahip olmak mümkün değildir (Jain, 
2007). 

Talep tahmin yöntemleri incelendiğinde, sezgisel (nitel) ve sayısal (nicel) olmak üzere iki farklı 
gruba ayrıldığı görülmektedir. Sayısal (nicel) yöntemler, tarihsel verileri kullanan matematiksel 

217



modellere dayanırken, sezgisel (nitel) yöntemler ise daha çok kendi alanında uzman bireylerin 
görüşlerine dayanmaktadır (Lewis, 2012; Kılınç, 2015). İlgili literatür incelendiğinde ise farklı 
konular üzerine çeşitli talep tahmin yöntemleri oldukça sık kullanıldığı görülmüştür. Talep 
tahminleri içerisinde sihirli bir model yoktur. Tüm koşullarda doğru tahmin yüzdeleri veren 
talep tahmini bulunmamaktadır. Talep tahmin yöntemleri, konunun kapsamına göre tercih 
edilmelidir. Ayrıca talep tahmin yöntemlerinde doğruluk girilen verilerle doğru orantılıdır. 
Girilen veriler ne kadar doğru ise ortaya çıkacak tahminlerinde doğruluk oranı o derece 
artacaktır (Jain, 2007). 

Tüm dünyada artık yiyecek içecek işletmelerine olan ilgi artış göstermekle beraber işletme 
sayıları da artış göstermektedir. Sürekli değişen ve gelişen dünyada işletmelerin hayatta 
kalabilmeleri günden güne daha da zorlaşmaktadır. Günümüz koşulları göz önünde 
bulundurulduğunda da işletmelerin hayatlarına devam edebilmeleri açısından talep tahmini 
önem arz etmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışma ile işletme yöneticilerinin, talep 
tahmin yöntemlerine karşı bilgi düzeylerini belirleyerek, bu konuya karşı dikkat çekilmek 
istenmektedir. Çalışma sonunda ise elde edilen veriler ile bu konu üzerine gerekli ilginin 
çekilerek, bilinirliği ve farkındalığın arttırılması beklenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Talep Tahmini 

Talep tahmini, mevcut ve geçmiş dönemlerdeki veriler doğrultusunda, gelecek zaman dilimi 
için tüketicilerin satın almak isteyeceği mal ya da hizmetlerin miktarını öngörebilme işlemi ve 
ihtiyacı şeklinde tanımlanmaktadır (Khan vd., 2020). Tüm organizasyonlar için talep tahmini, 
bilinmezliği ifade etmektedir. Tahmin yapılırken bilinmezliğin aralanabilmesi için geçmiş 
dönemlere ait veriler kullanılmaktadır. Dolayısıyla talep tahmini işletmelere kısa, orta ve uzun 
vadede talep görecek, pazarın ihtiyacına göre istenilen ürünleri önceden üretme imkanı 
tanımaktadır (Tekin, 2004; Khan vd., 2020). Talep tahmini yaparken ilk öncelik teşkil eden 
durum kullanılacak verilerin toplanmasıdır. Bu aşama, çalışmanın tüm doğruluğunu ve 
geçerliliğini belirleyecek ilk adımdır. Geçmiş döneme ait satış, tedarik, üretim süreleri gibi 
veriler olmadan tahmin yapmak mümkün değildir. Dolayısıyla talep tahmin aşamalarının ilk 
adımı verilerin toplanmasıdır. Verilerin toplanması aşamasından sonra ise dönemin 
belirlenmesi, talep tahminin başarısını etkileyen diğer aşamadır. Eğer yapılan tahmin haftalık 
ise ve elde edilen veriler aylık periyotta kullanılacaksa, tahminin başarı ihtimali düşük olacaktır. 
Bu durumda, gerçekleştirilen bütün planların başarısız olmasını, bu nedenle de işletmenin ciddi 
maliyetlerle karşılaşmasına neden olacaktır. Dönemin belirlenmesinden sonra ise talep tahmini 
için kullanılacak modelin belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada, ihtiyaç duyulan tahmine 
göre modellerin tercih edilmesi gerekmektedir. Kapsamlı olmayan bir çalışma için çok detaylı 
modellerin tercih edilmesi karışıklıklara neden olabilecektir. Son talep tahmin aşaması ise, elde 
edilen verilerin doğruluğunun kontrol edilmesidir. Bu noktada elde edilen veriler ile 
gerçekleşen sonuçlar arasındaki farklar belirlenmelidir. Şayet, farklar mevcut ise hatanın nerde 
olduğu bulunmalı ve ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek tahminlerde aynı hatalardan 
kaçınılmaya özen gösterilmelidir (Tekin, 2004; Çağlar, 2007; Kobu, 2017; Demirdöğen ve 
Küçük, 2018). 
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Kaynak: Tekin, 2004, Çağlar, 2007 ve Kobu, 2017’den uyarlanmıştır. 

Talep tahminleri, tüm strateji ve planlama kararlarının arkasında temel oluşturan 
işletmelerin karlılığı ve rekabetçi konumunu doğrudan etkileyen bir durumdur (Silva, 
Figueiredo ve Braga, 2019). Talep tahmini büyük, küçük fark etmeksizin tüm sektörlerde 
yer alan işletmeler için önem arz etmektedir (Silva, Figueiredo, ve Braga, 2019: Mohan, 
vd. 2021). Örneğin turizm sektöründe doğru yapılamamış bir talep tahmini boş otel odası, 
satılamamış organizasyon biletleri, buna bağlı olarak israf olmuş gıda ürünleri anlamına 
gelmektedir (Frechtling ve Frechtling, 2001: Law vd., 2019). Aynı şekilde yiyecek-
içecek işletmeleri içinde doğru yapılamamış bir talep tahmini israf olmuş gıda maddeleri, 
fazla stok maliyeti, işgücü fazlalığı ve gereksiz enerji tüketimi anlamına gelecektir. 

Şekil 2. Talep Tahminlerin Yapısı 

Kaynak: Demirdöğen ve Küçük, 2018: 73’den uyarlanmıştır. 

Talep tahminleri sezgilere dayalı yapılabileceği gibi çok karmaşık analizlere dayalı da 
yapılabilmektedir. Sezgisel (nitel) tahminler, günümüzde genellikle işletmede yer alan 
yöneticilerin düşünceleri ve tecrübelerine referans alarak gerçekleştirilmektedir. Bu tahminler, 
gerçekleştirildiği işletme için geçerli olup, piyasada yer alan benzer özelliklere sahip işletmeler 
için genelleme yapılamazlar. Sayısal (nicel) verilere dayalı tahminler ise çeşitli aşamaların takip 
edilmesi ile gerçekleştirilir ve piyasada yer alan benzer özellik taşıyan işletmeler içinde 
kullanılabilir (Jain, 2007; Luce, 2019). Ancak tek bir işletme için yapılan tahminlerin hata payı, 
genelleme yapılan kısıtsız tahminlere göre daha düşüktür (Demirdöğen ve Küçük, 2018). 

Talep Tahmin Yöntemleri 

Talep tahmini özellikle 1960’lı yıllardan sonra önemli gelişmeler yaşamış olup, günden güne 
daha da gelişen ve çeşitli yöntemlerin ortaya çıktığı bir konu olmuştur (Karahan, 2011). İlgili 
literatür incelendiğinde genel olarak talep tahmin modellerinin nicel ve nitel olmak üzere iki 
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ana grupta toplandığı görülmektedir (Luce, 2019). Nitel modeller daha çok insan tecrübelerine 
dayanarak yapılan tahminleri kapsarken, nicel modeller tamamen matematiksel metotlardan 
yardım alarak tahmin gerçekleştirmektedir. Ayrıca, her iki model çeşidinin kullanılarak karma 
modellerinde kullanıldığı çalışmalar literatürde yer almaktadır (Fildes vd. (2008). 

Şekil 3. Talep Tahmin Yöntemleri 

 Kaynak: Kılınç, 2015’den uyarlanmıştır. 

Sezgisel (nitel) yöntemler 

Talep tahminin temeli geçmiş verilere dayansa da günümüz küreselleşen ve değişen 
koşullarında, hızlı karar almak zorunluluk olabilir. Bu süreçte geçmiş döneme ait verilerin 
toplanması ve analizi yapılması zaman alacağı için genellikle sezgisel yöntemler tercih 
edilmektedir. Bunun dışında sezgisel yöntemler, geçmiş dönemdeki verilerin anlam ifade 
etmeyeceği dönemlerde de kullanılabilmektedir. Örneğin; ülke genelinde yaşanan iç karışıklık, 
politik veya ekonomik değişimler geçmiş dönemlere ait verilerin anlamlılığını yitirmesine 
sebep olabilir. Ayrıca mevcut piyasaya ilk defa sunulacak bir ürünün, geçmiş dönem verilerine 
erişim sağlanamayacaktır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda da sezgisel yöntemler tercih 
edilebilmektedir (Çağlar, 2007: 17-18). Sıklıkla kullanılan sezgisel yöntemler Şekil 4.’de 
aktarılmıştır. 

Şekil 4. Sezgisel Tahmin Yöntemleri 
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Sayısal Tahmin Yöntemleri: Bu grupta yer alan tahmin yöntemleri, geçmiş dönemdeki verileri 
taban alarak ve analiz ederek gelecek döneme dair tahminlerde bulunur. Bu tahmin yöntemleri 
genellikle daha karmaşık ve özellikle talebi etkileyebilecek birden çok faktörün olduğu 
durumlarda tercih edilmektedir. Bu tahmin yöntemleri, belli bir grup profesyonel tarafından 
yapılmakla beraber, bireysel olarak da gerçekleştirilebilmektedir. Gerçekleştirilen istatiksel 
tahminler, öncelikle işletme bölümleri arasında dağıtılır ve uygulamaya koyulur. Sayısal 
tahminler kendi içinde çok çeşit yöntem barındırmaktadır (Demirdöğen ve Küçük, 2018: 
Türk ve Kiani, 2019). Bu yöntemlerden bazıları Şekil 5.’de aktarılmıştır. 

Şekil 5. Sayısal (Nicel) Yöntemler 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinde sıklıkla kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme 
tekniği uygulanmıştır. Nitel araştırmalar belirli bir strateji dâhilinde geliştirilmiş araştırma 
desenleri kapsamında yürütülmektedir. Bu çalışmada da nitel araştırma desenlerinden biri olan 
fenomenoloji (olgubilim) esas alınmıştır. Fenomonoloji genellikle farkında olunan ancak 
derinlemesine bilgi sahibi olunmayan olguların özüne ulaşmaya çalışan, nitel bir araştırma 
desenidir (Creswell, 2016: Yıldırım ve Şimşek, 2016). Araştırma kapsamında tesadüfi olmayan 
örneklem yöntemlerinden biri olan yargısal örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu örneklem 
yöntemine göre temel amaç, ana kitleyi temsil edeceği düşünülen kişiler üzerinden genelleme 
yapmaktır (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2019). Araştırma kapsamında da İstanbul’da yer alan ve 
butik üretim gerçekleştiren yiyecek-içecek işletmelerinin talep tahmin yöntemlerini bilme 
düzeyleri ile bu işletmelerde uygulanan yöntemler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 
kapsamında 30 farklı işletme yöneticisi ile görüşülmüştür. Araştırmanın geçerlilik ve 
güvenilirliğini sağlamak amacıyla görüşmelere başlamadan önce 6 farklı yönetici ile pilot 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu pilot görüşmeler çalışmaya dâhil edilmemiştir. Pilot 
görüşmeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda çalışma süresince uzman görüşlerine 
başvurulmuş ve bazı sorular görüşme formuna eklenmiştir.  

Araştırma kapsamında veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği 
kullanılmıştır. Görüşmeler esnasında katılımcılara 10 soru yöneltilmiştir. Bu sorulara ek olarak 
mezun oldukları okul ve yöneticilik tecrübelerini belirlemek amacıyla, 2 ek soru sözlü olarak 
sorulmuştur. Gönüllü olarak araştırmaya katılım gösteren işletme yöneticileri ile görüşmeler, 
yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yaklaşık olarak 10-15 dakika aralığında sürmüştür. 
Görüşme kapsamında sorulan sorular ise aşağıda yer almaktadır; 
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1-) Günlük gerçekleştireceğiniz üretim miktarını neye göre belirliyorsunuz? 

2-) İşletmenizde üretim tahmini yaparken hangi verileri dikkate alırsınız? (Günlük, haftalık, 
aylık vb.) 

3-) Üretim için talep tahmini yaparken hangi yöntemleri kullanırsınız? 

4-) Üretim için yapmış olduğunuz doğru talep tahminlerinin işletmeniz açısından yararları 
nelerdir/neler olabilir? 

5-) Gerçekleştirdiğiniz talep tahminlerinin hata oranı yüksek olduğunda, kalan ürünleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

6-) İşletmenizde kullandığınız ve en güvendiğiniz talep tahmin yöntemi nedir? 

7-) Butik üretim için talep tahmini gerçekleştirmek daha kolay mıdır? Neden? 

8-) Sezonluk olarak taleplerinizde değişim oluyor mu? Oluyorsa, bunun için ne yapıyorsunuz? 

9-) İşletmeniz için talep tahminleri üzerine eğitimler almak ve profesyonel bir destek almak 
ister misiniz? 

10-) Talep tahmini sizin için neyi ifade etmektedir? 

BULGULAR VE TARTIŞMA   

Çalışma kapsamında, butik üretim yapan yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapan kişiler 
ile gönüllülük esasına dayalı yapılan görüşmeler sonucunda katılımcıların, talep tahmini 
hakkında bilgisinin olmadığı ya da kısıtlı bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Bu doğrultuda 
katılım gösteren 30 yöneticinin tamamı bilgi yetersizliği nedeniyle yöneltilen 10 sorunun 
tümüne net cevap verememiştir. Çalışma kapsamında yöneltilen sorulara verilen yanıtlar, tek 
bir paragraf şeklinde, her bir katılımcı için ayrı olarak aşağıda yer verilmiştir. 

K1; ön lisans, adalet bölümü mezunu olup, 17 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Yöneticilik yaptığı işletmede 
günlük üretim miktarının, bir önceki gün yapılmış satış miktarına ve özel günleri göz önünde 
bulundurarak gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim veya destek almak istediğini ifade eden açıklamalarda bulunmuştur.  

K2; lise mezunu olup, 48 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yaptığını belirtmiştir. 
Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri 
hakkında bir bilgisinin olmadığı yönünde açıklamalarda bulunmuştur. Katılımcı2,  yöneticilik 
yaptığı işletmede günlük üretim miktarını belirlerken bir önceki günün satış rakamlarını göz 
önünde bulundurarak gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Üretim planlamasını, haftalık ve aylık 
yapmak yerine, günlük yaptığını bu durumun işletme için daha doğru sonuçlar vereceğini ayrıca 
belirtmiştir. Ek olarak, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek 
almak istediği görülmüştür.  

K3; lise mezunu olup, 28 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. Çalışma 
kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri 
hakkında bilgisinin kısıtlı olduğunu ifade etmiştir. Yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim 
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miktarını, bir önceki gün satış rakamları doğrultusunda ve tüketici isteğine göre 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Üretim planlaması yaparken ise haftalık, aylık yapmaktan ziyade 
günlük gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Görev yapmakta olduğu işletmenin mevsimsel olarak 
talep konusunda değişim yaşamadığı ve bu nedenle de tüm yıl boyunca talep tahmini bir önceki 
gün doğrultusunda yaptığını belirtmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri 
memnuniyetini arttıracağını ve işletmenin geleceğini etkileyeceğini dile getirmiştir. Bu 
doğrultuda da talep tahminin kendisi için müşteri memnuniyetini ifade ettiğini söylemiştir. 
Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek almak istediğini 
yönünde görüş bildirmiştir.  

K4; lisans, sosyoloji bölümü mezunu olup, 24 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Katılımcı4,  yöneticilik yaptığı 
işletmede günlük üretim miktarını belirlerken bir önceki günün satış rakamlarına göre günlük 
olarak belirlediğini ifade etmiştir. Üretim planlamasını, haftalık ve aylık yapmak yerine, günlük 
yaptığını belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya 
destek almak istediğini dile getirmiştir.  

K5; endüstri meslek lise mezunu olup, 32 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bir bilgisini olmadığını ifade etmiştir. Katılımcı5,  yöneticilik 
yaptığı işletmede günlük üretim miktarını belirlerken, bir önceki günün satış rakamlarına ve 
özel günleri göz önünde bulundurduğunu ifade etmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise 
maliyeti düşüreceğini ve işletmenin geleceğini olumlu yönde etkileyeceğini dile getirmiştir. Bu 
doğrultuda da talep tahminin kendisi için doğru üretimi ifade ettiğini söylemiştir. Ayrıca, 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek almak istediği yönünde 
açıklamalarda bulunmuştur.  

K6; turist rehberliği bölümü, lisans mezunu olup, 13 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini 
ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin kısıtlı olduğunu ifade etmiştir. Yöneticilik 
yaptığı işletmede günlük üretim miktarını, bir önceki gün satış rakamları doğrultusunda 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Üretim planlaması yaparken ise haftalık, aylık yapmaktan ziyade 
günlük gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Görev yapmakta olduğu işletmenin mevsimsel olarak 
talep konusunda değişim yaşamadığı ve bu nedenle de tüm yıl boyunca talep tahmini bir önceki 
gün doğrultusunda yaptığını dile getirmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti 
düşüreceğini ve bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için maliyet düşürücü bir unsuru 
çağrıştırdığını söylemiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim 
veya destek almak istediğini belirtmiştir.  

K7; ticari ilişkiler bölümü, lisans mezunu olup, 41 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini 
ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı görülmüştür. Yöneticilik yaptığı 
işletmede günlük üretim miktarını, bir önceki günün satışlarını göz önünde bulundurarak 
gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir 
eğitim veya destek almak istediğini ifade etmiştir.  
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K8; ulaştırma hizmetleri bölümü, ön lisans mezunu olup, 11 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda Katılımcı8’in, 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 
Yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim miktarının, bir önceki günün satışları göz önünde 
bulundurarak gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Üretim planlaması yaparken ise haftalık, aylık 
yapmaktan ziyade günlük gerçekleştirdiğini açıklamıştır. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise 
maliyeti düşüreceğini dile getirmiştir. Bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için maliyet 
düşürücü bir unsuru ifade ettiğini söylemiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim veya destek almak istediği görülmüştür. 

K9; ilkokul mezunu olup, 33 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda katılımcının, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. Katılımcı9, yöneticilik yaptığı 
işletmede günlük üretim miktarını müşteri isteğine ve tüm bir yılı göz önünde bulundurarak 
gerçekleştirdiğini söylemiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti kontrolü 
sağlayacağını ve bu durumda işletmenin geleceği için önem arz ettiğini dile getirmiştir. Bu 
doğrultuda da talep tahminin kendisi için maliyet azalışını ifade ettiğini söylemiştir. Görev 
yapmakta olduğu işletmenin mevsimsel olarak talep konusunda değişim yaşamadığı ve bu 
nedenle de tüm yıl aynı doğrultuda tahmin yaptığını belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep 
tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek almak istediği yönünde ifadeler 
kullanmıştır.  

K10; işletme bölümü, lisans mezunu olup, 21 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda katılımcının, talep tahmini 
ve talep tahmin yöntemlerine dair bilgisinin kısıtlı olduğu yönünde ifadeler kullandığı 
gözlemlenmiştir. Katılımcı10, yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim miktarını müşteri 
isteğine ve günlük, haftalık ve aylık verileri göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğini 
söylemiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri memnuniyetini arttıracağını dile 
getirerek, talep tahminin kendisi için müşteri memnuniyeti anlamına geldiğini açıklamıştır. 
Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek almak istediğini 
bildirmiştir.  

K11; fizyoterapi bölümü, ön lisans mezunu olup, 7 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda görülmüştür ki 
katılımcının talep tahmini ve talep tahmin yöntemlerine dair bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. 
Katılımcı11, yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim miktarını müşteri isteğine ve günlük, 
haftalık ve aylık verileri göz önünde bulundurarak gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca, 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek almak istediği yönünde 
ifadeler kullanmıştır.  

K12; yönetim ve organizasyon bölümü ön lisans mezunu olup, 13 yıldır yiyecek içecek 
işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda 
katılımcının, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığını ifade 
etmiştir. Katılımcı12, yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim miktarını müşteri isteğine ve 
bir önceki günün satış verilerini göz önünde bulundurarak günlük gerçekleştirdiğini söylemiştir. 
İyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti azaltacağını ifade ederek, talep tahminin kendisi 
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için maliyet kontrolünü ifade ettiğini belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim veya destek almak istediğini görülmüştür.  

K13; madencilik bölümü, ön lisans mezunu olup, 6 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda görülmüştür ki 
katılımcının talep tahmini ve talep tahmin yöntemlerine dair bilgisinin olmadığı belirlenmiştir. 
Katılımcı13, yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim miktarını müşteri isteğine göre ve 
haftalık olarak gerçekleştirdiğini söylemiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim almak istediği yönünde ifadeler kullanmıştır.  

K14; bilgisayar teknolojileri bölümü, ön lisans mezunu olup, 14 yıldır yiyecek içecek 
işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemlerine dair bilgisinin olmadığı yönünde ifadeler 
kullanmıştır. Katılımcı14, günlük üretim planlamasını planlarken müşteri istekleri ve bir önceki 
günün verilerini göz önünde bulundurarak günlük olarak gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediği ifade etmiştir.  

K15; iktisat bölümü, lisans mezunu olup, 9 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda katılımcının, talep tahmini 
ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı görülmüştür. Katılımcı15, yöneticilik 
yaptığı işletmede, günlük üretim miktarını müşteri isteğine göre ve haftalık verileri dikkate 
alarak gerçekleştirdiğini söylemiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti düşüreceğini 
ifade ederek, talep tahminin kendisi için maliyet azaltıcı bir unsuru çağrıştırdığını belirtmiştir. 
Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediği yönünde 
ifadeler kullanmıştır.  

K16; ortaokul mezunu olup, 19 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri 
hakkında bir bilgisinin olmadığını dile getirmiştir. Yöneticilik yaptığı işletmede, günlük üretim 
miktarını müşteri isteğine göre ve bir önceki günün satış miktarlarını göz önünde bulundurarak 
günlük ve haftalık verileri dikkate alarak gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca katılımcı, talep 
tahmini konulu eğitim alabileceğine yönelik ifadeler kullanmıştır.  

K17; biyoloji bölümü, lisans mezunu olup, 22 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Gerek mezun olduğu bölüm gerekse de çalışma kapsamında yöneltilen sorular 
doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bir bilgisinin olmadığı 
gözlemlenmiştir. Katılımcı17, yöneticilik yaptığı işletmede, günlük üretim miktarını müşteri 
isteğine göre ve bir önceki günün satış miktarlarını göz önünde bulundurarak günlük olarak 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti düşüreceğini ifade 
etmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediği 
yönünde ifadeler kullanmıştır.  

K18; lise mezunu olup, 34 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Katılımcının görüşme boyunca yöneltilen sorulara vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda, talep 
tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı görülmüştür. Katılımcı18, 
yöneticilik yaptığı işletmede, günlük üretim miktarını müşteri isteğine göre ve bir önceki günün 
satış miktarlarını göz önünde bulundurarak günlük verileri dikkate alarak gerçekleştirdiğini 
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ifade etmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri memnuniyetini arttıracağını ifade 
ederek, talep tahminin kendisi için müşteri memnuniyetini ifade ettiğini açıklamıştır. Ayrıca 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediği yönünde istekli 
olduğu görülmüştür.  

K19; lise mezunu olup, 41 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri 
hakkında bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim 
miktarını, bir önceki gün satış rakamları doğrultusunda günlük verileri dikkate alarak 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir 
eğitim veya destek almak istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştur.  

K20; jeoloji mühendisliği bölümü, lisans mezunu olup, 8 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Gerek mezun olduğu bölüm gerekse de çalışma kapsamında yöneltilen 
sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin sınırlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcı20 yöneticilik yaptığı işletmede, günlük üretim miktarını 
müşteri isteğine göre ve bir önceki günün satış miktarlarını göz önünde bulundurarak günlük 
verileri dikkate alarak gerçekleştirdiğini açıklamıştır. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise 
maliyeti düşüreceğini ifade etmiştir. Bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için maliyet 
azaltmayı ifade ettiğini belirtmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir 
eğitim almak istediği yönünde ifadeler kullanmıştır.  

K21; ilkokul mezunu olup, 46 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Katılımcı21, çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Katılımcı, yöneticiliğini 
yaptığı işletmede üretim planlamasını, müşteri isteğine göre ve bir önceki gün elde edilen satış 
rakamları doğrultusunda günlük verileri dikkate alarak gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. Ayrıca 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediğini belirtmiştir.  

K22; pazarlama ve reklamcılık bölümü, ön lisans mezunu olup, 11 yıldır yiyecek içecek 
işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. Gerek mezun olduğu bölüm gerekse de çalışma 
kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri 
hakkında bilgisinin sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Katılımcı22, yöneticilik yaptığı işletmede, 
günlük üretim miktarını müşteri isteğine göre ve bir önceki günün satış miktarlarını göz önünde 
bulundurarak günlük verileri dikkate alarak gerçekleştirdiğini vurgulamıştır. İyi yapılmış bir 
talep tahmininin ise maliyeti azalttığı ve bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için maliyet 
azaltan bir kavramı ifade ettiğini belirtmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim almak istediği görülmüştür.  

K23; lisans, kamu yönetimi bölümü terk olup, 37 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Katılımcı23’ün sorulara vermiş olduğu cevaplar göz önünde 
bulundurulduğunda talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin sınırlı olduğu 
görülmüştür. Ayrıca katılımcı, işletmede üretim planlamasını müşteri isteğine göre ve bir 
önceki günün satış miktarlarını göz önünde bulundurarak günlük olarak planladıklarını ifade 
etmiştir. Bununla birlikte katılımcı iyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri memnuniyetini 
arttıracağını ve bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için müşteri memnuniyetini ifade 
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ettiğini belirtmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak 
istediği görülmüştür.  

K24; ortaokul mezunu olup, 43 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Katılımcı24, çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, talep tahmini ve talep 
tahmin yöntemleri hakkında bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. Ayrıca katılımcı yöneticilik 
yaptığı işletmede, günlük üretim miktarını müşteri isteğine göre ve bir önceki günün satış 
miktarlarını göz önünde bulundurarak günlük ve haftalık verileri dikkate alarak planladığını 
bildirmiştir. Bununla birlikte katılımcı iyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri tatminini 
arttıracağını ve bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için müşteri aidiyetini ifade ettiğini 
belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim veya destek 
almak istediğini bildirmiştir.  

K25; ikram hizmetleri bölümü, ön lisans mezunu olup, 9 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Katılımcı25, çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını belirtmiştir. 
Bununla birlikte katılımcı üretim planlaması yaparken müşteri isteğine ve bir önceki gün 
gerçekleşen satış rakamlarını dikkate alarak günlük veriler ile gerçekleştirdiğini bildirmiştir. 
Ayrıca Katılımcı25, iyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti azaltacağını ve bu doğrultuda 
da talep tahminin kendisi için müşteri memnuniyetini ifade ettiğini belirtmiştir. Katılımcı25 
görev yapmış olduğu işletmede sezonluk talep farklılıkları yaşandığını bildirmiş ancak 
sezonluk değişen taleplerin belirlenmesi için özel olarak gerçekleştirilen bir çalışmanın 
olmadığı gözlemlenmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim 
almak istediği yönünde ifadeler kullanmıştır. 

K26; makina teknikerliği bölümü, ön lisans mezunu olup, 12 yıldır yiyecek içecek 
işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. Katılımcı26’nın gerek mezun olduğu bölüm gerekse de 
çalışma kapsamında yöneltilen sorulara vermiş olduğu cevaplar, talep tahmini ve talep tahmin 
yöntemleri hakkında bilgisinin sınırlı olduğu göstermiştir. Katılımcı26 ayrıca, üretim 
planlaması yaparken müşteri isteğine, özel günler ve bir önceki gün gerçekleşen satış 
rakamlarını dikkate alarak günlük olarak gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte 
katılımcı, iyi yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti azaltacağını ve bu doğrultuda da talep 
tahminin kendisi için maliyet azaltıcı bir kavramı ifade ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte 
işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediğini bildirmiştir. 

K27; iletişim bölümü, lisans mezunu olup, 11 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik 
yapmaktadır. Gerek mezun olduğu bölüm gerekse de çalışma kapsamında yöneltilen sorulara 
vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda, talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında 
bilgisinin sınırlı olduğu sonucuna varılmıştır. Katılımcı27, yöneticilik yaptığı işletmede günlük 
üretim miktarını müşteri isteğine ve günlük, haftalık ve aylık verileri göz önünde bulundurarak 
gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Ayrıca, iyi yapılmış bir talep tahmininin ise müşteri tatminini 
arttıracağını dile getirmiştir. Bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için müşteri tatminini 
ifade ettiğini açıklamıştır. Görev yapmakta olduğu işletmenin mevsimsel olarak talep 
konusunda değişim yaşamadığı ve bu nedenle de tüm yıl boyunca talep tahminini aynı 
doğrultuda gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik 
profesyonel bir eğitim veya destek almak istediği yönünde görüş bildirmiştir. 
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K28; ortaokul mezunu olup, 52 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Çalışma kapsamında yöneltilen sorulara vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda, Katılımcı28’in 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin olmadığı gözlemlenmiştir. 
Katılımcı28’in yöneticilik yaptığı işletmede günlük üretim planlamasını ürünlere olan müşteri 
memnuniyeti kapsamında ve bir gün önceden elde edilen satış verileri doğrultusunda günlük 
olarak gerçekleştirildiğini belirtmiştir. Ayrıca, işletme için talep tahminine yönelik profesyonel 
bir eğitim veya destek almak istediğini ifade etmiştir.  

K29; muhasebe bölümü, ön lisans mezunu olup, 17 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde 
yöneticilik yapmaktadır. Katılımcı29, çalışma kapsamında yöneltilen sorular doğrultusunda, 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında bir bilgisinin olmadığını ifade etmiştir. 
Ayrıca Katılımcı29, üretim miktarını bir önceki gün elde edilen satış rakamları doğrultusunda 
günlük olarak planladığını ifade etmiştir. İyi yapılmış bir talep tahmininin ise yeterli üretimin 
gerçekleştirilmesine yardımcı olacağını ve bu doğrultuda da talep tahminin kendisi için 
belirsizliğin önleyen bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte Katılımcı29, görev 
yapmış olduğu işletmede sezonluk talep farklılıkları yaşandığını bildirmiş ancak sezonluk 
değişen taleplerin belirlenmesi için özel olarak gerçekleştirilen bir çalışmanın olmadığı 
görülmüştür. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak istediği 
görülmüştür. 

K30; ortaokul mezunu olup, 24 yıldır yiyecek içecek işletmelerinde yöneticilik yapmaktadır. 
Katılımcı30’un sorulara vermiş olduğu cevaplar göz önünde bulundurulduğunda talep tahmini 
ve talep tahmin yöntemleri hakkında bilgisinin sınırlı olduğu görülmüştür. Ayrıca Katılımcı30, 
işletmede üretim planlamasını müşteri isteğine göre ve bir önceki günün satış miktarlarını göz 
önünde bulundurarak günlük olarak planladıklarını ifade etmiştir. Bununla birlikte katılımcı iyi 
yapılmış bir talep tahmininin ise maliyeti azaltacağını ve bu doğrultuda da talep tahminin 
kendisi için talebi öngörmek olarak ifade ettiğini belirtmiştir. Bununla birlikte katılımcı, görev 
yapmış olduğu işletmede sezonluk talep farklılıkları yaşandığını bildirmiş ancak sezonluk 
değişen taleplerin belirlenmesi için özel olarak gerçekleştirilen bir çalışmanın olmadığı 
gözlemlenmiştir. Ayrıca işletme için talep tahminine yönelik profesyonel bir eğitim almak 
istediği görülmüştür. 

Talep tahmini birçok iş alanında olduğu gibi yiyecek içecek işletmeler için çok fazla anlam 
ifade etmektedir. Çünkü doğru yapılmış bir talep tahmini işletme için gerekli olan tüm sürecin 
iyi planlanmasına yardımcı olmaktadır. Talep tahmini yiyecek içecek işletmelerinin, günden 
güne gelişim gösteren ve farklılaşan dünyada, hayatta kalabilmeleri açısından gereklilik haline 
gelmiştir. Parsa vd. (2005), değişen dünyaya ayak uyduramayan işletmelerin, pazarı hızlı bir 
şekilde terk ettikleri ifade etmiş ve yiyecek-içecek işletmelerinin %30’unun ilk yıllarında 
kapandığını, %60’ının ise üçüncü yılını doldurmadan kapandığını gözlemlemiştir. Yiyecek-
içecek işletmelerinin hayatta kalma süreleri göz önüne alındığında, bunu etkileyebilecek birçok 
etken sıralanabilmektedir. Bu etkenlerden biriside, talep tahmininin doğru yapılabilmesidir. 
Ancak butik üretim yapan yiyecek-içecek işletmeleri özelinde gerçekleştirilen bu çalışmaya 
bakıldığında, talep tahmini oldukça göz ardı edilen, üzerinde durulmayan bir konu olduğu 
belirlenmiştir. Bunun yanında, dünya üzerinde, gıdaya yönelik israf her geçen gün artış 
göstermektedir (Gustavsson vd., 2011). Günümüz yiyecek-içecek işletmeleri için gıda israfı, 
kendi bünyesinde maliyet unsuru olmanın dışında, küresel bir tehlike olmaya başlamıştır. 

228



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından paylaşılan verilere göre yıllık 
üretilen gıdaların 1/3’ü (1.3 milyon ton) hiçbir şekilde kullanılmadan çöpe gitmektedir. Bunun 
yanında bu ürünlerin sevkiyatı, depolanması gibi alanlarda harcanan enerji miktarı da 
dolayısıyla israf olmaktadır (Tekiner vd., 2021). Öyle ki katılımcıların yanlış gerçekleşen 
üretim planlaması sonucunda artan ürünleri hangi amaçla kullandıklarına yönelik soruya vermiş 
oldukları cevap ise büyük oranda çöpe atıldığı yönünde olmuştur. Bahsi geçen sorunlara 
tamamen bir çözüm olmasa bile talep tahmini bu sorunların azalmasında önemli bir rol 
oynayacağı düşünülmektedir.  

İlgili literatür incelendiğinde talep tahminine yönelik özellikle yiyecek içecek işletmeleri 
özelinde gerçekleştirilmiş çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmalar daha çok mevcut tahmin 
yöntemlerden hangisinin daha optimum sonuç verdiğini belirlemeye yönelik yapılmıştır. Ancak 
yöneticilerin veya ilgili personelin talep tahmini üzerine bilgisini ölçmeye yönelik bir çalışma 
ile literatürde karşılaşılmamıştır. Kılınç (2015), Sönmez ve Zengin (2019), Tanizaki vd. (2019) 
ve Priyadarshi vd. (2019), gerçekleştirdikleri farklı çalışmalar ile yiyecek içecek işletmeleri için 
günlük üretim miktarı için talep tahmini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışmalar sonucunda ise 
talep tahmin yöntemleri ile büyük oranda doğruluk payı içeren tahminlere erişmişlerdir. İlgili 
çalışmalarda görüldüğü üzere, yiyecek içecek işletmelerinde birçok farklı talep tahmin 
yönteminin kullanılabileceği ve başarılı sonuçlar elde edilebileceği kanıtlanmıştır. Doğru 
yapılmış talep tahminleri yiyecek-içecek işletmeleri için önemli katkılar sağlamaktadır. 
Özellikle maliyet, kar seviyesi ve sermaye ihtiyacının belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 
Etkin stok kontörlü ve stok maliyetlerinin azalmasında yardımcı olacaktır. Ayrıca, menü 
dâhilinde gerekli olan gıda maddeleri için tedarik zincirini ve tedarik ihtiyacının belirlenmesine 
imkân tanıyacaktır. Bununla birlikte gıda maddelerinin verimli kullanımını mümkün kılarak, 
gıda israfının azaltarak karlılığın artmasına yardımcı olacaktır. Ek olarak belirlenen talep 
doğrultusunda gerekli makine, donanım ve personel sayısının belirlenmesine katkı sağlayarak, 
siparişlerin kaçırılmasını ve hizmet seviyesinin düşmesini engelleyecektir  (Armstrong, 2001; 
Kochak ve Sharma, 2015; Luce, 2019; Silva, Figueiredo ve Braga, 2019: 52). Tüm bu bilgiler 
ışığında doğru talep tahmini, yiyecek içecek işletmeleri için büyük önem arz etmektedir. Ancak 
çalışma kapsamında elde edilen veriler, araştırmaya katılan 30 yiyecek içecek işletme 
yöneticisinin konuya dair bilgilerinin oldukça dar kapsamlı olduğunu göstermektedir.    

Günümüzde birçok farklı sektördeki işletmenin, hayatta kalması için gerekli planlamaların 
yapılabilmesi için doğru talep tahminlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Wong ve Guo, 2010). Ancak 
yiyecek içecek işletmeleri açısından talep tahmini gerçekleştirmek, diğer işletmelere göre daha 
zor olabilmektedir. Çünkü Tanizaki vd. (2019) işletmenin konumu, hava durumu, mevcut 
ülkenin önemli günleri ve işletmenin gerçekleştireceği etkinliklerin de hesaba katılması 
gerektiğini vurgulamaktadırlar. Ancak, çalışma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda 
katılımcıların düşük bir çoğunluğunun talep tahmini gerçekleştirirken özel günleri de göz 
önünde bulundurduğu belirlenmiştir. Tanizaki vd. (219), tarafından belirtilen hava durumu, 
etkinlik ve işletmenin konumu gibi talebin belirlenmesinde önemli rol oynayacak etkenler, 
katılımcılar tarafından ifade edilmemiştir. Bunun yanında Zhang vd. (2021), son dönemde 
ortaya çıkan Kovid-19 salgınının tüm talep tahmin yöntemlerini etkisiz bıraktığı ve özellikle 
nicel tahmin yöntemlerinin bu süreçte daha az doğruluk payı içeren geri dönüşleri vereceğini 
ve geleneksel yöntemlerin bu süreçte daha etkili olabileceğini ifade etmiştir. Elde edilen veriler 
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göstermektedir ki katılımcıların Kovid-19 sürecine benzer bir sürece karşı alternatif bir tahmin 
yöntemi belirleyebilecek bilgileri bulunmamaktadır. 

SONUÇ 

Yapılan bu çalışmada, İstanbul’da butik üretim gerçekleştiren yiyecek içecek işletmeleri 
yöneticilerinin talep tahmini ve talep tahmin yöntemlerini bilme düzeylerini ve hangi talep 
tahmin yöntemlerini kullandıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında veriler yarı 
yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda yüz yüze toplanmıştır. Elde edilen bulgular yazılı 
şekilde detaylı olarak aktarılmıştır. Görüşmeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, 
katılımcıların talep tahmini ve talep tahmin yöntemlerine dair bilgisinin olmadığı tespit 
edilmiştir.  

Katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde, %20’si lise, %14’ü ortaokul, %6’sı ilkokul ve 
%3’ünün işletme mezunu olduğu görülmektedir. Diğer katılımcıların ise farklı eğitim 
alanlarından mezun olup, yöneticilik yaptığı görülmüştür. Dolayısıyla büyük çoğunluğunun 
yiyecek içecek işletmeciliği yapmaya yönelik eğitimler almadığı ve bu durumun yöneticilerin 
talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri hakkında kısıtlı bilgiye sahip olmalarında etkili olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların büyük çoğunluğunun uzun yıllar yöneticilik yaptığı 
saptanmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların %17’si 1-10 yıl, %34’ü 11-20 yıl, %17’si 21-30 yıl, 
%13’ü 31-40 yıl, %17’si 41-50 yıl ve %3’nün ise 51-60 yıl aralığında yöneticilik tecrübesine 
sahip olduğu tespit edilmiştir. En çok tecrübeye sahip yönetici 52 yıl ile Katılımcı28 olurken, 
en az tecrübenin ise 6 yıl ile Katılımcı13 olduğu görülmüştür.   

Katılımcıların %100’ü, talep tahmini ve tahmin yöntemleri üzerine düzenlenecek olası bir 
eğitime katılmak istediklerine dair olumlu geri dönüşleri olduğu saptanmıştır. Ayrıca 
katılımcıların %80’i üretim planlaması gerçekleştirirken, müşteri isteği ve bir önceki günün 
satış verilerini göz önünde bulundurarak, günlük olarak gerçekleştirdiklerini ifade etmiştir. 
Geriye kalan %20’lik katılımcı ise haftalık, aylık ve yıllık verilere göre planlama yaptığını 
belirtmiştir. Bu noktada işletme yöneticilerin müşteri isteğini karşılamak adına sürekli 
farklılaşan ve ortaya çıkan yeni yiyecek akımlarını yakalamaya çalıştığı görülmektedir. 
Bununla birlikte katılımcıların %100’ünün, üretim kapasitesini sahip olduğu tecrübe ve 
varsayımlar üzerinden gerçekleştirdiği, farkında olmadan sezgisel talep tahmin yöntemi 
kullandığı belirlenmiştir.  

Katılımcılara yöneltilen, “talep tahmini sizin için neyi ifade ediyor?” sorusuna yöneticilerin 
%23’ü “maliyet azaltma”, %20’si ise “müşteri memnuniyeti” cevabını verirken, %6’sı “doğru 
üretim”, %3’ü “maliyet kontrolü” ve %3’ü “belirsizliğin giderilmesi” cevaplarını vermiştir. 
Geriye kalan %45’lik kısım ise soruya cevap vermemiştir. Ayrıca katılımcılara yöneltilen, 
“doğru yapılmış talep tahminin işletmeye sağlayabileceği yararlar nelerdir?” sorusuna 
yöneticilerin %36’sı gıda israfının önüne geçeceği için maliyeti azaltacağını, %20’si müşteri 
beklentilerinin karşılanması sonucu memnuniyeti arttıracağı ve %6’sı ise maliyet kontrolüne 
yardımcı olacağı yönünde faydalar sağlayabileceğini ifade etmiştir. Geriye kalan %38’lik kısım 
ise soruya cevap verememiştir. Katılımcıların yanlış gerçekleşen üretim planlaması sonucunda 
artan ürünleri hangi amaçla kullandıklarına yönelik sorulan soruya vermiş oldukları cevap ise 
%80 oranında çöpe atıldığı ve hayvan barınaklarına yönlendirildiği yönünde olmuştur. 
Katılımcıların %20’si ise soruya cevap vermemiştir. Ayrıca katılımcıların %26’sı sezonluk 
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olarak işletmeye yönelik taleplerde değişiklik olduğunu bildirmiştir. Ancak sezonluk değişen 
taleplere yönelik kullanılan bir tahmin yönteminin olmadığı belirlenmiştir. Katılımcıların bu 
noktada tecrübeleri ve varsayımlar üzerine üretim planlaması gerçekleştirdiği görülmüştür. 
Katılımcıların %14’ü ise sezonluk olarak taleplerde bir değişiklik olmadığını tüm yıl boyunca 
üretim planlamasını bir önceki gün gerçekleşen satış rakamları doğrultusunda yaptıklarını ifade 
etmişlerdir. Geriye kalan %60’lık kısım ise soruya cevap vermemiştir. Ek olarak katılımcıların 
%100’ü görüşme esnasında yöneltilen 3,6 ve 7. sorulara net bir cevap verememiştir.   

Sonuç olarak, ilgili literatür incelendiğinde yiyecek içecek işletmelerinde yapılmış talep tahmin 
çalışmalarıyla karşılaşılmaktadır. Ancak yiyecek içecek işletmelerinde görev yapan 
yöneticilerin talep tahmini ve talep tahmin yöntemleri üzerine bilgi düzeylerini belirlemeye 
çalışılan bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Buradan yola çıkılarak gerçekleştirilen bu çalışma 
ile günümüzde giderek önemi artan bu konunun değerine vurgu yaparak, literatürde katkı 
sağlamak ve daha sonraki araştırmacılara yol göstermek amaçlanmıştır.  

Elde edilen sonuçlara bakıldığında yiyecek içecek işletmelerinde tüm sürece hâkim olması 
gereken yöneticilerin talep tahminine dair bilgisinin dar kapsamlı olduğu gerçeği ile 
karşılaşılmıştır. Bu netice ile önemi günden güne artan bu konunun bilinirliğini arttırmak ve 
sonra gerçekleştirilecek çalışmalar için şunlar önerilmektedir; 

• Yapılan bu çalışma butik işletmeler ile sınırlı tutulmuştur. Daha sonra gerçekleştirilecek 
çalışmalar fırınlar, pastaneler, esnaf lokantaları, geleneksel yemek yapan lokanta gibi 
yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilebilir ve ortaya çıkan sonuçlar 
karşılaştırılabilir.  

• Özellikle yöneticilerin bu konu üzerine eğitim almaları ve işletme için sağlayabileceği 
faydaları öğrenmeleri üzerine eğitimler düzenlenebilir. Bu eğitimler online olabileceği 
gibi yüz yüze de gerçekleştirilebilir. 

• Uzun yıllar tecrübe sahibi olmuş insanların birbiri ile bilgi paylaşımı gerçekleştirdiği 
seminer gerçekleştirilebilir. Bu seminer esnasında talep tahmini konulu söyleşiler ile 
katılım gösteren yöneticilere bilgi aktarılabilir.   

• Özellikle işletme, aşçılık, turizm ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde talep 
tahmine yönelik ders sayıların arttırılması ve içeriklerinin genişletilmesi önem arz 
etmektedir. 

• Yiyecek içecek işletmeleri açısından yapılacak talep tahmini çalışmaları, hizmet sektörü 
için yapılacak stratejik ve kaynak planlama çalışmalarına da destek sağlayacağı için 
akademik çalışmaların arttırılması gerekmektedir.  
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ÖZET  

Geniş kullanım alanı sebebiyle günlük yaşamın vazgeçilmez öğelerinden biri olan plastikler, 
sadece çevre açısından değil aynı zamanda sağlık açısından da çağın en büyük kirleticilerinden 
biri olarak kabul edilmektedir. Gün geçtikçe artan plastik atıklarının özellikle okyanuslar ve 
denizlerde kritik bir noktada çevresel kirlilik oluşturduğu bilinmektedir.  Mikroplastikler ise 
plastiklerin bozunmaları ile oluşan daha küçük parçalardır ve doğal yaşama zararlı etkileri 
nedeniyle son yıllarda hem sosyal hem de çevresel örgütler tarafından kamuoyu oluşturulmak 
istenen bir konu olarak önem kazanmaktadır. Endüstriyel plastik üretimi sırasında amaca 
yönelik kullanılan katkı maddeleri ve bozunma ürünlerinin toksisitesi sebebiyle mikroplastikler 
sağlık açısından önemli bir risk oluşturmaktadırlar. Çevreye vermiş olduğu ciddi zararın 
yanında hem insan hem de diğer canlılar açısından potansiyel tehdit unsuru olan 
mikroplastiklerin besin zincirine geçiş yolları ve gıda maddelerinde ne oranda bulunduğuna 
dair veriler kısıtlıdır. Bu çalışmada, tüm tüketicileri yakından ilgilendiren mikroplastiklerin 
özellikleri, gıda kontaminasyonu, çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri üzerine yapılmış 
çalışmaların derlenmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: plastik, mikroplastik, gıda güvenliği, sağlık etkileri 

EFFECTS OF MICROPLASTICS ON FOOD SAFETY AND HEALTH  
ABSTRACT 

Plastics are one of the indispensable elements of daily life due to their prevalent usage. Plastic 
waste, which is increasing gradually, creates environmental pollution at a critical point, 
especially in the oceans and seas. Thus they are accepted as one of the major pollutants of the 
age, not only in terms of the environment but also in terms of health. Microplastics, on the other 
hand, are smaller pieces formed by the degradation of plastics and their harmful effects on 
natural life, has gained importance as a subject that has attracted attention by both social and 
environmental organizations in recent years. Microplastics pose a significant risk to health due 
to the toxicity of the additives and decomposition products used during industrial plastic 
production. In addition to the critical damage it has given to the environment, there is limited 
data on the way microplastics, which are a potential threat to both humans and other living 
things, are present in the food chain and how much they are present in foodstuffs.The study 
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aimed to compile studies on the properties of microplastics, food contamination, and 
environmental and human health effects, which are closely related to all consumers. 

Keywords: plastic, microplastic, food safety, health effects 

GİRİŞ  

Plastik; karbon, hidrojen, oksijen, azot ve diğer organik ya da inorganik elementlerin 
oluşturduğu basit monomerlerin uzun zincirli polimer bir yapıya dönüştürülmesi ile elde 
edilmiş malzemelere verilen isimdir. Plastik kelimesi Yunanca’ da “döküm yapmaya uygun” 
anlamına gelen plastikos ve “dökülmüş” anlamına gelen plastos kelimelerinden yola çıkılarak 
adlandırılmış üretim esnasında kolay şekil verilebilme özelliği nedeniyle bu isim verilmiştir 
(Durusoy ve Karababa, 2011). Endüstrinin toplu üretime başladığı 1930-1940'lı yıllardan bu 
yana üretimi her yıl istikrarlı bir şekilde artmakta olan bu malzeme günümüz toplumunda 
hemen her alanda kullanılmaktadır. Plastikler kolay işlenebilir özellikleri, düşük yoğunlukları, 
kolay taşınabilmeleri, çok geniş bir üretim ve kullanım sıcaklığı aralığında kullanılabilirlikleri, 
çeşitli kimyasallara ve ışığa karşı dirençli olmaları ve diğer muadil malzemelere göre düşük 
maliyetleri nedeniyle farklı endüstri kollarında ve hayatımızda mühim bir yer bulmaktadır 
(Yurtsever, 2015).  

Dünyadaki plastik üretimi yıllık olarak 367 milyon tona ulaşmış ve bu üretimin öngörülebilir 
olarak sürekli hızlı bir büyüme ile gelecek yıllarda artması beklenmektedir (PlascticsEurope, 
2021). Yeni yayımlanan OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development- 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) raporuna göre ise, dünyada yirmi yıl öncesine göre 
iki kat daha fazla plastik atık üretilmektedir. Bunların büyük bir kısmı çöplüklere gitmekte, 
yakılmakta veya çevreye sızmaktadır.  Üretilen plastiğin ise sadece %9' u başarıyla geri 
dönüştürülebilmektedir. Kişi başına yıllık üretilen plastik atık, Amerika Birleşik Devletleri'nde 
221 kg, Avrupa OECD ülkelerinde 114 kg, Japonya ve Kore için ortalama olarak 69 kg arasında 
değişmektedir (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2022).  

Plastik türleri yirmiden fazla polimer ailesini içermektedir ve bunlardan altısı “büyük altı” 
grubu olarak adlandırılmıştır. Bunlar; polipropilen (PP), yüksek ve düşük yoğunluklu polietilen 
(HDPE ve LDPE), polivinil klorür (PVC), poliüretan (PUR), polietilen tereftalat (PET), 
polistiren (PS)’dir. Avrupa'daki plastik üretiminin %80'inini bu polimer türleri oluşturmaktadır. 
Plastik çeşitlerinin çoğu fosil yakıt bazlı malzemelerden üretilmekte ve mevcut fosil yakıtın 
%4’ü ham plastik üretimi için kullanılmaktadır (Yurtsever, 2018). 

Üretim basamaklarından gelen veya kullanım sonrası atık haline gelen plastikler, deniz, 
okyanus gibi büyük su kitlelerine geçtikten sonra, mekanik, kimyasal ve biyolojik işlemler 
sonucu mikroplastiklere parçalanmaktadırlar. Parçalanan bu daha küçük plastik materyaller 
okyanus akıntıları ve rüzgar hareketleriyle uzun mesafelere taşınıp çok uzak mesafelerde 
birikebilmektedirler (Barnes ve diğ., 2009). Hızla artan plastik üretiminin getirdiği çok büyük 
miktarlardaki plastik atığın ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesi ile ilgili keskin 
düzenlemelerin olmaması nedeniyle özellikle son yıllarda denizsel ve karasal ortamlarda ciddi 
boyutta çevresel kirlilik meydana gelmektedir (Atakan et al., 2021). Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ)’nün 2019 yılında yayınladığı bir raporda, arıtılmış musluk ve şişe sularında 
mikroplastiklerin varlığını bildiren araştırmalar, içme suyundaki mikroplastiklerin insan sağlığı 
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üzerindeki etkisine ilişkin soruları ve endişeleri gündeme getirmiştir (World Helth 
Organisation, 2019).  DSÖ 2020'de çevreden gelen mikroplastiklere maruziyetten kaynaklanan 
insan sağlığı risklerine ilişkin bir rapor yayınlamak için uzmanlara bir çağrı yapmıştır. Çağrı 
metninde çevrede (gıda, su, toprak, hava dahil) mikroplastik oluşumuna ve ilgili insan 
maruziyet yollarına (yutma, soluma dahil) ilişkin verileri, insan sağlığı riskini 
değerlendirilmesi, konu ile ilgili veri boşluklarını ve araştırma ihtiyaçlarını belirlenmesine 
yönelik başlıklar yer almaktadır (World Helth Organisation, 2019).  GESAMP’ın (Group of 
Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection: Deniz Ortamının 
Korumasının Bilimsel Yönleri Üzerine Uzmanlar Grubu) yayınladığı raporda yürütülen 
çalışmalarda mikroplastiklerin deniz ortamındaki kaynakları, akıbeti ve etkileri hakkında bir 
güncelleme ve daha fazla değerlendirme sunmaktadır. (Kershaw & Rochman, 2016). UNEP 
(United Nations Environment Programme: Birleşmiş Milletler Çevre Programı)’in yayınladığı 
“Kirlilikten Çözüme” adlı raporda acil önlem alınmadığı takdirde, şu anda okyanusa giren 
tahmini 11 milyon metrik ton plastiğin, önümüzdeki yirmi yılda üç katına çıkacağı 
söylenmektedir. Bu, 2040 yılına kadar her yıl 23 ila 37 milyon metrik ton plastiğin okyanusa 
akacağı anlamına gelmektedir (United Nations Environment Programme,2021). Ülkemiz 
denizlerde ise ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından 2016 yılında yapılan bir çalışmada 
Doğu Akdeniz kıyıları deniz suyu incelenmiş, 1 m3 deniz suyunda 0.29 - 21.23 mikroplastik 
parçacık tespit edilmiştir. Deniz suyunda ve tabanında tespit edilen mikroplastik türlerinin en 
fazla sırasıyla fiber, polyester ve naylon olduğu görülmüştür (Aslan, 2018).  

Pek çok alan gibi gıda endüstrisinde de yer bulan plastikler, gıda ambalajlarında ve gıda 
muhafaza kaplarında, içecek şişelerinde pratik olması, hafif ve kırılmaz olması ve düşük 
maliyetleri nedeniyle yaygın bir kullanım alanına sahiptir.  Saf plastiklerin suda çözünmedikleri 
ve kimyasal olarak görece etkisiz oldukları için düşük toksisiteye sahip olmaları ve mekanik 
hasar hariç herhangi bir zarar vermeden sindirim sisteminden geçip gitmeleri beklenmektedir. 
Diğer yandan plastikler üretim sırasında kullanım alanlarına yönelik özellikler kazanabilmeleri 
için eklenen kimyasallar nedeniyle çok çeşitli toksik katkı maddeleri içermektedirler. Başka bir 
değişle, üretimi tamamlanmış plastik son ürününün kendisi toksik etki göstermese bile, 
üretiminde kullanılan bazı monomerler toksik etkiye sahip olabilir veya ürünün içinde bir 
miktar toksik monomer kalmış olabilir. Bu nedenle çeşitli plastiklerin gıda üretim ve saklama 
amacıyla kullanımı sırasında monomerlerinin ve toksik katkı maddelerinin gıdalara ve 
içeceklere geçerek sağlık riskleri oluşturabileceği belirtilmiştir (Rainieri & Barranco, 2019). 
Plastik atıklar, UV ışınlar, biyolojik ve mekanik bozunmalarla “mikroplastik” adı verilen daha 
küçük parçalara ayrıştıklarında ise daha da büyük tehlikeler oluşturmaktadırlar. (Atakan et al., 
2021). Ancak, gıdalarda mikroplastik varlığını tespit eden çalışmalar henüz yeni bir araştırma 
konusu olduğu için alan yazının çok sınırlı olduğu görülmektedir. Çevre sağlının ayrılmaz bir 
şekilde insan sağlığı ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünde mikroplastiklerin gezegenimizdeki 
yaygınlığı, insanların güvenliği için ciddi endişeler doğuracağı düşünülmektedir. Bu çalışmada, 
mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini, gıda ambalajında ve 
saklamada kullanılan plastikleri, gıda yollu mikroplastik kontaminasyonun oluşturabileceği 
sağlık risklerini tanıtmak ve mikroplastik kirliliğine dikkat çekmek amacıyla literatür taraması 
yöntemiyle yapılmış olan çalışmalar derlenmiştir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Mikroplastikler  

Son yıllarda çevre kirliliği açısından en fazla dikkat çeken konu plastik kaynaklı kirleticiler 
arasında olan mikroplastikler olmuştur. Uluslararası bilimsel araştırma toplulukları tarafından 
henüz resmi olarak önerilmiş bir mikroplastik tanımlanması yoktur. GESAMP’ın (Group of 
Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection: Deniz Ortamının 
Korumasının Bilimsel Yönleri Üzerine Uzmanlar Grubu) tanımına göre plastik parçaları 
nanoplastikler (< 1 µm), mikroplastikler (1 µm - 1 mm), mezoplastikler (1 mm - 2.5 cm), 
makroplastikler (> 2.5 cm) olarak sınıflandırılmaktadır (Kershaw & Rochman, 2016). EFSA’ 
nın (European Food Safety Authority: Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tanımına göre ise 
mikroplastikler 0.1 - 5,000 μm arasında değişiklik göstermektedir (EFSA, 2016). Alan yazında 
farklı boyut tanımları yapılmış olan mikroplastiklerin henüz standartlaştırılmış bir tanımı 
bulunmamaktadır (EFSA, 2016; Kershaw & Rochman, 2016; Tunçelli & Erkan, 2020). 

Mikroplastikler biçimsel olarak amorf, köpük, film, pelet, uzun lif, fragment formu gibi pek 
çok şekilde bulunabilmektedirler (Yurtsever, 2015).  Mikroplastik kaynakları ise birincil ve 
ikincil kaynaklar olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan üretim kullanımı için öğütülerek veya 
ekstrüzyon yöntemi ile parçalanan plastik partiküller birincil kaynakları oluşturur. İkincil 
kaynaklar ise daha büyük plastik materyalin çevrede zamanla mekanik, biyodegradasyon ve 
fotodegradasyon yolu ile parçalanabilen lifler, fragmanlar, sferoidler, boncuklar, granüller, 
pelletler veya pullar gibi giderek daha küçük parçalara ayrışması ile oluşmaktadır (Atakan et 
al., 2021). 

İkincil mikroplastikler, birincil mikroplastiklere göre doğada daha fazla bulunmaktadır 
(Rainieri & Barranco, 2019). Taşıt lastiklerinden koparak ayrılan mikroplastiklerin 
okyanuslardaki plastik atık birikintilerinin asıl sebebini oluşturdukları belirtilmektedir (Liu et 
al., 2020). Mikroplastik kontaminasyonuna büyük ölçüde sebebiyet veren kullanım alanları, 
araç lastikleri, otomotiv alanı, elektronik ekipmanlar, sentetik tekstil ürünleri, gıda ambalajları 
ve içecek şişeleri, boyalar, kişisel bakım ürünleri olarak belirtilmiştir (Rainieri & Barranco, 
2019).  

Plastiklerin Mikroplastiklere Bozunması  

Doğaya bırakılan atık plastik materyaller zaman içerisinde çeşitli etkenler sonucu daha küçük 
parçalara ayrışmaya ve bozunmaya devam etmektedir. Bu olay sonucunda yapıları değişen 
polimerlerde, yüzey çatlaması, aşınma, parçalanma ve renk bozulması gibi etkiler 
gözlemlenebilmektedir (Lusher, Hollman, & Mendoza-Hill, 2017). 

Mikroplastiklerin bozunma süreçleri beş farklı yolla kategorize edilmiştir. Bunlar, 
fotodegradasyon (UV ışık gibi ışık veya fotonların etkisiyle), termal bozunma (yüksek 
sıcaklıkla) termo-oksidatif bozunma, hidroliz ve biyolojik bozunma (organik materyallerin 
mikroorganizmalar tarafından ayrıştırılması) olarak belirtilmiştir. Bozunma şekli ve süresi, 
polimerin türü ile birlikte güneş ışığı, sıcaklık, yağmur, nem, ışınlama, pH, kirleticilere maruz 
kalma süresi ve termal döngüler ile oksijen içeriği gibi çevresel koşulların da dahil olduğu pek 
çok faktöre bağlıdır (Veerasingam ve diğ., 2020). 
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Bilim insanlarının son yıllarda üzerinde durduğu konulardan biri de insan sağlığı açısından gıda 
zincirinde biriken mikroplastiklerin ve üretimle beraberinde gelen veya ortamdan emilen bazı 
toksik maddelerin insan vücuduna taşınmasıdır (Centers for Disease Control and Prevention, 
2022). Yapılan araştırmalarda bu kimyasal toksik maddelerin biyolojik dokulara geçerek, 
organizmalarda ve besin zincirinde birikim yapabildikleri belirtilmiştir. Boyutu çok küçük olan 
bu maddeler, zooplanktonlar, omurgasızlar ve küçük balıklar tarafından yiyecek olarak 
yutulabilmekte ve bu şekilde de besin zincirine girebilmektedirler (Kershaw & Rochman, 
2016). 

Gıdalarda Mikroplastik Bulaşı 

Son yıllarda mikroplastik kalıntılarının deniz canlıları ve sucul canlıların vücutlarında biriktiği 
belirlenmiş gıda maddelerinde de mikroplastik bulunabileceğine yönelik yapılan araştırmalar 
artmıştır.  Gıdalardaki olası mikroplastik varlığının genellikle mikroplastikle kontamine olmuş 
gıda maddesi dışında üretim aşamalarından, gıdanın işlenmesi sırasında kullanılan teknik 
ekipmanlardan, plastik ambalaj materyallerinden, ürünün tüketimi esnasında hava kaynaklı 
veya diğer dış etmenlerden kaynaklanabileceği ve böylelikle besin zincirinde yer alabileceği 
düşünülmektedir (Fadare, Wan, Guo, & Zhao, 2020). 

Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin Ambalajlama ve Etiketleme-İşaretleme bölümünde, 
Madde 19’ a göre “gıda ambalaj materyali olarak üretilmemiş veya yeniden işlenmiş plastikler, 
gıda ambalaj materyali olarak kullanılamazlar” ibaresi yer almaktadır. Aynı zamanda 
yönetmelikte belirtiği üzere gıda maddeleriyle temasta bulunacak plastiklere üretim sırasında 
katılan (yumuşatıcı, antioksidan-oksidasyondan koruyucu, stabilizan-dayanıklılık sağlayıcı, 
emülgatör-homojenleştirici, librifiyan-parlatıcı, boya, katalizör-hızlandırıcı gibi) katkı 
maddelerin miktarı, gıda maddesinin kalitesini değiştirmeyecek ve toksik bir etki yapmasına 
neden olmayacak düzeyde olmalıdır (Anonim, 2019).  

Gıdalarda mikroplastik varlığını tespit etmeye yönelik alan yazında yeterli çalışma olmasa da 
yapılan çalışmalarda özellikle deniz canlıları üzerinde yoğunlaşılmış ayrıca bira, şeker, bal ve 
tuzda mikroplastik kontaminasyonunu gösteren çalışmalar gerçekleştirilmiştir (EFSA, 2016). 
Özellikle balık ve kabuklu deniz ürünlerinde mikroplastik kontaminasyonu olduğu yapılan 
çalışmalarda belirtilmiştir. Ory ve arkadaşlarının yaptığı bir araştırmada Güney Pasifik 
kıyılarında yaşayan istavritgillerden %80’inde mikroplastik kalıntısına rastlanıldığı 
belirtilmiştir (Ory et al., 2018). Yapılan başka bir çalışmada ise mavi midye (0.36 partikül/g) 
ve Pasifik istiridyesinde (0.47 partikül/g) mikroplastik varlığı tespit edilmiştir. Araştırmacılar 
Avrupa’da yaşayan kabuklu deniz ürünleri tüketicilerinin yıllık 11000 mikroplastik yediklerini 
düşünmektedir (Li, Green, Reynolds, Shi, & Rotchell, 2018). İngiltere’de marketlerde satılan 
kabuklu deniz ürünlerinin incelendiği bir çalışmada yarı pişmiş midyenin taze olana göre daha 
fazla mikroplastik içerdiği tespit edilmiştir (Li et al., 2018). Çin’de yürütülen bir çalışmada ise 
dokuz ayrı ticari çiftlikten alınan kabuklu deniz ürünü örneklerindeki mikroplastik varlığı 
araştırılmış ve alınan kabukluların tamamında mikroplastik varlığına rastlanmıştır. Ürünlerde 
analiz edilen toplam mikroplastik içeriği 2,1-10,5 partikül/g olarak belirlenmiştir (Li, Yang, Li, 
Jabeen, & Shi, 2015). 

Ülkemiz denizlerinde yaşayan canlıların mikroplastik içeriğinin incelendiği bir raporda; Ege, 
Akdeniz ve Marmara denizinden kefal, barbun, istavrit, tekir gibi balıklarda ve kırmızı karideste 
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sindirim kanallarında mikroplastik incelemesi yapılmıştır. Balıklarda tespit edilen mikroplastik 
miktarı Ege Denizi’nde 1.7 adet/balık, Marmara Denizi’nde 0.85 adet/balık ve Akdeniz’de 0.74 
adet/balık olarak bulunurken kırmızı karideslerin %20’sinde 0.28 adet mikroplastik olduğu 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda çeşitli bölgelerdeki büyük şehirlerde satılan midye dolmalar 
içerisindeki mikroplastik miktarının ortalama olarak 0.63 adet/midye olduğu görülmüştür. Bu 
durum 100 gr’lık bir porsiyonda tahmini olarak 5.76 adet mikroplastik tüketilmesi ihtimali 
olarak değerlendirilmiştir (Gündoğdu & Çevik, 2019). 

Fransa’da yapılan başka bir çalışmada, ekstrüde polistiren köpük (XPS) tabaklarda satışa 
sunulan tavuk eti örnekleri incelenmiş, 4 farklı markaya ait paketlenmiş tavuk eti üzerinde 
yapılan incelemede paketlerin iç kısmında ve et ile köpük tabak arasında aynı zamanda da 
ambalajın dış kısmında mikroplastik varlığı saptanmıştır.  Köpük tabağın iç ve dış kısmında 
tabak ile et arasında ve et ile koruyucu film arasında mikroplastik parçacıklarına rastlanmış 
olması mikroplastik kontaminasyonunun ürünün paketlenme sürecinden önce başlamış 
olabileceği ihtimalini akıllara getirmektedir.  Araştırmacıların tespit edilen mikroplastik 
varlığından yola çıkılarak yaptığı tahmini hesaplamada yetişkin bir insanın günde yaklaşık 1.4 
mg mikroplastik tüketebileceği sonucuna varılmıştır (Kedzierski et al., 2020). 

Liebezeit (2013) tarafından bal ve şeker örneklerinin incelendiği çalışmada çoğunlukla 
Almanya'dan, ayrıca Fransa, İtalya, İspanya ve Meksika'dan toplam 19 bal numunesi polen 
olmayan partiküller için analiz edilmiş ve tüm numunelerde renkli mikroplastik lif partikülleri 
bulunmuştur. Beş ticari şeker analizinde rafine edilen numunelerin tamamında şeffaf ve renkli 
lifler (ortalama 217 ± 123/kg şeker) ve fragmanlar (32 ± 7/kg şeker) bulunmuştur (Liebezeit & 
Liebezeit, 2013). Schymanski ve ark.  (2018) tarafından mineralli suların incelendiği bir 
çalışmada, geri dönüştürülebilir şişelerin mikroplastik kirliliği etmeni olduğu görülmüştür 
(Schymanski, Goldbeck, Humpf, & Fürst, 2018). İçme suyunda mikroplastik varlığını araştıran 
bir çalışmada, mikroplastiklerin göl suyu, yeraltı suyu, musluk suyu ve şişelenmiş içme 
suyunda değişen konsantrasyonlarda ve sıklıkla fragmanlar, lifler, film, köpük ve topaklar 
şeklinde bulunduğu tespit edilmiştir (Koelmans et al, 2019). 

Çalışmalarda araştırmacılar birada (12-109 parça/L) ve konserve sardalyalarda (konserve 
sardalyalardan izole edilen toplam partiküllerin %28.6'sı plastik polimerler) mikroplastik 
varlığına rastlamıştır. (Karami et al., 2018; Rainieri & Barranco, 2019). 

Sofra tuzu üretimi, çeşitli üretim yöntemleri ile deniz, göl ve kaya gibi doğal kaynaklardan elde 
edilebilmektedir. Sofra tuzlarının incelendiği bir çalışmada, dünyanı farklı ülkelerine ait toplam 
17 farklı sofra tuzu satın alınmış mikroplastik kirliliği açısından analiz edilmiş ve bir marka 
hariç hepsinde 1-10 adet/kg arasında mikroplastik kalıntısı tespit edilmiştir (Karami et al., 
2017). Ülkemizdeki yapılan bir çalışmada marketlerden alınan sofra tuzlarındaki mikroplastik 
kalıntıları araştırılmış ve yapılan analizler sonucunda yemeklik tuz içerisinde bulunan 
mikroplastik sayısının ciddi miktarlarda olduğu tespit edilmiştir. Kaya tuzlarında ortalama 28, 
deniz tuzlarında 56 ve göl tuzlarında 63 MP/200g mikroplastik olduğu tespit edilmiştir 
(Yurtsever, 2018).  

Kanada’da yapılan bir çalışmada poşet çayın ambalaj materyalinden suya geçen mikroplastik 
miktarı analiz edilmiştir. Çayın kendisinden gelen mikroplastikler değerlendirmeye alınmayıp 
sadece ambalaj materyalinden suya geçen mikroplastik miktarı analizi için dört farklı marka 
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kullanılmıştır. Bulgularda bir plastik çay poşeti ile hazırlanan çay bardağı başına plastik yükün 
16 μg olduğu tahmin edilmiştir (Hernandez et al., 2019). Ülkemizde Yurtsever tarafından 
yapılan bir araştırmada ise selüloz olarak bilinen çay poşetlerinin, farklı markalardan alınan 11 
bardak poşetini ve 11 demlik poşetini incelenmiş ve demlik poşetlerinin tamamının plastik 
ilaveli dokudan yapıldığını, bardak poşetlerinin 4`ünün yüzde 1yüz selülozdan imal edildiğini, 
7 tanesinin ise plastik içerdiği saptanmıştır. 11 demlik poşetinin tamamının plastik katkılı 
olduğu ve bu plastiklerin de polyester, polipropilen, polietilen olduğu belirtilmiştir (Yurtsever, 
2021). 

Gıdalara mikroplastik geçiş nedenlerinden biri de plastik kapların özelliklerine göre 
kullanılmaması, plastik kap türlerinin tanınmaması ve ev ortamında bu kapların tekrar kullanımı 
olarak belirtilmiştir (Yurtsever, 2015). Kayseri’de ev hanımları ile yürütülen bir araştırmada, 
kadınların gıda saklama yöntemleri araştırılmış ve saklama kabı olarak ev kadınlarının büyük 
çoğunluğunun salça, yoğurt, süt, pekmez ve reçeli cam kapta (sırasıyla %78.0, %38.3, %57.0, 
%65.5, %88.7), turşuyu ise (%54.0) plastik kapta sakladığı belirlenmiştir. Sosyoekonomik 
düzey düştükçe gıdaları plastik kaplarda saklama uygulamasının arttığı belirlenmiştir. 
Mutfaklarda plastik kapların kullanımının yaygınlaşması ve özellikle yoğurdun satın alındığı 
kaplarda saklanması sağlık açısından saptanan en hatalı uygulamalardır.  Araştırmalar 
kadınların tahılları genellikle bez torbada veya plastik poşette, turşu ve salçayı plastik kaplarda 
sakladıklarını belirlemiştir (Çiçek, Budak, & Şahin, 2006) 

Mikroplastiklerin gıdaya bulaş kaynağı olarak görüldüğü diğer risk etmenleri ise gıda işleme 
ekipmanları, çalışanlar ve ortamdaki hava olarak belirtilmiştir. Gıda işleme sırasında çapraz 
kontaminasyonu önlemek amacıyla kolay temizlenebilen ve maliyeti ucuz olan plastik 
malzemeler tercih edilmektedir. İşleme akışındaki bu kaynaklardan gıdalara plastik ve 
mikroplastik girişi olabilmektedir. Bu kaynaklardan bazıları; plastik kesme tahtaları, bıçak 
sapları, straforlar, işleme makinalarının plastik parçaları şeklinde sıralanabilmektedir (Fadare 
et al., 2020). İşleme tesislerinde yer alan havalandırma sistemleri ve filtreleri de bu açıdan birer 
kontaminasyon kaynağı olarak belirlenmiş ve bunları kontrolünün sağlanması gerektiği 
belirtilmiştir (Dris et al., 2017). Bunun dışında önlük, bone, yüz maskesi gibi personel 
kıyafetleri de mikroplastik fiber parçaları içerebilmektedir (Tunçelli & Erkan, 2020). 

Tüm bunlar göz önüne alındığında tüketicilerin tek bir kaynaktan değil pek çok kaynaktan 
mikroplastik maruziyeti ile karşı karşıya kaldığı ve mikroplastik maruziyetinin insanlar için 
potansiyel bir sağlık tehlikesi oluşturacağı düşünülmektedir. 

Mikroplastikler ve İnsan Sağlığına Etkileri 

Yirminci yüzyıldan itibaren yaygın kullanım alanına sahip olan plastik malzemeler sağlıktan 
gıda güvenliğine, elektronikten otomotiv sektörüne kadar hemen her alanda kullanılmaktadır. 
Zaman içerisinde hayatımızın bu kadar içinde olan plastik malzemelerin bir tehdit unsuru haline 
gelmesi ve ikincil yollardan insan sağlığına olan olumsuz etkileri büyük bir tartışma konusu 
olmuştur (Rist, Almroth, Hartmann, & Karlsson, 2018).  

İnsanlar için mikroplastiklere maruziyet yolları genel olarak; inhalasyon yani solunum (şehir 
tozu, toz sentetik kauçuk materyaller, solunan havadaki mikroplastik varlığı vb.), oral yol ve 
cilt teması (sentetik tekstil ürünleri), kirlenmiş deniz ürünleri tüketimi, diğer yiyecek türleri ve 
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mikroplastik ile kirlenmiş içme sularının tüketimi olarak sınıflandırılabilmektedir (Lusher et 
al., 2017). Yiyecek- içecek yoluyla gastrointestinal sisteme partiküllerin direkt geçişi sağlanır. 
Epitel doku mikroplastik ve diğer kirleticilerin vücuda girişini engelleme yeteneğine sahip olsa 
da açık yaralar, ter bezleri, saç derisi gibi olası yollardan mikroplastik geçişi ortaya çıkmaktadır 
(Akçay et al., 2020; Carbery, O’Connor, & Palanisami, 2018). 

Mikroplastik materyalin insan vücuduna etki mekanizması ve potansiyeli partikül boyutu ve 
maruz kalma oranı ile ilişkilidir. Araştırmacılar partikül boyutunun 150 μm ve daha küçük 
olması durumunda partikülün mukozal bariyerden geçebileceğini, 1,5 μm’den daha küçük 
partikül boyutlarının daha derin dokulara ulaşabileceğini söylemiştir (Lusher et al., 2017). Çok 
sayıda hayvan çalışması, nano ve mikroplastiklere maruz kalmanın oksidatif ve inflamatuar 
bağırsak dengesinde olumsuzdeğişimlere ve bağırsağın epitel geçirgenliğinin bozulmasına yol 
açtığını göstermiştir. Nano ve mikroplastik maruziyetinin diğer dikkate değer etkileri arasında 
disbiyoz (bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler) ve bağışıklık hücresi toksisitesi 
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, mikroplastikler çeşitli katkı maddeleri içermeleri, toksik 
kirletici maddeleri üzerlerinde tutmaları ve yüzeylerinde bakteriyel patojenlerin büyümesini 
teşvik etme özellikleri ile daha fazla olumsuz etkiye yol açabilecek potansiyel bağırsak toksik 
maddeleri ve patojen taşıyıcıları olarak kabul edilmektedir (Hirt & Body-Malapel, 2020). 
Plastik malzemeler içerisinde bulunan farklı kimyasal maddelerin pek çoğunun insan 
bağırsağında, kanında, idrarda ve anne sütünde bulunduğu ve insan sağlığı üzerinde potansiyel 
bir sağlık tehlikesi oluşturduğu belirtilmiştir (Rist et al., 2018). 

2022 yılı içerisinde yapılan son çalışmada ise çarpıcı bir sonuca ulaşılmış ve mikroplastik 
parçacıklar ilk kez insan dolaşım sisteminde tespit edilmiştir. Leslie ve ark. (2022) yaptığı 
çalışmada 22 gönüllü katılımcıdan kan örnekleri toplanmış ve örneklerde en yaygın olarak 
polietilen tereftalat, polietilen ve stiren polimerlerinin partiküllerine rastlanmıştır. Bu çalışma 
ile ilk kez insan kanındaki plastik polimerik bileşeninin kütle konsantrasyonu ölçülmüş, 
kandaki plastik partiküllerin toplam ölçülebilir konsantrasyonunun ortalaması 1,6 µg/ml olarak 
tespit edilmiştir, (Leslie et al., 2022) 

Plastik partikül maruziyetinin bir halk sağlığı riski olup olmadığını belirlemek için bu 
maddelerin insanlarda maruziyet miktarının ve bu maruziyet ilişkili sağlık tehlikesinin ne 
boyutlarda olabileceğinin anlaşılması gerekmektedir. 

Bazı plastik türleri ve yapılarında bulunan zararlı maddeler ile sağlığa olası etkileri 

Polietilen ftalat polimerleri (PET, PETE): Günlük hayatımızda sıklıkla ve yaygın olarak 
kullanımı tercih edilen pet şişeler adını bu plastik türünün kısaltmasından almaktadır. Yakın 
zamanda yapılan çalışmalarda, günlük kullanım koşullarında PET şişelerden, ftalat ve antimon 
gibi endokrin bozucu toksik maddelerin şişe içerisinde bulunan sıvılara geçiş yapabildiği 
bildirilmiştir. Ortam sıcaklığının artışı, saklama süresinin uzaması, PET şişelerin tekrar 
kullanımıyla bu maddelerin gıdaya veya içeceğe geçiş riski artmaktadır. PVC kaynaklı ftalatın 
astım ve allerji gelişiminde rol oynadığı, adipoziteye ve insülin direncinde artışa neden 
olduğuna dair bulgular vardır (Sax, 2010).   

Alçak ve yüksek dansite polietilen (LDPE, HDPE): Bu plastik türünün hem film 
tabakası, hem de kap şeklinde kullanımı oldukça yaygındır. Günlük veya uzun ömürlü süt 
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kutularının iç yüzeyi bu plastik ürünleri ile kaplanmaktadır. Literatürde endokrin bozucu olarak 
tanımlanan ve östrojenik özellikler gösteren nonilfenolün HDPE’nin yapısında bulunduğu 
söylenmektedir. Nonilfenolün, yapılan çalışmalarda HDPE şişelerden süte geçtiği 
anlaşılmaktadır (Ogawa et al., 2006). 

Polivinil klorürler (V, PVC): Tarım ve Orman Bakanlığı’ ndan alınan izni olmadan ve 
gerekli belgeler temin edilmeden polivinil klorürlerin gıda ambalajında kullanılması yasaktır. 
Dolayısıyla mevzuata göre ambalajlı satılan gıda ürünlerinde PVC’nin bulunmaması 
beklenmektedir.  Streç film sadece ambalaj malzemesi olarak satıldığı için kodeks kapsamına 
girmese de günlük hayatta sık kullanılan streç filmin yapısında da PVC bulunmaktadır 
(Durusoy & Karababa Ali Osman, 2011). 

Streç filmin yapısında bulunan Di-2-etilhekzil adipat (DEHA), bir plastifiyan olarak 
kullanılmakta ve gıda, su, hava ve diğer tüketici ürünlerinde kullanılarak her gün maruziyete 
yol açmaktadır.  Endokrin bozucu bir kimyasal olan DEHA, temas ettiği yağlı gıdalara 
geçebilmekte ya da ısıtıldığında gıdaya geçebilmektedir.  Olumsuz etkileri karaciğer, böbrek, 
dalak, kemik oluşumu ve vücut ağırlığı üzerinde ortaya çıkabileceği bildirilmiş olası bir 
kanserojen olduğu açıklanmıştır (Humans, 2008). Polivinil içeren plastiklerin üretiminde en sık 
kullanılan plastikleştirici olan di-2-etilhekzil fitalata (DEHP) maruz kalma, hem erkeklerde 
hem de kadınlarda olumsuz üreme sağlığı sonuçlarıyla ilişkilendirilmiştir (Cuenca et al.,2020).  

IARC (International Agency for Research on Cancer: Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı) 
PVC üretiminde kullanılan vinil klorürün insanlar için bilinen bir kanserojen olduğunu 
belirtmiştir. İşçilerde karaciğer anjiyosarkomuna yol açtığı, siroz ve hepatoselüler kanser 
riskinde artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir.  Bağ dokusu ve yumuşak doku malin tümörlerine 
yol açtığına dair kuşkular bulunmaktadır (Humans, 2008).  

Polipropilen (PP): Bu plastik türü sıkıştırılabilen şişelerde, geri dönüştürülebilen gıda 
ambalajlarında, yoğurt ve margarin kutularında kullanılmaktadır. Genel olarak güvenli bir 
plastik türü olarak kabul edilmekte ve geri dönüştürülebilmektedir (Durusoy & Karababa Ali 
Osman, 2011). Bu polimerlerin alkollü içkilerle temasta kullanılmaması önerilmektedir.  
Farmasötik ve diyet destek ürünlerinin ambalajında kaplama olarak kullanımının güvenli 
olduğu sonucuna varılmıştır (Hirt & Body-Malapel, 2020) 

Stirenin polimerizasyonu ile elde edilen polistiren ve stirenbutadien kauçukları 
(PS):  

Yönetmeliğe göre kalıntı stiren monomer miktarı yağsız gıdalarda ağırlıkça %0,1‟i, yağlı 
gıdalarda ise %0,5‟i aşmamalıdır ve stiren polimerleri alkollü gıdalarla temasta 
kullanılmamalıdır. Olası endokrin bozucu ve kanserojen olan stiren, polistiren polimeri 
ısıtıldığında gıdaya geçiş yapabilmektedir.  Stirenin, farelerde yapılan çalışmalarda 
hepatotoksik ve pnömotoksik etkileri olduğu ve akciğer kanserine yol açtığı belirlenmiştir 
(Rueff, Teixeira, Santos, & Gaspar, 2009). 

Polikarbonatlar (PC): Geri dönüşüm kodu 7 (diğer) olan plastiklerin çoğunluğu, 
polikarbonat plastiklerdir. Polikarbonat plastiğin yapı taşı olan Bisfenol A ilk kez 1891’de 
sentezlenmiş ve yapay östrojen bileşiği olarak kullanılmıştır. Plastik sanayiinde ise diş 
materyallerinin epoksi reçinelerinin bileşeni, gıda ve içecek kaplarının iç kaplaması, konserve 
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lakları, biberonlar, oyuncaklar hatta kozmetik ve gıdalarda dahi kullanılmıştır ya da 
kullanılmaktadır (Bousquet et al., 2020). Ülkemizde ise ambalajlanmış su satışının artması ve 
taşıma kolaylığı nedeniyle geleneksel cam damacanalardan polikarbonat damacanalara 
geçilmesi nedeniyle Bisfenol A gündeme gelmiştir. Gebelerin kanında, amniyon sıvısında, 
plasenta, yeni doğan kanı ve anne sütünde de BPA saptanmıştır. BPA’ nın sağlığa etkilerinin 
araştırıldığı çalışmalarda farelerde beyin, üreme sistemi, prostat kanseri üzerinde etkileri, 
perinatal maruziyet sonrası vücut ağırlığında artış, lipid birikimine yol açtığı, diabetes mellitus 
ve erken puberte ile ilişkili olduğu saptanmıştır (Rubin & Soto, 2009). BPA kullanımı Avrupa 
ülkelerinde yasaklanmasının ardından 2015 yılında ülkemizde de yasaklanmıştır. Tablo 1’de en 
sık kullanılan plastik türlerinin, geri dönüşüm numaraları, toksik madde içerme durumları ve 
kullanım alanları verilmiştir. 

Tablo 1. Sık Kullanılan Plastik Türlerinin, Geri Dönüşüm Numaraları, Toksik Madde 
İçerme Durumları Ve Kullanım Alanları 

Plastik 
kodu 

Kısaltması Plastik Adı Geri dönüşümü Tekrar 
kullanımı 

İçeriğindeki 
Toksik 
maddeler 

Kullanım alanları 

 
PET, 
PETE 

Polietilen 
tereftalat 

Çok iyi Hayır  
Tek 
kullanım 

- Ftalatlar 
(endokrin 
bozucu) 
-Nonilfenol 
(endokrin 
bozucu) 

Su, meşrubat ve yağ 
şişeleri 

 
PE-HD,  
HDPE 

Polietilen-
yüksek  

yoğunluklu 

Çok iyi Evet -Nonilfenol 
(endokrin 
bozucu) 

Yaygın kullanım 

 
PVC, V Polivinil 

klorid  
(Vinil klorür  
CH2 = CHCl 

İçindeki katkı  
maddeleri 
(Kurşun,  
DEHA (di (2- 
etilheksil) 
adipat),  
dioksinler, Etilen  
diklorür, Vinil 
klorür)  
yüzünden çok az  
dönüştürülebilir. 

Hayır 
 

- Vinil klorür 
(kesin 
kanserojen)  
- DEHA 
(endokrin 
bozucu, olası 
kanserojen)  
- Ftalatlar 
(endokrin 
bozucu) 

Ev malzemeleri, boru, 
streç, yiyecek kaplama, 
şişe,bardak, suni deri, 
kredi kartları 

 
PE-LD,  
LDPE 

Polietilen-
düşük  

yoğunluklu 

Genellikle geri  
dönüştürülemez. 

Evet 
 

-Nonilfenol 
(endokrin 
bozucu) 

Yaygın kullanımı 

 
PP Polipropilen  

(Propilen  
CH3CH= 
CH2) 

Kolayca  
dönüştürülemez. 

Evet 
 

-Nonilfenol 
(endokrin 
bozucu) 

 

Yiyecek kapları, yoğurt 
ve margarin kapları, 
biberon, çocuk bezleri 

 

PS Polistiren  
(Stiren 

Mümkün fakat  
ekonomik 
değildir. 

Hayır - Stiren 
(kanserojen ve 
olası endokrin 
bozucu)  
-1,3 butadien 
(kanserojen)  
-Nonilfenol 
(endokrin 
bozucu) 

Gıda paketleri, et ve 
yumurta kutuları, 
kozmetik kutular, 
oyuncaklar,film, 
elektronil ve beyaz eşya 

 
Diğer Polikarbonat, 

Akrilik, 
Karışık 
plastikleri  
içerdiğinden 
zordur. 

 
Hayır 

- Bisfenol A 
(BPA) 
(endokrin 
bozucu) 

 

 

243



Kaynak: (Durusoy & Karababa, 2011; Symbols, n.d.; Yurtsever, 2015) 

Ambalajdan, plastik saklama veya gıda kaplarından toksik kimyasalların gıdaya geçişi çeşitli 
nedenlere bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu geçiş,  kullanılan plastik malzemenin ve gıdanın 
kimyasal özelliklerine, ürünün paketlenme şekline, ısı ile olan muamelesine, depolanma süresi 
boyunca maruz kalınan sıcaklığa,  UV ışınına maruz kalışına ve saklama süresinin uzunluğuna 
göre değişiklik gösterebilmektedir. Özellikle yağlı ve asitli gıdalarla direkt temas, tüketilecek 
gıdanın bulunduğu plastik kapta ısıtılması ya da sıcak içecek tüketiminde plastik bardak 
kullanılması, yüzeyin çizik bulunan, eski ve deforme olmuş plastiklerin kullanımı ve bazı 
temizlik ürünleri, kimyasal içeriği yüksek korozyon yapabilecek deterjan kullanımı geçiş riskini 
arttırmaktadır (Yurtsever, 2015). 

SONUÇ 

Kara ve deniz ekosistemlerin kirlenmesi ile sadece ekolojik bir  zarar  olarak  
değerlendirilmemesi gereken mikroplastik kirliliği gıda güvenliği ve bunun sonucu olarak insan 
sağlığını da tehdit eden ciddi bir tehlike   olarak ele alınmalıdır. Yapılmış çalışmalar, 
mikroplastik kirliliğine özelikle deniz canlılarının yüksek oranda maruz kaldığını ortaya  
koymaktadır.  Bunun yanı sıra,  insanlar  tarafından tüketilen gıda maddelerinde,  hammadde, 
üretim aşamaları veya paketleme sırasında,  plastik ambalaj materyallerinde veya  ürünün  
tüketimi  esnasında  ortamdan  gelebilecek partiküller ile mikroplastik  kontaminasyonun 
olabileceği belirtilmiştir. Gıdalarda yapılmış  sınırlı  sayıdaki çalışmalarda; bira, bal, içme suyu, 
sofra tuzu ve poşet çay gibi farklı tip ve sınıfta gıda maddesinin mikroplastik içeriğine sahip  
olabileceği  bildirilmiştir.   

2019 yılında Avrupa Parlamentosu’nda alınan bir kararla, 2021 yılına kadar tüm AB (Avrupa 
Birliği) üyesi ülkelerde, plastik tabak, bardak, çatal, bıçak, kaşık, pipet, kulak çubuğu, balon 
çubuğu ve benzeri tek kullanımlık ürünlerin kullanımının tamamen yasaklanacağı kararı 
alınmıştır. Bu ürünlerin yanı sıra polistirenden (PS) üretilmiş fastfood ambalajları, tek 
kullanımlık kaplar gibi ürünler de 2021 yılı itibariyle kullanımdan kalkmıştır (Deutsche Welle, 
2021). Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri DEHP’ nin kullanımını da yasaklamıştır. 
Ülkemizde ise bu konuda henüz bir gelişme görülmese de tek kullanımlık plastik poşetlere 
getirilen cüzi bir ücretlendirme politikası ile bu konuda bir bilincin oluşması sağlanmaya 
çalışılmıştır. Uzun vadede çevre ve sürdürülebilirlik açısından büyük tehdit oluşturduğu bilinen 
tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımının sınırlandırılması ve plastik tüketim çılgınlığından 
vazgeçilmesi adına sıkı tedbirlerin alınması gerekmektedir.  Plastik atıkların toplanması için 
doğru altyapıyı sağlamak ve yüksek bir oranda yeniden kullanılmasını veya geri 
dönüştürülmesini sağlamak için atık yönetim sistemlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Piyasayı etkilemek ve davranış değişikliğine ilham vermek için tüketicilerin plastik kirliliği 
hakkında daha iyi bilgilendirilmesi, gereksiz plastik kullanımında kaçınılması en sorunlu 
plastik öğeleri aşamalı olarak kaldırarak ve bunları alternatif malzeme, ürün ve hizmetlerle 
değiştirerek plastik kirliliğinin önüne geçilmesi gerekmektedir. 

Çevresel bir tehdit oluşturan plastik atık sorunu adına bu konudaki kanun koyucuların yürütme 
ve denetlemesine, mevzuat, hukuki ve yasal boyutlarının gözden geçirilmesine çevre ve insan 
sağlığının sürdürülebirliği açısından hem yetkililer hem de toplum tarafından sorumluluk 
alınması oldukça önemli görülmektedir. Alan yazın ile ilgili olarak  ham  ve  işlenmiş gıdaların  
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mikroplastik  içeriklerinin  ve  gıda üretim,  işleme, ambalajlama  ve  tüketim  koşullarının 
gıdalarda  mikroplastik bulunurluğuna  etkilerinin  belirlenmesine  yönelik  ileri çalışmaların 
yapılmasına ihtiyaç vardır. Bu çalışmaların, insanların mikroplastiklere maruziyetinin ve 
mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki  olumsuz  etkilerinin  ortaya  konulmasına  yardımcı 
olacağı düşünülmektedir. Son olarak incelenen çalışmalardan yola çıkılarak aşağıdaki 
önerilerde bulunulabilir: 

• Gıda güvenliği açısından gıda ile teması uygun, güvenilir plastik kullanımının
öğrenilmesi ve bu konuda kamuoyunun bilinçlendirilmesi önemli bir noktadır.

• Özellikle gıda saklama amacıyla yapılmamış plastik kaplarda sıvı ve yarı sıvı gıdaların
saklanmaması gereklidir.

• PET ve HDPE şişelerin ve gıda saklama için yapılan plastik kapların tekrar
kullanılmaması gerekmektedir ve gıda saklama amacıyla cam veya paslanmaz çelik kap
kullanımı teşvik edilmelidir.

• Gıda maddelerinin tüketiminde tek kullanımlık plastik tabak, çatal, bıçak gibi
malzemelerin kullanılmaması

• Streç  filmin sıcak gıdayla temas edecek şekilde kullanımının olmaması ve  evde, paket
servis ve  satış  noktalarında doğru kullanımının öğretilmesi gerekmektedir.

• Plastik kapların mikrodalga kullanımından kesinlikle kaçınılmalı, plastik  bardaklarda
sıcak  içecek tüketilmemelidir

• Suyun özellikle polikarbonat yapılı  damacanalarda uzun süre tutulmasından
kaçınılmalıdır.

• Eskimiş,  çizik  plastik  kaplar kullanılmamalıdır.
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ÖZET 

Anadolu gelenek ve göreneklerini yaşatarak Türk mutfağında kendine has yemekleri ile zengin 
bir konumda bulunan Afyonkarahisar, yemek kültüründeki zenginliği 2019 yılında UNESCO 
“Yaratıcı Şehirler Ağı”na dâhil edilerek tescillenmiştir. Afyonkarahisar ili içerisinde bulunan 
34 ürün Nisan 2022 itibariyle coğrafi işaret kavramı ile koruma altına alınarak, tescillenmiştir. 
Afyonkarahisar ilinde bulunan konaklama işletmeleri ve restoran işletmelerinin yöneticileri ya 
da yönetici temsilcilerinin Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu coğrafi işaret almış gastronomik 
ürünler hakkında bilgi durumlarını tespit etmek, bu ürünler hakkında düşüncelerini belirlemek 
ve işletmelerin menülerinde Afyonkarahisar iline ait coğrafi işaret almış gastronomik ürünlere 
yer verme durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Afyonkarahisar 
ilinde bulunan bu işletmelerden araştırmaya katılmaya gönüllü olanları temsil eden işletme 
yöneticisi ya da yönetici temsilcisi olmak üzere toplam 24 kişi ile görüşülmüştür. Daha önce 
güvenilirliği test edilerek kanıtlanmış ve benzer çalışmalarda kullanılan sorulardan derlenerek 
hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Elde edilen 
veriler doğrultusunda araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar arasında işletme yönetici ya da 
yönetici temsilcilerinin coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi düzeylerinde gruplar arasında 
anlamlı fark olmadığı ve işletmelerin coğrafi işaretli ürünlere menülerinde yer verme 
durumlarında gruplar arasında anlamlı fark olmadığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Turizm, sürdürülebilir turizm, gastronomi turizmi, coğrafi işaret, 
Afyonkarahisar. 
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GEOGRAPHICAL INFORMATION ABOUT THE PRODUCTS AND 
THEIR INCLUSION IN THE MENUS OF MANAGERS OF TOURISM 
ENTERPRISES: AN EXAMPLE OF AFYONKARAHISAR PROVINCE 

ABSTRACT 

Afyonkarahisar, which enjoys a rich position in Turkish cuisine with its unique dishes by living 
Anatolian traditions and customs, has been registered by being included in the UNESCO 
“Creative Cities Network” in 2019 for its richness in food culture. 34 Products located in 
Afyonkarahisar province have been protected and registered with the concept of geographical 
indication as of April 2022. Accommodation establishments in the province of Afyonkarahisar 
and restaurant managers of businesses or administrator of representatives of the province of 
Afyonkarahisar in the geographical information about products gastronomic signs to determine 
their status, identify your thoughts about these products and businesses received Geographical 
Indication province of Afyonkarahisar in the menu of gastronomic products export to determine 
their status is intended. For this purpose, a total of 24 people were interviewed, including a 
business manager or an executive representative, representing those who volunteered to 
participate in the study from these enterprises located in the province of Afyonkarahisar. The 
data were collected using a semi-structured interview form prepared by compiling the questions 
previously tested for reliability and used in similar studies. Among those who volunteered to 
participate in research in accordance with the data obtained by the business administrator or the 
administrator of Representatives marked a significant difference between the groups in the level 
of geographical knowledge about the products and the export businesses in the menu is not the 
geographical status marked products it has been observed that there is no significant difference 
between the groups. 

Key Wors: Tourism, sustainability tourism, gastronomic tourism, geographical indication, 
Afyonkarahisar. 

GİRİŞ 

İnsanların devamlı konakladıkları yer dışına yaptıkları geziler ve gittikleri yerlerdeki geçici 
konaklamaları ile ortaya çıkan gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak yapılan faaliyetler 
turizm kavramını ortaya çıkarmıştır (Kahraman ve Türkay, 2014).  Turizm ülkeler 

in ekonomilerine önemli katkı sağlarken zamanla kültürel ve geleneksel değerleri ön plana 
alarak tanıtımına yönelmiş, ürünlerin tanıtımında ve korunmasında da coğrafi işaret önemli bir 
etken olmuştur (Kan vd., 2012). Coğrafi işaret ile ürünün kökeninin bulunduğu coğrafyaya 
tüketiciler çekilerek turizmin canlanmasına katkıda bulunmaktadır (Mercan ve Üzülmez, 
2014). 

Coğrafi işaret belirgin bir özelliği ve ünü bakımından belirli bir alan, yöre, bölge veya ülke ile 
özdeşleşen ürünleri ifade etmektedir (Doğan, 2015). Coğrafi işareti önemli yapan unsur, ürünün 
içinde bulunduğu anlam ile birlikte küreselleşmeye karşı kırsal kalkınma aracı olarak yerel 
teşviki sağlamasıdır (Gülbuçuk vd., 2010). 

Bu çalışma, Afyonkarahisar ilinde bulunan konaklama ve restoran işletmelerinin yönetici veya 
yönetici temsilcilerinin, ilin almış olduğu coğrafi işaretli gastronomik ürünler hakkındaki 
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bilgilerini tespit edebilmek, düşüncelerini öğrenebilmek ve işletmelerin menülerinde bu 
gastronomik ürünlere yer verme durumlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda coğrafi 
işaret kavramı, önemi ve Afyonkarahisar ilindeki coğrafi işaretli ürünlere yer verilerek literatür 
desteği ile çalışma desteklenmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Coğrafi İşaret Kavramı 

Bir ürün veya mamulün bir bölgeden olduğunu gösteren işaret ‘coğrafi işaret’ olarak 
tanımlanmaktadır (Akbaba ve Çetinkaya, 2020). Coğrafi işaret kavramının amacı; kaynağı ve 
üretimi gibi yerel özelliklere sahip, belli bir üne sahip ürünlerin korunmasını sağlayarak 
taklitlerine karşı koruma altına almaktır (Yenipınar, Köşker ve Karacaoğlu, 2014). 

Türkiye’ de coğrafi işaret kavramı Sınai mülkiyet alanı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnameler ile koruma altına alınmış ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil 
işlemlerinin yapılması sağlanmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu, sinai mülkiyet hakları 
olan patent, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret gibi başvurulara ilişkin işlemleri yürüten 
ve bu başvurulara ait hakları ulusal ve uluslararası mevzuat faaliyetlerinden sorumlu olan kamu 
kurumudur (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018). 

Türkiye’de 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 34. maddesine göre coğrafi işaret;                                                 

‘belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, 
alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya 
da mahreç işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi 
işaret tesciline konu olabilir’  

şeklinde tanımlanan coğrafi işaret kavramı mahreç işareti ve menşe işareti olarak 2’ye 
ayrılmaktadır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018). 

Mahreç işareti, ürünün hammaddesi veya üretim, işleme aşamalarından en az birinin bulunduğu 
coğrafyada gerçekleşmesi bir diğer deyişle kaynaklanması şartıyla, yöre dışında da üretimi 
gerçekleştirilebilmektedir. Bu üretimde üretimi gerçekleştirilen ürünün üretiminin ve 
kalitesinin aynı olması şarttır (Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu, 2019). Afyon 
menşe işaretli ürünlerine örnek olarak Afyon lokumu, Afyon kebabı, Afyon pastırması 
verilebilir (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2018). 

Menşe işareti, tüm özelliklerinin bulunduğu coğrafya içerisinde gerçekleşmesi veya üretilmesi 
ile elde edilen üründür (Meral ve Şahin, 2012). Afyon menşe işaretli ürünlerine örnek olarak 
Afyon manda yoğurdu, Sultandağı Gilli kirazı, Afyon mermeri verilebilir (Türk Patent ve 
Marka Kurumu, 2018). 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Önemi 

Türkiye coğrafi konumu ve köklü kültürüyle coğrafi işaretli ürünler bakımından büyük bir 
potansiyele sahiptir (Şahin, 2013).  Günümüzde hızlı bir değişim içerisinde olan yaşam 
standartları, turizm alanındaki beklenti ve ihtiyaçların da değişim yaşamasına neden olmuştur. 
Geçmişte deniz-kum-güneş üçlüsü temelinde olan turizm algısı günümüzde daha çok kültürel 
ve geleneksel turizm anlayışı ile yerel değerlere sahip çıkıp, bu değerleri ön plana çıkaran 
destinasyonlar önem kazanmaya başlamıştır (Yenipınar vd.,2014; Sünnetçioğlu vd., 2012). 
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Hem dünyada hem de Türkiye’de kültürel ve geleneksel turizm anlayışı ile yöresel değerler 
önem kazanmaya başlamıştır. Yöresel değerlerin sahip oldukları özellikler coğrafi işaret 
kavramı ile koruma altına alınarak, sürekliliği sağlanmaktadır (Orhan, 2010). Coğrafi işaret 
kavramı kültürel mirası korumada da bir araç görevi üstlenmektedir (Zografos, 2008). Coğrafi 
işaret verilen ürünler milli ve kültürel değerleri koruyarak tüketicinin kaliteli ve güvenilir ürüne 
ulaşmasına da olanak sağlamaktadır (Akbaba ve Çetinkaya, 2020). 

Yerel ürünlerin korunmasını ve bu yerel ürünleri üreten kişilerinde ürünlerin sağlamış olduğu 
faydalardan yararlanmasını sağlamak amacı taşımaktadır (Suratno, 2004). Coğrafi işaret 
ürünün ayırt edici özelliklerini belirtirken bölge ekonomisine de katkıda bulunmaktadır (Toklu 
vd., 2016 ).  Ekonomik kazanç ile birlikte geleneksel üretimin ve bilginin de korunmasını 
sağlamaktadır (Rangnekar, 2004). 

Afyonkarahisar Coğrafi İşaretli Ürünler 

Tarihsel ve toplumsal gelişme sürecinde oluşan maddi ve manevi değerlerin bütününü 
içerisinde bulunduran ve gelecek nesillere aktarmada kullanılan, muhakeme yoluyla 
geliştirilmiş araçların bütünü kültür olarak adlandırılmaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). 
Toplulukların mutfaklarına ait araç gereçleri, kap ve kaçakları maddi kültür ögelerini 
oluştururken; yemeğin pişirilmesi ve sunulması gibi ögeleri de hem maddi hem de manevi 
kültür ögelerindendir (Durlu Özkaya ve Cömert, 2017). Anadolu yarımadasının batı kısmı ve 
Ege bölgesinin birleştiği noktada yer alan Afyonkarahisar, doğudan batıya doğru uzanan ovaları 
ile Anadolu gelenek ve göreneklerini yaşatarak Türk mutfağının inceliklerini bünyesinde 
bulundurmaktadır (Gönçer,1971; Uyan ve Baytok, 2013). 

Araştırma kapsamında yer alan Afyonkarahisar il sınırları içinde Nisan 2022 itibariyle 34 tane 
coğrafi işaretli ürün bulunmaktadır. Ürünlerden 7 tanesi menşeli ürün 27 tanesi de mahreçli 
üründür (Tablo 1) (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022). 

 

Tablo 1.Afyonkarahisar İline Ait Coğrafi İşaretli Ürünler 

Ürün Yıl Türü Ürün Yıl  Türü 

Afyon 
Ağzıaçığı 

2021 Mahreç 
İşareti 

Emirdağ 
Koyun 
Yoğurdu 

2021 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Bükmesi 

2021 Mahreç 
İşareti 

Emirdağ 
Yumurtalı 
Pidesi 

2021 Mahreç 
İşareti 

Kaymaklı 
Ekmek 
Kadayıfı 

2019 Mahreç 
İşareti 

Sandıklı 
Kapama 
Yemeği 

2021 Mahreç 
İşareti 
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Afyon 
Kaymağı 

2009 Menşe 
İşareti 

Sultandağı 
Gilli Kirazı 

2021 Menşe 
İşareti 

Afyon 
Kebabı 

2021 Mahreç 
İşareti 

Sultandağı 
Kirazı 

2021 Menşe 
İşareti 

Afyon 
Lokumu 

2021 Mahreç 
İşareti 

Çay İlçesi 
Vişnesi 

2007 Menşe 
İşareti 

Afyon 
Manda 
Yoğurdu 

2021 Menşe 
İşareti 

Şuhut 
Keşkeği 

2018 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Pastırması 

2021 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Mermeri 

2009 Menşe 
İşareti 

Afyon 
Patlıcan 
Böreği 

2021 Mahreç 
İşareti 

Bayat 
Türkmen 
Halısı 

2001 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Sucuğu 

2005 Mahreç 
İşareti 

Dazkırı 
Halısı 

2020 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Velense 
Hamur Aşı 

2021 Mahreç 
İşareti 

Emirdağ 
Kilimi 

2021 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
İlibada 
Sarması 

2021 Mahreç 
İşareti 

Pozırık El 
Halısı 

1997 Mahreç 
İşareti 

Afyon Göce 
Köftesi 

2021 Mahreç 
İşareti 

Sandıklı 
Haşhaş 
Ezmesi 

2022 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Patatesli 
Ekmeği 

2018 Menşe 
İşareti 

Sandıklı 
Kürek 
Helvası 

2022 Mahreç 
İşareti 

Afyon 
Çullama 
Köftesi 

2021 Mahreç 
İşareti 

Sandıklı Saç 
Eti 

2022 Mahreç 
İşareti 

Emirdağ 
Dolgulu 
Köfte 

2021 Mahreç 
İşareti 

Süper İnce 
Kilim 

1997 Mahreç 
İşareti 
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Emirdağ 
Güveci 

2021 Mahreç 
İşareti 

Türkmen El 
Halısı 

1997 Mahreç 
İşareti 

Kaynak:  https://ci.turkpatent.gov.tr/ 

Araştırma içeriğinde araştırmacı tarafından uygulanan görüşme formunda katılımcıların 
verdikleri cevapların analizleri sonucunda menülerde en çok yer verilen 3 Afyonkarahisar 
coğrafi işaretli ürünü ve coğrafi işaret kapsamındaki değerlendirilmeleri şu şekildedir; 

YÖNTEM  

Araştırmanın Amacı  

Bu çalışma; Afyonkarahisar ilinde bulunan turizm işletmelerini temsilen konaklama işletmeleri 
ve restoran işletmeleri yöneticileri ya da yönetici temsilcilerinin Afyonkarahisar ilinin sahip 
olduğu coğrafi işaret almış gastronomik ürünler hakkında bilgi durumlarını tespit etmek, bu 
ürünler hakkında düşüncelerini belirlemek ve işletmelerin menülerinde Afyonkarahisar iline ait 
coğrafi işaret almış gastronomik ürünlere yer verme durumlarını tespit etmek amacı ile 
yürütülmüştür.  

Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın evrenini, Afyonkarahisar ilinde bulunan konaklama işletmeleri ve restoran 
işletmeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren turizm 
işletme belgeli konaklama işletme sayısının 94 (URL-1, 2022), turizm işletme belgeli restoran 
sayısının 6 olduğu tespit edilmiştir (URL-2, 2022). Araştırmanın örneklemini ise; 
Afyonkarahisar ili merkezinde bulunan işletmelerden araştırmaya katılmaya gönüllü olanları 
temsil eden işletme yöneticisi ya da yönetici temsilcileri oluşturmaktadır. Nitel çalışmalarda, 
görüşme yapılan kişi sayısı, nitel verilerde doygunluğa yani verilerin birbirini tekrar etme 
durumu ortaya çıkıncaya kadar devam etmelidir (Gentles vd., 2015; Palinkas vd., 2015).  
Araştırma kapsamında; araştırmaya katılmaya gönüllü işletme temsilcileri ile görüşülmüş ve 24 
görüşmeden sonra ulaşılan verilerin tekrara uğradığı belirlendiğinden örneklem sayısı 24 
katılımcıda bırakılmıştır. Ayrıca, nitel çalışmalar için örneklem büyüklüğünün en az 15 olması 
tavsiye edildiğinden (Mason, 2010) araştırma için yapılan görüşme sayısı yeterli görülmüştür.   

Veri Toplama Aracı ve Değerlendirilmesi 

Araştırma kapsamında, veri toplama tekniklerinden görüşme yöntemi uygulanmıştır. Daha 
önce güvenilirliği test edilerek kanıtlanmış ve benzer çalışmalarda (Özkan ve Sormaz, 2019; 
Çelebi ve Sormaz, 2021) kullanılan sorulardan derlenerek hazırlanan yarı yapılandırılmış 
görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır.  

Araştırmada, katılımcılar ile gerçekleştirilen görüşme sonrasında elde edilen veriler “içerik 
analizi” uygulanarak yorumlanmıştır 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan turizm işletmeleri yönetici ya da yönetici temsilcilerinin demografik 
bilgilerine dair bulgular tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Demografik Bilgiler 
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  n % n % n % 

Cinsiyet 

Kadın 8 42.1 1 20.0 9 37.5 

Erkek 11 57.9 4 80.0 15 62.5 

Yaş 

18-30 yaş 3 15.8 1 20.0 4 16.7 

31-45 yaş 11 57.9 3 60.0 14 58.3 

46-60 yaş 5 26.3 1 20.0 6 25.0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 1 5.3 1 20.0 2 8.3 

Ortaöğretim 2 10.5 2 40.0 4 16.7 

Önlisans 10 52.6 1 20.0 11 45.8 

Lisans 4 21.1 1 20.0 5 20.8 

Lisansüstü 2 10.5 0 0.0 2 8.3 

TOPLAM 19 100.
0 

5 100.
0 

24 100.
0 

 

Araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan yönetici ya da yönetici temsilcilerine ait 
demografik bilgiler incelendiğinde; 9’unun kadın (%37.5) ve 15’inin erkek (%62.5) olduğu 
belirlenmiştir. Katılımcıların 14’ünün 31-45 yaş aralığında olduğu (%58.3) ve 11’inin önlisans 
mezuniyetlerinin olduğu (%45.8) belirlenmiştir (Tablo 1). 

Araştırmaya katılan yönetici ya da yönetici temsilcilerinin mesleki bilgilerine dair 
bulgular tablo 2’de verilmiştir 
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Tablo 2. Mesleki Bilgiler 
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  n % n % n % 

Mesleki Eğitim 

Mesleki diploma 10 52.6 1 20.0 11 45.8 

Ustalık ya da kalfalık belgesi 6 31.6 3 60.0 9 37.5 

Mesleki kurs bitirme belgesi 3 15.8 1 20.0 4 16.7 

İşletmedeki Pozisyonu 

Yöneticisi 14 73.7 3 60.0 17 70.8 

Yönetici temsilcisi 5 26.3 2 40.0 7 29.2 

Sektörde Çalışma Süresi     

5 yıldan daha az 2 10.5 3 60.0 5 20.8 

6-10 yıl 3 15.8 1 20.0 4 16.7 

11-20 yıl 5 26.3 1 20.0 6 25.0 

21-30 yıl 9 47.4 0 0.0 9 37.5 

Şu an ki İşletmede Çalışma Süresi 

5 yıldan daha az 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

6-10 yıl 4 21.1 3 60.0 7 29.2 

11-20 yıl 10 52.6 1 20.0 11 45.8 

21-30 yıl 3 15.8 0 0.0 3 12.5 

TOPLAM 19 100.0 5 100.0 24 100.0 

 

 

257



Araştırmaya katılan yönetici ya da yönetici temsilcilerinin işletmelerinde yürüttükleri 
görevleri incelendiğinde; konaklama işletmeleri katılımcılarının 14’ünün (%73.7) ve restoran 
işletmeleri katılımcılarının 3’ünün (%60.0) işletmelerinde yönetici olarak görev yaptıkları 
belirlenmiştir. Katılımcıların mesleki bilgileri değerlendirildiğinde ise; konaklama işletmeleri 
katılımcılarının 10’unun (%52.6) kendi mesleki alanında meslek diplomasına sahip iken, 
restoran işletmeleri katılımcılarının 3’ünün (%60.0) meslekleri ile ilgili ustalık ya da kalfalık 
belgesine sahip olduğu tespit edilmiştir (Tablo 2).  

Katılımcıların sektörde ve şu an ki işletmelerinde çalışma süreleri değerlendirildiğinde ise; 
konaklama işletmeleri katılımcılarının 9’unun (%47.4) turizm sektöründe 21-30 yıl çalıştığı 
ve 10’unun (%52.6) şu an ki işletmelerinde 11-20 yıl çalışıyor oldukları, restoran işletmeleri 
katılımcılarının ise 3’ünün (%60.0) turizm sektöründe 5 yıldan daha az süre çalışıyor 
oldukları ve 3’ünün (%60.0) şu an ki işletmelerinde 6-10 yıl çalışıyor oldukları bulgulanmıştır 
(Tablo 2). Araştırmaya katılan yönetici ya da yönetici temsilcisinin coğrafi işaretli ürünler 
hakkında bilgi düzeylerine dair bulgular tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3.  Katılımcıların Coğrafi İşaretli Ürünler Hakkında Bilgi Düzeyleri 
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 n % n % n % 

Coğrafi İşaretli Ürünler Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma 
Düşüncesi 

Sahiptir 13 68.4 4 80.0 17 70.8 

Sahip değildir 6 31.6 1 20.0 7 29.2 

Coğrafi İşaretli Ürün Özellikleri Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip 
Olma Düşüncesi 

Biliyor 15 79.0 3 60.0 18 75.0 

Kısmen biliyor 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

Bilmiyor 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

Coğrafi İşaretli Ürün Üretim Standartları Konusunda Yeterli Bilgiye 
Sahip Olma Düşüncesi 

Biliyor 12 63.2 3 60.0 15 62.5 
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Kısmen biliyor 5 26.3 1 20.0 6 25.0 

Bilmiyor 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

Afyonkarahisar İlinin Sahip Olduğu Coğrafi İşaretli Ürünleri 
Konusunda Yeterli Bilgiye Sahip Olma Düşüncesi 

Biliyor 17 89.5 4 80.0 21 87.5 

Kısmen biliyor 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

TOPLAM 19 100.0 5 100.0 24 100.0 

 

Araştırmada turizm işletmelerini temsil eden katılımcıların coğrafi işaretli ürünler hakkında 
bilgi düzeyleri incelendiğinde; 17’sinin (%70.8) coğrafi işaretli ürünler konusunda yeterli 
bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, 18’inin (%75.0) coğrafi işaretli ürün özellikleri 
konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, 15’inin (%62.5) coğrafi işaretli ürün 
üretim standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri ve 21’inin (%87.5) 
Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünleri konusunda yeterli bilgiye sahip 
olduklarını düşündükleri belirlenmiştir (Tablo 3).  

Katılımcıların coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgi düzeyleri işletme türlerine göre 
incelendiğinde ise; konaklama işletmeleri temsilcilerinin 13’ünün (%68.4) ve restoran 
işletmeleri temsilcilerinin 4’ünün (%80.0) coğrafi işaretli ürünler konusunda yeterli bilgiye 
sahip olduklarını düşündükleri, konaklama işletmeleri temsilcilerinin 15’inin (%79.0) ve 
restoran işletmeleri temsilcilerinin 3’ünün (%60.0) coğrafi işaretli ürün özellikleri konusunda 
yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri belirlenmiştir. Konaklama işletmeleri 
temsilcilerinin 12’sinin (%63.2) ve restoran işletmeleri temsilcilerinin 3’ünün (%60.0) coğrafi 
işaretli ürün üretim standartları konusunda yeterli bilgiye sahip olduklarını düşündükleri, 
konaklama işletmeleri temsilcilerinin 17’sinin (%89.5) ve restoran işletmeleri temsilcilerinin 
4’ünün (%80.0) Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünler konusunda yeterli 
bilgiye sahip olduklarını düşündüklerini bulgulanmıştır (Tablo 3). 

Araştırmaya katılan turizm işletmeleri yönetici ya da yönetici temsilcilerinin işletmelerinde 
uyguladıkları menülerinde coğrafi işaretli ürünlere yer verme durumlarına dair bulgular tablo 
4’te verilmiştir. 

Tablo 4.  İşletmelerin Coğrafi İşaretli Ürünlere Menülerinde Yer Verme Durumu 
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  n % n % n % 

Menülerinde Coğrafi İşaretli Ürünlere Yer Verme  

Daha çok coğrafi işaretli ürünlere yer 
vermekte 

1
4 73.7 3 60.0 17 70.8 

Daha çok coğrafi işaretli olmayan 
ürünlere yer vermekte 5 26.3 2 40.0 7 29.2 

Menülerde Yer Verilen Coğrafi İşaretli Ürünlerin Üretimlerinde 
Standartlara Dikkat Etme  

Ediliyor 1
6 

84.2 4 80.0 20 83.3 

Edilmiyor 3 15.8 1 20.0 4 16.7 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Diğer Ürünlere Kıyasla İşletmeye Katma Değer 
Sağlama 

Daha fazla sağlamaktadır  1
7 

89.5 4 80.0 21 87.5 

Kısmen sağlamaktadır 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölgeye Katkı  

Katkı sağlamaktadır 1
7 

89.5 4 80.0 21 87.5 

Kısmen sağlamaktadır 2 10.5 1 20.0 3 12.5 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Bölge Turizm Açısından İlgi Çekici Olma  

İlgi çekicidir 1
7 

89.5 3 60.0 20 83.3 

Kısmen ilgi çekicidir 2 10.5 2 40.0 4 16.7 

Coğrafi İşaretli Ürünlerin İşletme Menülerinde Yer Alma Sayısı 

Menüde yer vermiyor 4 21.0 1 20.0 5 20.8 

1-3 adet 9 47.4 3 60.0 12 50.0 

3 ve daha fazla 6 31.6 1 20.0 7 29.2 

260



TOPLAM 1
9 

100.0 5 100.0 24 100.
0 

 

Araştırmaya katılan turizm işletmeleri yönetici ya da yönetici temsilcilerinin çalıştıkları 
işletmelerinde uyguladıkları menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere yer verme durumları 
değerlendirildiğinde; işletmelerin 17’sinin (%70.8) menülerinde daha çok coğrafi işaretli olan 
ürünlere yer verdikleri, 20’sinin (%83.3) menülerinde yer verdikleri coğrafi işaretli ürünlerin 
üretimlerinde standartlara dikkat ettikleri, 21’inin (%87.5) coğrafi işaretli ürünlerin diğer 
ürünlere kıyasla işletmeye daha fazla katma değer sağladığını düşündükleri, 21’inin (%87.5) 
coğrafi işaretli ürünlerin bölgeye katkı sağladığını düşündükleri, 20’sinin (%83.3) coğrafi 
işaretli ürünlerin bölge turizmi açısından ilgi çekici olduğunu düşündükleri, 12’sinin (%50.0) 
coğrafi işaretli ürünlerden menülerinde 1-3 adet yer verdikleri tespit edilmiştir (Tablo 4).  

Katılımcılarının çalıştıkları işletmelerinde uyguladıkları menülerinde coğrafi işaret almış 
ürünlere yer verme durumları işletme türlerine göre değerlendirildiğinde; konaklama 
işletmelerinin 14’ünün (%73.7) ve restoran işletmelerinin 3’ünün (%60.0) menülerinde daha 
çok coğrafi işaretli olan ürünlere yer verdikleri,  konaklama işletmelerinin 16’sının (%84.2) ve 
restoran işletmelerinin 4’ünün (%80.0) menülerinde yer verdikleri coğrafi işaretli ürünlerin 
üretimlerinde standartlara dikkat ettikleri, konaklama işletmelerinin 17’sinin (%89.5) ve 
restoran işletmelerinin 4’ünün (%80.0) coğrafi işaretli ürünlerin diğer ürünlere kıyasla 
işletmeye katma değer sağladığını düşündükleri, konaklama işletmelerinin 17’sinin (%89.5) ve 
restoran işletmelerinin 4’ünün (%80.0) coğrafi işaretli ürünlerin diğer ürünlere kıyasla bölgeye 
katma değer sağladığını düşündükleri, konaklama işletmelerinin 17’sinin (%89.5) ve restoran 
işletmelerinin 3’ünün (%60.0) coğrafi işaretli ürünlerin bölge turizmi açısından ilgi çekici 
olduğunu düşündükleri, konaklama işletmelerinin 9’unun (%47.4) ve restoran işletmelerinin 
3’ünün (%60.0) menülerinde 1-3 adet coğrafi işaretli ürünlere yer verdikleri bulgulanmıştır 
(Tablo 4).  

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmaya; 19’u konaklama işletmesi temsilcisi (%79.2) ve 5’i restoran işletmesi temsilcisi 
(%20.8) olmak üzere toplam 24 turizm işletmesi temsilcisi (%100.0) gönüllü olarak katılmıştır.  

Araştırma kapsamında; katılımcı işletme temsilcilerinin 17’sinin (%70.8) coğrafi işaretli 
ürünler konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları, 18’inin (%75.0) coğrafi işaretli ürünlerin 
özellikleri konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları, 15’inin (%62.5) coğrafi işaretli ürünlerin 
üretim standartları konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları ve 21’inin (%87.5) Afyonkarahisar 
ilinin sahip olduğu coğrafi işaretli ürünlerin konusunda yeterli bilgiye sahip oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Polat (2017), Hazarhun ve Tepeci (2018), turistlerin yöresel değerlere sahip 
destinasyonları daha çok tercih ettiğini vurgulamaktadır. 

Araştırmaya katılan işletmelerin menülerinde daha çok coğrafi işaretli ürünlere yer verdikleri 
(%70.8), menülerinde yer alan coğrafi işaretli ürünlerin üretiminde standartlara dikkat ettikleri 
(%83.3)tespit edilmiştir. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin işletmeye (%87.5), bölgeye (%87.5) 
katma değer sağladığını ve bu ürünlerin turizm açısından ilgi çekici olduğunu (%83.3) 
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düşündükleri belirlenmiştir. Erdem vd. (2018), Bolu ili Mengen ilçesinde faaliyet gösteren 
restoranların menülerinde yöresel yemeklere yer verdikleri, ancak Akdemir ve Selçuk (2018), 
Hatay ve Sakarya illerinde faaliyet gösteren restoranların, Hatipoğlu vd. (2013), Gelveri’de 
faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin, Kurnaz ve İşlek (2018) Marmaris’te retoranların 
yerel yiyecek ve içecek ürünlerine menülerinde yeterince yer vermeleri gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

Araştırma sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda; 

● Turizm işletmelerinin coğrafi işaretli ürünler, coğrafi işaretli ürünlerin standartları gibi 
coğrafi işaretli ürünlerin özellikleri konusunda bilgilendirilmesi, 

●  Afyonkarahisar iline ait coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere coğrafi işaret almış 
tüm gastronomik ürünlerin turizm işletmelerinin menülerinde yer verilmesi teşvik 
edilmeli ve desteklenmesi, 

●  Afyonkarahisar iline ait coğrafi işaretli ürünlerin bölge halkı ve bölgeyi ziyaret eden 
yerli ve yabancı turistlere tanıtılmasının sağlanması için gerekli etkinliklerin ve 
girişimlerim yerel yönetimlerce planlanması, 

●  Afyonkarahisar iline ait coğrafi işaret almamış diğer yöresel ürünlerin de turizm 
işletmelerinin menülerinde yer verilmesi önerilebilir. 
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ÖZET  

İnsanoğlunun varoluşundan itibaren temel ihtiyacı olan beslenme alışkanlığı günümüzde sadece 
karın doyurmaktan öteye taşınmış, kültürün önemli bir parçası ve yansıması haline gelmiştir. 
İnsanların beslenme alışkanlıkları, içlerinde bulundukları toplumu etkileyen diğer etmenlerle 
birleşerek o toplumun mutfak kültürünü oluşturan bir olgu olarak kabul edilmektedir. Şehirler 
ve ülkeler mutfak kültürlerini ve gastronomik unsurlarını pazarlayarak tanınırlıklarını 
arttırmayı ve daha çok ziyaretçi çekmeyi amaçlamaktadırlar. Bu doğrultuda yerel yönetimler 
mutfak kültürleriyle markalaşarak “gastronomi şehri” olmak için çalışmalar yürütmektedirler.  

Türkiye’nin UNESCO tarafından tescillenen üçüncü gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’a 
yönelik yürütülen bu çalışmanın amacı, mutfak kültürünün tanıtımında UNESCO Yaratıcı 
Şehirler Ağı’na dahil olmasının etkisini analiz etmektir. Çalışmanın araştırma bölümü için 
Afyonkarahisar Belediyesi Gastronomi Birimi’nin temsil yeteneğine sahip üyeleri ile önceden 
belirlenmiş olan sorular (yarı yapılandırılmış görüşme) kullanılarak, yüz yüze görüşme 
yapılmış ve bu temsil yeteneğine sahip kişilerin fikirleri alınmıştır. Elde edilen veriler içerik 
analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, Afyonkarahisar mutfağının 
tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının son derece önemli rol oynadığı 
belirlenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Gastronomi, mutfak kültürü, Afyonkarahisar, UNESCO Yaratıcı Şehirler 
Ağı 

 

THE EFFECT OF ITS INCLUSION IN THE UNESCO CREATIVE 
CITIES NETWORK ON THE PROMOTION OF AFYONKARAHİSAR 

CUISINE 
ABSTRACT  

The habit of eating, which has been the basic need of human beings since its existence, has 
moved beyond just feeding, and has become an important part and reflection of culture. People's 
eating habits, combined with other factors affecting the society in which they live, are accepted 
as a phenomenon that creates the culinary culture of that society. Cities and countries aim to 
increase their recognition and attract more visitors by marketing their culinary cultures and 
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gastronomic elements. In this direction, local goverments are working to become a "city of 
gastronomy" by branding them with their culinary cultures.  

The aim of this study, conducted for Afyonkarahisar, Turkey's third gastronomy city registered 
by UNESCO, is to analyze the effect of its inclusion in the UNESCO Creative Cities Network 
on the promotion of culinary culture. For the research part of the study, a face-to-face interview 
was conducted with the representatives of Afyonkarahisar Municipality Gastronomy Unit using 
pre-determined questions (semi-structured interview) and the opinions of the people with this 
representative ability were taken. The obtained data were analyzed by content analysis method. 
As a result of the research, it has been determined that its inclusion in the UNESCO Creative 
Cities Network plays an extremely important role in the promotion of Afyonkarahisar cuisine. 

Keywords: Gastronomy, culinary culture, Afyonkarahisar, UNESCO Creative Cities Network 

GİRİŞ  

Yiyecek ve içecek kültürünün zaman içerisinde gelişerek günümüzde bilime ve sanata 
dönüşmüş oluşu, gastronomi kavramı olarak nitelendirilebilmektedir (Bucak & Aracı, 2013, s. 
207). Bir bölgenin gastronomisi ve mutfak kültürü o ülkeyi çekici kılarak insanların seyahat 
etmek istedikleri yerler haline getiren önemli etkenler arasında sayılmaktadır. Kaliteli bir 
yemeği tatma, üretim veya hazırlanış şekillerini görme ve bu deneyimi yerinde yaşama isteği 
gastronomi turizminin öncelikli seyahat motivasyonu olarak gösterilebilir.  

Bir ürünü rakiplerinden ayıracak olan markalaşma, pazar konumlamasında en önemli 
unsurlardan biri olarak değerlendirilmektedir. Markalaşma sadece ürün ve hizmetler için değil 
şehirler ve ülkeler için de uygulanmaya başlanmıştır. Şehir markalaşması oluşturulurken etkili 
olan bazı unsurlar mevcuttur. Bir şehrin mutfak kültürü ve gastronomisi de bu unsurlar arasında 
yer almaktadır. Gastronomik unsurlarını ve mutfak kültürlerini pazarlayarak bu alanda 
markalaşma çalışmalarına giden şehirler gün geçtikçe artmaktadır. 

Türkiye’deki gastronomi şehirlere bakıldığında, mutfak kültürleriyle ön plana çıkan ve bu 
alanda çokça ziyaretçi çeken şehirlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazladır. Fakat UNESCO 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Birleşmiş Milletler Eğitim, 
Bilim ve Kültür Örgütü) Yaratıcı Şehirleri Ağı’nda yer alarak “gastronomi şehri” olarak 
tescillenmiş üç şehir bulunmaktadır. İlk olarak 2015 yılında Gaziantep gastronomi şehri 
unvanını almış, ardından 2017 yılında Hatay gastronomi alanında yaratıcı şehirler ağına 
katılmıştır. Son olarak ise 2019 yılında Afyonkarahisar gastronomi şehri olarak tescillenmiş ve 
bu alanda markalaşmıştır. Bunların ardından Adana, Balıkesir, Diyarbakır, Kayseri ve Konya 
2021 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi’ne gastronomi kategorisinde dahil 
olmuştur (UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, 2022) . 

Gastronomi alanında markalaşan şehirlerimizden biri olan Afyonkarahisar’ın mutfağı belli başlı 
ürünleriyle yıllardır tanınıyor olsa da henüz herkes tarafından bilinmeyen ve yeterince 
tanınmayan birçok gastronomik unsura sahiptir. Şehir, gastronomik ürünlerinin coğrafi işaret 
başvurularını ve tanıtım çalışmalarını yaparak henüz yeterli tanınırlığa ulaşmamış ürünlerinin 
de bilinirliğinin artması ve bu sayede mutfak kültürünün daha iyi tanınması için gerekli 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Buradan hareketle hazırlanan bu araştırmada 
Afyonkarahisar’ın mutfak kültürü hakkında sonuçlar elde edilmesi ve Afyonkarahisar 
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mutfağının tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirleri Ağı Gastronomi Şehirleri arasına 
katılmasının etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

AFYONKARAHİSAR MUTFAĞI VE ÖZELLİKLERİ  

Karasal iklimin hâkim olduğu ilin geçim kaynağı ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığa 
dayanmaktadır (Kızıldemir, 2019, s. 649). Afyonkarahisar mutfağında et ve et ürünlerinin 
tüketimi oldukça fazladır, hamur işleri çeşitlidir ve sıklıkla tüketilmektedir. Bunun yanında, 
sebze yemekleri de mutfak kültüründe önemli bir yer almaktadır (Gastro Afyon, 2020). 
Mevsimlik sebze meyve üretimi fazlaca yapılmaktadır. İklim koşulları ve toprağın yapısının 
elverişli olması sebebi ile tahıl üretimi de yüksek miktarda yapılmaktadır. Afyonkarahisar 
topraklarında endüstriyel bitkiler olan haşhaş, patates, ayçiçeği, şekerpancarı gibi ürünler de 
yetiştirilmektedir. Çevresindeki komşu illere kıyasla hayvancılık alanında da yüksek bir 
potansiyele sahiptir; süt sığırcılığı, küçük ve büyük baş hayvancılık, arıcılık ve tavukçuluk 
yapılmaktadır (Zengin & Gürkan, 2019, s. 230). 

Yöresel mutfaklar kendi coğrafyalarında yetişen gastronomik ürünlerin etkisiyle şekillenirler. 
Afyonkarahisar mutfak kültürü de bölgede yetişen gastronomik ürünlerle şekillenmiştir ve bu 
ürünler yöresel yemeklerde sıklıkla kullanılmaktadır. Afyonkarahisar mutfak kültürünün genel 
özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür (Aydın, 2015: 20-21; Çiftçi, 2019: 37-39): 

• Yöreye özgü bir bitki olan haşhaş Afyonkarahisar mutfağının vazgeçilmez 
öğelerinden birisidir, özellikle yöresel hamur işlerinde sıklıkla kullanılır. Haşhaşla 
yapılan hamur işlerine örnek olarak; haşhaşlı lokul, haşhaşlı pide, ağzı açık, 
katmer, övme bükme gibi lezzetler gösterilebilir. 

• Yörede hayvancılık yapılmasının da etkisiyle et ve et ürünleri yemeklerde çokça 
kullanılmaktadır. Bütüm et, ramazan kebabı, paça, duvaklı gibi yemekler yöreye 
özgü ilk akla gelen lezzetlerdendir. Et yemekleri uzun saatler pişirilerek daha 
lezzetli olması sağlanır. Afyonkarahisar’ın önemli lezzetlerinden olan ve 
ekonomik anlamda yöre halkının gelir kaynaklarından biri olan sucuk kış 
aylarında sıkça tüketilir.  

• Yöreye özgü lezzetlerin oluşmasını sağlayan diğer bir unsur da yemeklerde iç yağ 
kullanılmasıdır.  

• Afyonkarahisar mutfağında nohut, buğday, bulgur, buğdaydan elde edilen göce 
ve düğü adı verilen ince çekilmiş bulgur sıklıkla kullanılmaktadır.  

• Yöre mutfağında hamur işleri fazlaca yapılmaktadır. Haşhaş, mercimek, peynir, 
patates ve kıyma gibi iç malzemelerle hazırlanan hamur işlerinden “bükme”, “ağzı 
açık”, “afyon ekmeği” ve “katmer” en çok yapılanlardandır.  

• Yörede patlıcan, kabak, patates gibi bütün sebzelerin yemeği yapılmaktadır. En 
çok kullanılan sebzelerden olan patlıcanın yaklaşık yirmi çeşit yemeği yapılır ve 
patlıcan böreği yöreye özgü bir lezzettir.  
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• Afyonkarahisar mutfağında pilavlar genellikle sebzelerle veya kuru baklagillerle 
birlikte pişirilir, sade pilav pek sık tercih edilmez.  

• Afyonkarahisar’ın sembolleşmiş ürünlerinden biri olan kaymak yöre mutfağında 
sıklıkla kullanılır. Kaymak hem tatlıların yanında servis edilir hem de 
kahvaltılarda tüketilir. Ayrıca yöreye özgü bir tatlı olan “kaymaklı şeker” 
yapımında kullanılır. Koyu bir şeker şurubuna kaymak ve vanilya eklenerek 
hazırlanan bu ürün Afyonkarahisar’a özgü lezzetlerden biridir.  

• Yemeklerin yanında genellikle hoşaf, ayran ya da yoğurt gibi yemeğe eşlik eden 
ürünler tüketilmektedir. 

• Düğü adı verilen ince bulgur hem köftelerde hem de dolma içlerinde sıklıkla 
kullanılmaktadır. 

• Yöre mutfağında çok fazla salata tüketilmemekle birlikte, haşhaşın yeni yeşerdiği 
zamandaki afiyan adı verilen yapraklarından yapılan Afyon salatası yöreye özgü 
bir lezzettir.  

• Afyonkarahisar yöre halkı sucuk, ev makarnası, göce gibi birçok ürünü evlerinde 
kendileri hazırlayıp tüketmektedirler. 

• Törensel yemeklerde sunulan ve törenin özelliğine göre menüsü değişebilen 
yemeklere sıra yemeği denilmektedir (Meydan sofralarında topluca yenilen ve 10-
15 çeşitten 40 çeşide kadar sayısı artan yemeklere denir) (Kızıldemir, 2019, s. 
658). 

• Yöre halkı yemeklerini genellikle sini adı verilen bakır tepsiler etrafında yer 
sofrasında oturarak yemektedirler.  

• Afyonkarahisar mutfağına özgü hamur işlerinin yapımında tekne, uğra gabı, 
eysıran, bişirgeç, oklava, senit gibi mutfak eşyaları kullanılmaktadır. Bunların 
dışında dığan, göveç, haşgeş taşı gibi malzemeler de yöre mutfağında kullanılan 
eşyaları arasındadır. 

UNESCO YARATICI ŞEHİRLER AĞI 

“Yaratıcı Şehirler Ağı” UNESCO tarafından 2004 yılında geliştirilen uluslararası bir girişim 
programıdır. Farklı gelir, kapasite ve özelliklerine sahip şehirler bu ağ içinde yedi yaratıcılık 
teması ile nitelendirilirler. Bu temalar; edebiyat, film, müzik, zanaat ve halk sanatları, tasarım, 
gastronomi ve medya sanatlarıdır. İlgili temalarda iki yılda bir sonu tek rakamla biten yıllara 
denk gelecek şekilde, Mart-Haziran ayları arasında belediyeler tarafından UNESCO’ya 
başvurular yapılmaktadır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu da belediyelere başvuru 
sürecince destek vermektedir (Özdemir & Aydoğdu, 2021, s. 63).  

Şu anda bu ağda gastronomi temasında 48 şehir bulunmaktadır. Bu şehirler aşağıdaki tabloda 
yer almaktadır (Yılmaz, Kılıçarslan, & Caber, 2020, s. 789; Özdemir & Aydoğdu, 2021, s. 63;  
Cities of Design Network, 2022; Vikipedi, 2022):  

Tablo 1: UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehirleri 
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Gastronomi şehri olabilmek için şehirlerin UNESCO tarafından belirlenen bir dizi kriterleri 
karşılamaları gerekmektedir (Vikipedi, 2022):  

Ülke-Şehir 
Üyelik Yılı 

Ülke-Şehir 
Üyelik Yılı 

Ülke-Şehir 
Üyelik Yılı 

Ülke-Şehir 
Üyelik Yılı 

Ülke-Şehir 
Üyelik Yılı 

Popayán 
Kolombiya 

2005 

Burgos 
İspanya 

2015 

Alba 
İtalya 
2017 

Bergamo 
İtalya 
2019 

Usuki 
Japonya 

2021 

Chengdu 
Çin 

2010 

Dénia 
İspanya 

2015 

Buenaventura 
Kolombiya 

2017 

Hyderabad 
Hindistan 

2019 

Buraidah 
Suudi 

Arabistan 
2021 

Östersund 
İsveç 
2010 

Ensenada 
Meksika 

2015 

Cochabamba 
Bolivya 

2017 

Mérida

Meksika 
2019 

Huai'an 
Çin 

2021 

Jeonju 
Güney Kore 

2012 

Gaziantep 
Türkiye 

2015 

Macao 
Çin 

2017 

Overstrand 
Hermanus 

Güney 
Afrika 
2019 

Bohicon 
Benin 
2021 

Zahlé 
Lübnan 

2013 

Hatay 
Türkiye 

2015 

Panama City 
Panama 

2017 

Portoviejo 
Ekvador 

2019 

Phetchaburi 
Tayland 

2021 

Florianópolis 
Brezilya 

2014 

Parma 
İtalya 
2015 

Paraty 
Brezilya 

2017 

Yangzhou 
Çin 

2019 

Santa Maria 
da Feria 
Portekiz 

2021 
Shunde 

Çin 
2014 

Phuket 
Tayland 

2015 

Afyonkarahisar 
Türkiye 

2019 

Kermanshah 
İran 
2021 

Rouen 
Fransa 
2021 

Tsuruoka 
Japonya 

2014 

Rasht 
İran 
2015 

Arequipa 
Peru 
2019 

Kuching

Malezya 
2021 

Lankaran 
Azerbaycan 

2021 

Belém 
Brezilya 

2015 

San Antonio 
ABD 
2015 

Belo Horizonte 
Brezilya 

2019 

Launceston 
Avustralya 

2021 

Bergen 
Norveç 

2015 

Tucson 
ABD 
2015 

Bendigo 
Avustralya 

2019 

Thessaloniki 
Yunanistan 

2021 
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•Çok sayıda geleneksel restoran ve şeflerin bulunduğu canlı bir gastronomi 
ortamının mevcut olması,

•Geleneksel yemek pişirmede kullanılan yöresel ürünler,
• Endüstriyel ve teknolojik gelişmelerden etkilenmeden korunmuş yerel bilgi 
birikimi, geleneksel mutfak uygulamaları ve pişirme yöntemleri,

•Geleneksel gıda pazarları ve geleneksel gıda endüstrisi
• Şehrin gastronomi festivallerine, ödüllere, yarışmalara ve diğer geniş hedefli 
tanınma araçlarına ev sahipliği yapması

•Çevreye saygı ve sürdürülebilir yerel ürünlerin tanıtımı

• Eğitim kurumlarında sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve biyoçeşitliliği 
koruma programlarının aşçılık okullarının müfredatına dâhil edilmesi. Bu kriterleri 
sağlayan şehirler UNESCO'ya teklif götürerek başvurularını yapmaktadırlar. İlgili 
temalarda başvurular UNESCO’ya belediyeler tarafından yapılmakta olup UNESCO 
Türkiye Milli Komisyonu da belediyelere bu konuda destek vermektedir (Özdemir & 
Aydoğdu, 2021, s. 62).

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, yerelden küresele uzanan bir işbirliği ile yaratıcılığı ve kültürel 
özellikleri sürdürülebilir kalkınmada bir anahtar olarak gören şehirler için kentsel kalkınmada 
fırsat yaratan bir ağ olarak nitelendirilebilir. Çevresel, sosyo-kültürel ve ekonomik boyutları ile 
kentsel kalkınmayı desteklemektedir (Gülduran & Saltık, 2020, s. 339). Bu nedenle, özellikle 
turizmde yerel gıdaların kültürel markası aracılığıyla şehir markası oluşturmada kolayca 
uygulanabilir bir pazar yaratmaya olanak tanır (Park, Muangasame, & Kim, 2021, s. 4). 

YÖNTEM 

Araştırmanın amacı, Afyonkarahisar mutfağının tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 
dahil olmasının etkisini araştırmak ve analiz etmektir. Bu çalışma, gastronomi alanında 
markalaşmak isteyen şehirler için önem taşımaktadır. Bu araştırmadaki bilgiler ve bulgular 
şehir markalaşması sürecini iyi yönetmek isteyen şehirlere ışık tutan bir rehber niteliği 
taşıyabilir ve gastronomi alanında markalaşma çalışmalarını başlatan şehirlere süreci doğru 
yönetmeleri için yardımcı olabilir. Araştırma, Afyonkarahisar Belediyesi’nin kurmuş olduğu 
“Gastronomi Birimi” yönetim ve koordinasyon kurulundan konuyla ilgili yetkinliğe sahip 
kişilerin görüşlerini kapsamaktadır. 

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden “yarı yapılandırılmış görüşme” tekniği 
kullanılmıştır. Katılımcılar ile çevrimiçi görüşme programı üzerinden görüntülü görüşme 
sağlanmıştır. Görüşmeler görüşme formu yardımı ile yapılmış, görüşme esnasında program 
üzerinden kayıt alınmıştır. Görüşme sonucu elde edilen veriler şu başlıklar altında 
değerlendirilmeye çalışılmıştır: 

• Katılımcıların Afyonkarahisar Mutfağı Hakkındaki İfadeleri,

• Afyonkarahisar’ın Tanıtımı ve Marka Değeri Oluşmasında Gastronominin Rolü,

• Afyonkarahisar’ın Gastronomik İmajı,

• Şehrin iyi gelişmiş bir gastronomiye sahip olması,
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• Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri Seçilmesi Öncesi ve Sonrasında, Yiyecek-
içecek İşletmelerinin Nicel ve Nitel Olarak Değerlendirilmesi,

• Afyonkarahisar Gastronomi Turizminin Ulusal ve Uluslararası Pazarlamasına
Katkı Sağlayan Etkinlikler ve Organizasyonlar,

• Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri Seçilmesinin Yöresel Kalkınmaya Sağladığı
Katkılar,

• Afyonkarahisar’ın Yerli ve Yabancı Turistler Tarafından Gastronomi Turizmine
Katılmak İçin Tercih Edilme Nedenleri,

• Markalaşma Süreci ve Sonrasında Gastronomi Turizmini Geliştirmeye Yönelik
Kullanılan Tutundurma Araçları,

• Gastronomi Turizminin Afyonkarahisar’da Yarattığı Sosyal ve Ekonomik Etkiler.

Bu çalışmada, araştırma amacına uygun olduğu düşünülen maksatlı örnekleme tekniği 
kullanılmıştır. Afyonkarahisar Gastronomi Birimi’nin koordinasyon ve yürütme kurulunda yer 
alan her bir kurumdan temsil yeteneğine sahip kişiler seçilerek araştırma gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada, Afyonkarahisar Gastronomi Birimi’nden temsil yeteneğine sahip olduğu düşünülen 
16 katılımcı seçilmiştir. Bu kişilerin seçimi Afyonkarahisar Belediyesi’nden alınan bilgiler 
doğrultusunda yapılmıştır. Bu katılımcıların seçilmesinin nedenleri, belediyenin kurmuş olduğu 
gastronomi birimine katılım sağlayan kişiler olmaları ve temsil ettikleri kurumların şehrin 
paydaşları arasında yer alıyor olmalarıdır. Araştırma sonucunda elde edilen verilere “içerik 
analizi” uygulanmıştır. Veriler; verilerin kodlanması, temaların bulunması, verilerin kodlara ve 
temalara göre düzenlenmesi ve tanımlanması, bulguların yorumlanması aşamaları ile analiz 
edilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiş ve kodlanan 
veriler sonucu elde edilen kategoriler doğrultusunda aşağıda yer alan tablolar hazırlanmıştır. 
Katılımcıların demografik özellikleriyle başlayan tablolar araştırma sorularına verilen 
cevaplarla devam etmektedir ve her tablonun ardından tablodaki verilerin yorumları yer 
almaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların Demografik Bilgilerini Gösteren Kategori 

KATILIMCILAR Cinsiyet Yaş Meslek Katılımcıların 
Gastronomi 

Alanı ile Olan 
İlgisi 

K1 Erkek 35 Yönetici Belediyenin ve 
Zafer kalkınma 

ajansının 
çalışmalarına 

katkı sağlanması 
K2 Erkek 50 Turizmci Turizm alanında 

çalıştığı için 
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Katılımcıların her birinin ortak noktası Afyonkarahisar Belediyesi’nin oluşturmuş olduğu 
Gastronomi Birimi’nin Yürütme ve Koordinasyon Kurulları içerisinde yer alan birimleri temsil 
etme yeteneğine sahip kişiler olmalarıdır. Katılımcıların %16,6’sı sadece kurul toplantılarına 
katılarak temsil ettikleri kurum adına fikir beyan ederek Afyonkarahisar gastronomisi adına 
kararlar verilmesine katkı sağlamaktayken, diğer %16,6 oranında katılımcı ise 
Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi Şehirleri Ağı başvuru sürecinde aktif rol aldıklarını 
ve süreci kendi çalışmalarıyla desteklediklerini belirtmişlerdir.  

gastronomi ile 
ilgilenmekte 

K3 Erkek 62 Esnaf Belediyenin 
gastronomi kurul 
üyesi olduğu için 

gastronomi ile 
ilgilenmekte 

K4 Erkek 59 Avukat/ Bürokrat Şehrin UNESCO 
başvuru 

sürecindeki 
çalışmaların 

yürütülmesinde 
görev almış 

K5 Erkek 31 Akademisyen Belediyeye bağlı 
Gastronomi 
Birimi'nin 

koordinatörlüğü 
görevini 

yürütmekte 
K6 Erkek 40 Aşçı Afyonkarahisar 

Profesyonel 
Aşçılar Derneği 

Başkanı 
K7 Erkek 69 Mühendis Afyonkarahisar 

otogarında 
yürütülen 

gastronomik 
çalışmalara 

öncülük etmiş 
K8 Erkek 42 Akademisyen Gastronomi 

alanında 
akademik 
çalışmalar 

K9 Erkek 50 Akademisyen Gastronomi 
alanında 
akademik 
çalışmalar 

K10 Erkek 37 Öğretmen Afyonkarahisar 
Profesyonel 

Aşçılar Derneği 
üyesi 

K11 Kadın 44 Memur Çalıştığı kurumda 
yürütülen 

çalışmaları 
desteklemekte 

K12 Erkek 46 Memur Şehrin UNESCO 
başvuru 

sürecindeki 
çalışmaların 

yürütülmesini 
desteklemiş 
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Tablo 3: Katılımcıların Afyonkarahisar’ın Tanıtımı ve Marka Değeri Oluşmasında 
Gastronominin Rolü Hakkındaki Düşüncelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar’ın 
Tanıtımı ve Marka Değeri 
Oluşmasında 
Gastronominin Rolü 
Hakkındaki Düşünceleri 

K1  K2  K3 K4  K5  K6  K7  K8  K9  K10  K11  K12  

Gastronomik unsurların 
zenginliği marka değerinin 
oluşmasında önemli ölçüde 
katkı sağlamaktadır 

X X X X X X X X 

Gastronomi diğer turizm 
kollarıyla birleştirilerek 
marka değerini 
güçlendirmektedir 

X X X 

Tablo 3’te katılımcıların %66,6’lık oranla “gastronomik unsurların zenginliği marka değerinin 
oluşmasında önemli ölçüde katkı sağlamaktadır” ifadesi altında buluştukları görülmektedir. 
Katılımcılar, Afyonkarahisar’ın yöresel ürünlerinin bilinirliklerini ve yöre gastronomisinin 
zenginliğini ifadelerinde belirtmişlerdir. Katılımcıların %25’i ise “Katılımcıların Türkiye’nin 
Turizm Pazarlamasında Gastronominin Rolü Hakkında Düşüncelerini Gösteren 
Kategori”sindeki ile benzer şekilde bu kategoride de “gastronomi diğer turizm kollarıyla 
birleştirilerek marka değerini güçlendirmektedir” ifadelerini kullanmışlardır. Katılımcılar, 
Afyonkarahisar’ın yörede bulunan termal kaynakların zenginliği sayesinde sağlık turizminin ön 
planda olduğunu ve gastronomi turizminin de sağlık turizmine katılan turistlere pazarlanabilir 
bir turizm kolu olması nedeni ile büyük önem taşıdığını belirtmişlerdir.  

Bu bilgilerden yola çıkarak Afyonkarahisar’ın tanıtımı ve marka değeri oluşmasında 
gastronomik zenginliklerinin yanı sıra konumundan dolayı diğer turizm faaliyetleriyle 
gastronomi turizminin birleştirilerek pazarlanmasına çok elverişli bir şehir olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar’ın 
Gastronomik 
İmajı Hakkındaki 
Düşünceleri 

K1  K2  K3 K4  K5  K6  K7  K8  K9  K10  K11  K12  

UNESCO 
Gastronomi 
Şehirleri Ağına 
katılmasıyla 
insanlar 
Afyonkarahisar 
mutfağını merak 
etmeye ve 
öğrenmeye 
başlamışlardır 

X  X  X  X  X  X  X  X  

Tablo 4: Katılımcıların Afyonkarahisar’ın Gastronomik İmajı Hakkındaki 
Düşüncelerini Gösteren Kategori 
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Tabloda yer alan cevaplar incelendiğinde, Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi Şehirleri 
Ağı’na katılmasıyla şehrin gastronomik çekiciliğe sahip olduğu fark edilmeye başlandığı 
anlaşılmaktadır. Yöre mutfak kültürünü bilmeyen insanlar Afyonkarahisar mutfağı hakkında 
araştırmaya ve öğrenmeye başlamışlardır. Böylece Afyonkarahisar mutfağı daha tanınır bir 
hal almaya başlamıştır. Fakat şehrin gastronomi şehri seçilmesinin hemen ardından 2019 
yılında dünya çapında başlayan korona virüs salgını seyahat hareketliliğinde mecburi 
kısıtlamalar yaşanmasına hatta bazı zamanlarda hareketliliğin tamamen durmasına neden 
olmuştur. Bu sebeple, insanlar yöre mutfağını yerinde deneyimleme fırsatını yeterince 
bulamamışlardır. Bu nedenle bazı katılımcılar Afyonkarahisar’ın gastronomik imajının 
henüz yeterli tanınırlığa ulaşmadığını düşünmektedirler. Aynı zamanda katılımcılar, şehirde 
beklendiği oranda turistik hareketlilik yaşanmaması sebebi ile virüs salgınının şehrin 
tanınırlığın artmasını olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Tablo 5: Katılımcıların Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri Seçilmesi Öncesi ve Sonrasında 
Yiyecek-içecek İşletmelerinin Nicel ve Nitel Olarak Değerlendirilmesi Hakkındaki 
Düşüncelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar’ın 
Gastronomi Şehri 
Seçilmesi Öncesi ve 
Sonrasında Yiyecek-
içecek İşletmelerinin 
Nicel ve Nitel Olarak 
Değerlendirilmesi 
Hakkındaki Düşünceleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Mevcut işletmelerin hizmet 
kaliteleri iyileşmektedir X X X X X X 
Yeni işletmeler 
açılmaktadır X X X X X X 
Yöresel ürünlerin 
sunumunu yapan işletmeler 
açılmaya başlamıştır 

X X X X X X 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcılar, Afyonkarahisar’ın UNESCO Gastronomi Şehirleri Ağı’na 
dâhil olmasıyla mevcut işletmelerin hizmet kalitelerinin iyileşmeye başladığını ifade etmişler 
ve de bu olumlu gelişmelerin şehirde günden güne daha rahat gözlemlenebildiğini 
belirtmişlerdir. Araştırmaya katılanlar; şehirde yeni işletmeler açıldığını belirtirken, açılan yeni 
işletmelerin genellikle yöresel ürünlerin sunumunu yapan işletmeler olduklarını ve bu sayede 
geleneksel mutfağın tanınırlığını arttırmanın amaçlandığını ifade etmişlerdir. Geleneksel 
ürünlerin sunumunu yapan işletmeler sayesinde şehre gelen turistler yöre mutfağını kolaylıkla 
deneyimleyebileceklerdir. Açılan yeni işletmelerin hizmet kalitelerinin üst düzeyde oluşu ve 
buna ek olarak mevcut işletmelerin hizmet kalitelerini arttırmalarıyla beraber şehrin 
gastronomik imajında da olumlu gelişmeler yaşanacağı düşünülmektedir. 

Henüz yeterli 
tanınırlığa 
ulaşılamamıştır 

X  X  X  X  
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Tablo 6: Katılımcıların Afyonkarahisar Gastronomi Turizminin Ulusal ve Uluslararası 
Pazarlamasına Katkı Sağlayan Etkinlikler ve Organizasyonlar Hakkındaki İfadelerini Gösteren 
Kategori 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar 
Gastronomi 
Turizminin Ulusal ve 
Uluslararası 
Pazarlamasına Katkı 
Sağlayan Etkinlikler ve 
Organizasyonlar 
Hakkındaki İfadeleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Gastronomi temalı 
projeler 

X    X   X X X X  

Uluslararası Gastronomi 
Festivali 

 X X  X X X X X X X X 

Yarışmalar    X X X      X 
Fuarlar     X    X    

Tablo 6’da görüldüğü üzere katılımcılar sorulan soruya en yüksek orandaki cevap olarak 
uluslararası gastronomi festivali yanıtını vermişlerdir. Katılımcılar 2018 yılından itibaren 
“Gasto Afyon” adı ile düzenlenen festivalin şehrin gastronomi turizminin ulusal ve uluslararası 
tanıtım ve pazarlaması açısından son derece önemli katkılar sağladığını belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılanların %50’si “gastronomi evi”, “engelsiz gastronomi mutfağı”, “gastronomi 
sokağı”, ”sınırları aşan tarifler”, “gastronomi hatıra parası” gibi gastronomi temalı projeler 
yapılmasının şehrin pazarlamasında önemli bir rolü olduğunu ifade etmişlerdir. Bazı 
katılımcılar belediyenin sosyal medya hesapları üzerinde düzenlenen yarışmaları, bazı 
katılımcılar ise ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen yemek yarışmalarını örnek 
göstererek, bu yarışmaların da şehir pazarlamasında etkili bir araç olduğunu ifade etmişlerdir. 
Katılımcıların %16,6’sı ulusal ve uluslararası fuarlara şehri temsilen katılım sağlanmasının ve 
bu fuarlarda şehrin tanıtım çalışmalarının yapılmasının da şehir pazarlamasına katkısı olduğunu 
belirtmişlerdir.  

Tablo 7: Katılımcıların Afyonkarahisar’ın Gastronomi Şehri Seçilmesinin Yöresel Kalkınmaya 
Sağladığı Katkıları Hakkındaki İfadelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar’ın 
Gastronomi Şehri 
Seçilmesinin 
Yöresel 
Kalkınmaya 
Sağladığı 
Katkıları 
Hakkındaki 
İfadeleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

İstihdama katkı 
sağlamaktadır 

X         X   
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Yöre ekonomisine 
katkı sağlamaktadır 

X X  X X  X X    X 

Tarihi ve kültürel 
mirasın 
tanınmasına katkı 
sağlamaktadır 

 X        X   

Henüz 
gözlemlenebilen 
katkılar olmamıştır 

  X   X   X  X  

Tablo 7 incelendiğinde katılımcılar %58,3 oranda Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri 
seçilmesinin yöre ekonomisine katkı sağladığını ifade etmektedir. Katılımcıların %33.3 
orandaki kısmı ise gastronomi şehri seçilmenin henüz gözlemlenebilen etkileri olmadığını 
belirtmişlerdir. Şehrin gastronomi şehri seçilmesinin hemen ardından başlayan korona virüs 
salgını nedeni ile şehirde yaşanması beklenen turistik hareketliliğin yaşanamaması beklenen 
etkilerin de gözlemlenememesine neden olmuştur. Zaman içerisinde gastronomi şehri 
seçilmenin beklenen etkilerinin daha fazla gözlemlenebileceği düşünülmektedir. Şehrin 
gastronomi şehri seçilmesinin istihdama katkı sağladığını ifade eden %16,6 oranda katılımcıya 
göre, gastronomi şehri olduktan sonra yeni açılan yiyecek-içecek işletmeleri sayesinde 
istihdama katkı sağlanmaktadır. Diğer %16,6’lık orana göre ise gastronomi şehri seçilmenin 
ardından şehre karşı oluşan merak sayesinde yöre mutfağıyla birlikte aynı zamanda şehrin tarihi 
ve kültürel mirasının tanınırlığı artarak şehrin kültür turizmine de katkısı olmuştur. 

Tablo 8: Katılımcıların Afyonkarahisar’ın Yerli ve Yabancı Turistler Tarafından Gastronomi 
Turizmine Katılmak İçin Tercih Edilme Nedenleri Hakkındaki İfadelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Afyonkarahisar’ın 
Yerli ve Yabancı 
Turistler 
Tarafından 
Gastronomi 
Turizmine 
Katılmak İçin 
Tercih Edilme 
Nedenleri 
Hakkındaki 
İfadeleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

Zengin mutfak 
kültürü 

X X X X   X  X   X 
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Yöresel ürünlerin 
çeşitliliği 

X X X  X X   X  X  

Turizm çeşitliliği  X X   X  X X X   

Lokasyon ve ulaşım 
kolaylığı 

    X X X X     

Zengin mutfak kültürü ve yöresel ürün çeşitliliği bu kategoride en fazla verilen cevaplar 
olmuştur. Katılımcılar, Afyonkarahisar mutfağının köklerinin Frig Uygarlığına dayandığını, 
eski mutfak kültürlerinden taşıdığı özelliklerle birlikte zenginleşerek bu güne kadar geldiğini 
ve yöresel ürünlerin oldukça fazla olduğunu belirtmişlerdir. Bu nedenle şehrin son derece 
büyük bir gastronomik zenginliğe sahip olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların %50’si 
Afyonkarahisar’da oldukça önem arz eden bir sağlık turizmi olduğunu belirtmişlerdir. Termal 
tesislerin oldukça fazla sayıda ve şifalı sulara sahip olması nedeni ile insanlar sağlık turizmine 
katılmak amacıyla Afyonkarahisar’ı tercih etmektedir. Ayrıca katılımcılar şehirde Selçuklu 
İmparatorluğu zamanlarından kalma önemli ibadethaneler bulunduğunu ve bu nedenle şehrin 
inanç turizmi için de potansiyele sahip olduğunu belirtmişlerdir. Afyonkarahisar’ın hem 
gastronomi turizmi hem de farklı turizm alanları bakımından elverişli olmasından dolayı 
turistler açısından çekici bir şehir olarak nitelendirilmektedir. Katılımcıların %33,3’ü ise 
Afyonkarahisar’ın lokasyon olarak bir kavşak noktada bulunduğunu, farklı şehirlere yolculuk 
yapılırken Afyonkarahisar yolu üzerinden geçildiği için şehri ziyaret etmenin kolay olduğunu 
ve birçok bölgeden ulaşılabilirliğinin elverişli olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılar şehrin 
lokasyonu ve ulaşım kolaylığından dolayı birçok insanın seyahat amaçlı gelmese bile başka bir 
şehre doğru yolculuk yaparken Afyonkarahisar’ı ziyaret etmiş olabileceğini ifade etmişlerdir. 

Tablo 9: Katılımcıların Markalaşma Süreci ve Sonrasında Gastronomi Turizmini Geliştirmeye 
Yönelik Kullanılan Tutundurma Araçları Hakkındaki İfadelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Markalaşma 
Süreci ve 
Sonrasında 
Gastronomi 
Turizmini 
Geliştirmeye 
Yönelik 
Kullanılan 
Tutundurma 
Araçları 
Hakkındaki 
İfadeleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 
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Reklam ve 
tanıtım 
faaliyetleri 

X X X X X X X X X X X X 

Sosyal medya X      X X   X X 

Halkla ilişkiler  X X  X   X X   X 

Doğrudan satış   X     X  X X  

Tablo 9’da yer alan “Katılımcıların Markalaşma Süreci ve Sonrasında Gastronomi Turizmini 
Geliştirmeye Yönelik Kullanılan Tutundurma Araçları Hakkındaki İfadelerini Gösteren 
Kategori” incelendiğinde katılımcıların dört farklı tutundurma aracını belirttikleri 
görülmektedir. Tüm katılımcıların ortak cevabı olan “reklam ve tanıtım faaliyetleri” 
kapsamında katılımcılar; billboard reklamları, tv ve radyo reklamları, fuarlarda düzenlenen 
tanıtım faaliyetleri gibi ifadelerde bulunmuşlardır. Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin etkin bir 
şekilde yürütülmesinin gastronomi turizmini geliştirmeye yönelik son derece önemli bir 
tutundurma aracı olduğu katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Aynı zamanda “halkla 
ilişkiler” faaliyetlerinin de gastronomi turizmini geliştirmek için önemli olduğunu belirten 
katılımcılar, bu amaçla belediye ve valilik tarafından hazırlanan lezzet paketlerinin belirlenen 
kişilere ulaştırıldığını ifade etmişlerdir. Sosyal medya hesapları aracılığı ile yürütülen 
çalışmaların da pazarlama faaliyetleri için etkin bir araç olduğunu belirten katılımcılar, belediye 
ve valilik tarafından oluşturulan “gastroafyon” ve “visit.afyon” isimli sosyal medya 
hesaplarının aktif şekilde kullanılarak tanıtım ve pazarlama çalışmalarına destek sağlandığını 
belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise doğrudan satışın şehirde halen aktif olarak kullanılan bir 
tutundurma aracı olduğunu düşünmektedirler. 

Tablo 10: Katılımcıların Gastronomi Turizminin Afyonkarahisar’da Yarattığı Sosyal ve 
Ekonomik Etkileri Hakkındaki İfadelerini Gösteren Kategori 

Katılımcıların 
Gastronomi 
Turizminin 
Afyonkarahisar’da 
Yarattığı Sosyal ve 
Ekonomik Etkileri 
Hakkındaki 
İfadeleri 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 

İstihdam sağlaması X   X X X X X X X  X 

Ekonomik 
gelişmeye katkı 
sağlaması 

X X    X  X     
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Üretim ve 
verimliliği 
arttırması 

   X     X  X X 

Bölgesel 
kalkınmayı 
desteklemesi 

    X    X    

İhracatın artması    X     X    

Nitelikli iş gücünün 
oluşması 

       X  X   

Katılımcıların verdikleri cevaplardan anlaşıldığı üzere, gastronomi turizmi şehirde yeni 
yiyecek-içecek işletmelerinin açılması ile büyük oranda istihdam sağlayan bir alan 
oluşturmaktadır. İstihdam sağlanması ile şehirde ekonomik gelişmeye katkı sağlanırken, oluşan 
talep doğrultusunda şehirdeki üretim ve verimliliğe de katkı sağlanmaktadır. Katılımcılar, 
istihdam sağlanması ile nitelikli iş gücünün oluşması için de verimli bir ortam yaratıldığını 
belirtmişlerdir. Gastronomi turizminin oluşturduğu talep ile “şehirde üretilen yöresel ürünlerin 
ihracatı yapılmakta ve böylece bölgesel kalkınmanın önü açılmaktadır” şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Katılımcıların verdikleri cevaplara göre gastronomi turizmi bir şehrin gelişmesi için gerekli 
olan birçok etmene olanak sağlamaktadır. Gastronomi turizmi için elverişli şehirlerde şehrin 
mutfak kültürünün ve gastronomik unsurlarının pazarlanması ile bölgesel kalkınmaya önemli 
katkılar sağlanmaktadır. 

SONUÇ 

Şehirler ve bölgeler için son derece önemli olan mutfak kültürü aynı zamanda bir şehrin veya 
bölgenin markalaşmasında da rol oynayabilen bir etkendir. Son yıllarda gastronominin dünyada 
her geçen gün önem kazanan bir unsur olmasıyla birlikte şehirler ve bölgeler mutfak kültürlerini 
ve gastronomilerini markalaştırmak için çalışmalar yapmaktadırlar. Gastronomi alanında 
markalaşan şehirlerin turizm potansiyellerinde yükseliş gözlemlenmektedir. Turizm 
hareketliliğinin artmasıyla şehirde birçok pozitif etki yaşanmaktadır. Yöre ekonomisine, tarihi 
ve kültürel mirasın tanınmasına ve istihdama katkı sağlanması bu etkilerden bazılarıdır. 
Gastronomide markalaşmayı sağlayan şehirler bu pozitif etkilerden de faydalanabilmektedirler. 

Araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde “Afyonkarahisar Mutfağının 
Tanıtımında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Dahil Olmasının Etkisi” sorusunun cevabına 
ulaşılmaktadır. Araştırma verilerinin ışığında elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 
UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olmasının Afyonkarahisar mutfağının tanıtımında son 
derece önemli rol oynadığı saptanmıştır. Aydın’ın (Aydın, 2015) “Gastronomi Turizminin 
Şehir Markalaşmasına Etkisi: Afyonkarahisar İli Örneği” başlıklı yüksek lisans tezi için 
hazırladığı araştırma doğrultusunda varılan sonuç da “şehir tanıtımında yemek kültürünün etkili 
ve önemli olduğu”dur ve yapılan bu çalışma ile örtüşmektedir. 
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Çalışmada şehir markalaşması olgusu bir şehrin mutfak kültürü ile ilişkilendirilerek ele alınmış, 
mutfak kültürünün ve gastronomik unsurların markalaşmada ne denli etkili olduğu 
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak şehrin yönetiminde ve gastronomik kimliğinde etkili rol oynayan kişilerle 
araştırma kapsamında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. İlerleyen zamanlarda mutfak kültürü ve 
markalaşması üzerine çalışacak kişiler bu konuyu nicel araştırma yöntemleri kullanarak 
araştırabilir, araştırmanın örneklemini şehirdeki gastronomi uygulayıcıları olarak 
belirleyebilirler. 

Araştırmanın bulgularının analiz edilmesi sonucunda Afyonkarahisar’ın gastronomik imajının 
henüz yeterli tanınırlığa ulaşamadığı sonucundan yola çıkılarak, şehrin yönetiminde rol 
oynayan kurumlar ve kişiler tarafından gastronomik imajı geliştirmeye ve iyileştirmeye yönelik 
çalışmalar yapılabilir. Bu amaçla şehrin öne çıkan gastronomik ürünleri belirlenerek bu 
ürünlerle ilgili reklam çalışmalarının sayısı arttırılabilir. Bu sayede insanların zihinlerinde hali 
hazırda tanıdıkları ve bildikleri ürünlerin Afyonkarahisar’da denenmesi gerektiği konusunda 
bir algı yaratma çalışmasına gidilerek şehre daha fazla ziyaretçi çekilebilir. 

Türkiye Rehberler Odası ile görüşülerek şehirde bir gastronomi rotası oluşturulabilir. Şehre 
gelen ziyaretçilerin bu rota üzerinden şehrin gastronomik öğelerini deneyimlemeleri 
sağlanabilir. Bu rotada yer alan yiyecek-içecek işletmelerinin özellikle yöre mutfağını iyi temsil 
eden işletmeler olmasına dikkat edilerek gelen ziyaretçilere daha doğru bir gastronomik 
deneyim yaşatılabilir. 
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ÖZET  

Dutgiller (Moracae) familyasının Ficus cinsine ait bir tür olan incir, ticari değeri yüksek 
yenilebilen bir meyvedir. İlk defa tarih öncesi devirlerde İtalya’da karşılaşılan incirin 
Anadolu’da binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğu dikkatleri çekmektedir. İncir deyince akla 
Ege Bölgesi ve özellikle de Aydın ili gelmektedir. Bu eşsiz lezzete sahip meyve, daha çok 
Akdeniz insanı tarafından bilinen ve lezzetiyle herkesi mest eden bir üründür. Gastronomik bir 
lezzet olarak incire sahip çıkılması, gerek Aydın yöresinin gerekse Ege Bölgesinin ve ülkemizin 
tanıtımı açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple Aydın inciri coğrafi işaretle tescillenmiş, hatta 
Avrupa Birliği Tescilini de alarak ülkemizde Avrupa Birliği Menşei işareti alan ilk ürün 
olmuştur. Bu durum incirin gastronomik bir değer olarak önemini artırmış, gastronomi 
turizimine büyük destek sağlamasına yol açmıştır. Ayrıca gastronominin sürdürülebilirliğini de 
sağlamak adına incir, kurutma, dondurma, konserve etme gibi çeşitli proseslere tabi tutulmuş 
ve mutfaklarda incirden yapılan pek çok ürün sofralara kazandırılmıştır. Böylece incirin 
dayanımı artırılmış, her mevsim ulaşılabilirliği sağlanmış ve/veya yeni lezzetler meydana 
getirerek tüketiminin yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada gastronomik bir değer 
olan incir, incirden elde edilen ürünler ve bu ürünlerin basit formülasyonları ile proseslerine 
değinilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: gastronomi turizmi, incir, incir lokumu, incir pekmezi, incirli kek 

FIGS AND FIG PRODUCTS AS A GASTRONOMIC VALUE 
ABSTRACT  

Fig is an edible fruit with high commercial value, which is a species belonging to the Ficus 
genus of the Moracae family. It is noteworthy that the fig, has a history of thousands of years 
in Anatolia, which was first encountered in Italy in prehistoric times. When figs are mentioned, 
Aegean Region and especially Aydın province come to mind. This uniquely flavored fruit is a 
product known mostly by Mediterranean people and enchants everyone with its flavor. 
Preserving figs as a gastronomic delicacy is very important for the promotion of Aydın region, 
Aegean Region, and our country. For this reason, the Aydın fig has been registered with a 
geographical indication, and has even taken the European Union Registration, becoming the 
first product in our country to receive the European Union Origin mark. This situation has 
increased the importance of fig as a gastronomic value and has led to great support for 
gastronomic tourism. In addition, in order to ensure the sustainability of gastronomy, figs were 
subjected to various processes such as drying, freezing, and canning, and many products made 
from figs in kitchens were brought to the tables. Thus, the shelf life of figs was increased, their 
accessibility was ensured in all seasons and/or it was aimed to expand their consumption by 
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creating new flavors. In this study, figs, which are a gastronomic value, the products obtained 
from figs, and simple formulations and processes of these products are mentioned. 

Keywords: gastronomy tourism, figs, fig delight, fig molasses, fig cake. 

GİRİŞ  

Gastronomi turizmi, turizm gelirinin artırılması, turizm faaliyetinin belirli bir mevsimle kısıtlı 
kalmaması, bölgesel kalkınmanın ve tanıtımın desteklenmesiyle birlikte yeni pazarların ortaya 
çıkarılması amacıyla ortaya atılan ve günden güne yükselen bir trenddir. Özellikle yerel 
gastronomik ürünlere olan ilginin her geçen gün artması, gastronomi turizminin gelişimini 
desteklemektedir. Bu durum yalnızca ürünlerden gelir elde edilmesi ile sınırlı olmayıp, aynı 
zamanda bölgesel tanıtıma katkı sağlamakta ve gastronomi ürünlerinin belirli standartlara 
kavuşmasını, korunmasını ve sonraki nesillere aktarılmasını da desteklemektedir. Korunmuş, 
belirli standartlara sahip ve kalite ölçütleri temel alınarak üretimi yapılan gastronomi ürünleri, 
hem bulunduğu bölgeyi hem de ülkeyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma ve pazarlama 
yeteneğine sahiptirler (Güllü & Karagöz, 2019). 

Gastronomik değerlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve gastronomi turizmini 
geliştirmek amacıyla yapılan çalışmalardan en önemlilerinden biri, ürünleri coğrafi işaretle 
tescillemektir (Kart ve ark., 2022). Coğrafi işaretlemenin amacı il ve bölge ile özdeşleşen 
ürünlerin korunması ve kalitesinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır (Çekal & Aslan, 2017). 
Aydın inciri (Sarılop), 20.07.2006 tarihinde Aydın Ticaret Odası adına Türk Patent ve Marka 
Kurumu tarafından tescil edilmiştir. Ulusal düzeyde tescili tamamlanan Aydın inciri, 
17.02.2016 tarihinde Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde gıda kategorisinde “1.6. Taze veya 
işlenmiş meyve, sebze ve tahıllar” sınıfında yayınlanarak ülkemizin ilk AB coğrafi işaretli 
tescilli ürünü olmuştur (Çiftçi, 2019).  

Gastronomi turizmini desteklemesi ve gastronominin sürdürülebilirliğine olan katkısından 
dolayı, incir gerek Aydın ili gerekse Ege Bölgesi ve ülkemiz için önemli bir üründür.  Bu 
çalışmada gastronomik bir değer olarak karşımıza çıkan incir ve incirden elde edilen ürünler 
hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır. 

İNCİR 

Ficus, dünyada başlıca tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan odunsu bitkiler, ağaçlar ve 
çalılardan oluşan yaklaşık 750 tür ile şifalı bitkilerin büyük cinslerinden birini oluşturmaktadır. 
Bu cinsin, kendi türlerine ait özellikler bakımından gösterdikleri büyük varyasyonlar dikkat 
çekmektedir (Herre ve ark., 2008; Joseph & Raj, 2011). Günümüzde Ficus’un bilinen en önemli 
türleri F. bengalensis, F. carica, F. racemosa ve F. elastica’dır. 

Ficus carica L. denince akla "incir meyvesi" gelmektedir. Ağacın kabuğu, yaprakları, uç 
sürgünleri, meyvesi, meyve çekirdekleri ve lateksi gibi çeşitli kısımları tıbbi açıdan önem arz 
etmektedir. İncirin oldukça besleyici bir gıda olmasının sonucu olarak, endüstriyel ürünlerde 
de geniş kullanım alanı bulduğu gözden kaçmamaktadır.  

Yapılan çalışmalar sonucunda incirin vitaminler, mineral maddeler, su ve yağ içeriği açısından 
zengin bir meyve olduğu ortaya konulmuştur. Kalsiyum ve lifin en yüksek bitkisel 
kaynaklarından biri olan incir üzerine yapılan araştırmaların neticesinde, USDA verilerine göre 
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Mission tipi kuru incir lif, bakır, manganez, magnezyum, potasyum, kalsiyum açısından en 
zengin çeşittir ve insanın günlük ihtiyacını karşılayacak miktarda da K vitamini içermektedir. 
Diğer besin öğelerine ise daha düşük miktarlarda rastlanılmaktadır. İncir laksatif etkiye sahiptir 
ve pek çok antioksidan maddeyi de içermektedir (Vinson, 1999; Joseph & Raj, 2011). 
Flavonoidlerinde içerisinde yer aldığı fenolik bileşiklerin, arabinoz, β-amirin, β- karoten, 
glikozidler, β-sitosterol ve ksantotoksol gibi bazı biyoaktif bileşiklerin de iyi bir kaynağıdır 
(Ross & Kasum, 2002; Vaya & Mahmood, 2006; Gilani ve ark., 2008; Joseph & Raj, 2011; 
Nakilcioğlu, 2011). 

Kuru incir plazma antioksidan kapasitesinde önemli bir artış meydana getirmekte ve aynı 
zamanda gastrointestinal rahatsızlıklar, enflamatuar, kalp-damar hastalıkları, ülser ve bazı 
kanser türleri gibi çeşitli hastalıklarda da kullanılmaktadır (Perez ve ark., 1999; Canal ve ark., 
2000; Rubnov ve ark., 2001; Vinson ve ark., 2005; Joseph ve Raj, 2011). Geleneksel tıpta 
kökleri lökoderma ve mantar hastalıklarının tedavisinde, tatlı tada sahip meyveleri ise ateş 
düşürücü, kabızlık önleyici, afrodizyak özellikler göstermesinin yanı sıra iltihap ve felcin 
tedavisinde kullanılabilmektedir. Ficus carica L.’nın antioksidan, antiviral, antibakteriyel, 
hipoglisemik, kanser baskılayıcı, hipotrigliseridemik ve anthelmintik etkiler sergilediği 
bildirilmiştir (Jeong ve ark., 2005; Solomon ve ark., 2006; Joseph ve Raj, 2011). 

Beslenme ve sağlık açısından bu kadar eşsiz özelliklere ve faydalara sahip bir meyvenin gıda 
sanayii tarafından kullanılarak farklı ürünlere işlenmesi ve Türk mutfağında çeşitli yemeklerin 
hazırlanışında kullanılması da beklenilen bir sonuçtur. Piyasada incir ve incirden üretilen pek 
çok ürünün varlığı dikkatleri çekmektedir. 

İNCİR ÜRÜNLERİ 

İncir meyveleri sofralık, dondurularak, kurutularak, şekerleme sektöründe, konserve edilerek, 
dondurma üretiminde, reçel, marmelat, şurup formunda, kahve katkı maddesi olarak, etil alkol 
üretiminde, ezme, kesme, lokum şeklinde gıda sanayi tarafından değerlendirilmektedir (Condit, 
1947; Aksoy ve ark., 2007). Ayrıca dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk 
Mutfağında, lezzetli yiyeceklerin hazırlanmasında da incirden faydalanılmaktadır. 

Kuru İncir 

Dişi incir meyveleri sofralık tüketimde kullanılmaktadır (Aksoy ve ark., 2007). Ülkemizde 
yetiştirilen incir çeşitleri Sarılop, Sarı zeybek, Bursa siyahı, Yeşilgüz, Morgüz, Göklop, 
Bardakçı, Siyah orak, Beyaz orak, Akça, Patlıcan, Sultanselim, Kavak, Yediveren, Şeker inciri, 
Karayaprak, Karabakunya, Dumanlı kara, Morlop, Yemişi lop, Siyah kış, Susak, Tarak, Halebi, 
Sultani, Darbak, Abalı, Çakın-2, Çiçekli, Aydın-2, Hamza, Havran, Mor demirtaş, Torasan, 
Büyük, Kıbrıslı, Kongur, Ak ilek, Elma ilek, Hacı mestan, Kara ilek, Körpe ilek, Kuyucak’tır 
(Cebeci, 2008). Bu incirlerden Sarılop ve Sarı Zeybek tipi incirler, en iyi standart kurutmalık 
incir çeşitleridir. Kuru incir üretiminde, ağaç üzerinde su kaybeden ve buruk olarak adlandırılan 
meyvelerin sap kısımlarında mantarlaşma olarak meyveler kendiliğinden dökülmektedir (Koçlu 
& Çeliker, 2006). Yere dökülen incirler toplandıktan sonra hasırlar üzerine serilerek ya da 3×1 
m boyutlarında, yerden 10-15 cm yükseklikte plastik tel örgülü kerevetler üzerine yayılarak, 
güneşte veya gölgede bekletilmek suretiyle kurutma işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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Kurutma 8-10 günde tamamlanmaktadır. Kurutulan incirler sandıklar içerisinde 
depolanmaktadır. İncirleri, 0 ºC ile +4 ºC sıcaklığa sahip % 50-60 bağıl nemli depolarda bir yıl 
süre ile depolamak mümkündür. İnciri çeşitli ambar zararlılarından korumak maksadıyla 
depolama süresince fümigasyon işlemi uygulanabilmektedir. Sonrasında incir işleme 
tesislerinde eleme, sınıflandırma, yıkama gibi işlemlere tabi tutulan kuru incirler, 
ambalajlanarak piyasaya sunulmaktadır (Cemeroğlu, 2004). 

İncir Şurubu 

İncir şurubu, hem yaş hem de kuru incirden elde edilebilen bir üründür. Standart kalitede 
Mission ve Adriatik tipi kuru incirlerden elde edilen şurupların unlu mamüller sanayinde geniş 
bir kullanım alanının olduğu dikkatleri çekmektedir (Condit, 1947). 

İncir Şekerlemesi 

Diğer bir incir ürünü olan incir şekerlemesi, incirlere şurup emdirilmesi sonucunda elde 
edilmektedir (Condit, 1947). Elde edilen ürünler şerbetli tatlılara alternatif olarak satışa 
sunulmaktadır.   

İncir Lokumu ve İncir Ezmesi 

İncir lokumu imalatında şeker, su, sitrik asit ve nişasta karışımı lokum kazanında, lokum 
kıvamına gelinceye kadar (2 saat süreyle ve suda çözünür kuru maddesi 80-85 ºBriks oluncaya 
kadar) pişirilmektedir. Daha sonra glikoz eklemesi ve ürünün sıcaklığı 50ºC’nin altına 
düşmeden püre haline getirilmiş incir ilavesi gerçekleştirilmektedir. Karışım fındık, fıstık, ceviz 
vb. eklenerek ya da eklenmeden homojen bir hale gelinceye kadar karıştırılmaktadır. 
Dinlendirme tavalarında yaklaşık bir gece bekletilen incir lokumları kesme işlemine tabi 
tutulmaktadırlar. Kesilen incirler tercihen hindistan cevizi tozu ile kaplanarak 
ambalajlanmaktadır (Konak, 2010). 

Pasta, bisküvi, şekerleme ve marmelat sanayinde kullanılan incir ezmesi, yıkanıp ezilen (kıyma 
makinasından geçirilen) incirlerin ya çekirdekli olarak (Amerikan tipi) ya da çekirdekleri 
kırılarak (İngiliz tipi) ambalajlanması sonucunda elde edilmektedir (Özen ve ark., 2007; Konak, 
2010). Sofralık incir ezmesi üretiminde, kıyma makinasından geçirilen Sarılop tipi kuru 
incirlere iç fındık ilave edilmektedir. Presleme ve kesme işlemine tabii tutulmasının ardından 
hindistan cevizi ile kaplanan ezmeler, vakum paketlerle depolamaya alınmaktadır (Konak, 
2010). 

Kahvaltılık incir ezmesi imalatında ise çekirdekleri kırılarak elde edilen Sarılop tipi kuru 
incirler kullanılabilmektedir. Isıl işlem uygulamasına tabi tutulmayan incir ezmeleri, 1-1,25 ve 
1,5 oranında % 35’lik ve % 50’lik şeker şuruplarıyla karıştırılmaktadır. Ürüne farklı tat ve 
aroma kazandırmak maksadıyla tek tek ya da karışım halinde tahin, kakao, öğütülmüş fındık ve 
zeytinyağı eklenebilmektedir (Cemeroğlu, 2004; Konak, 2010).  
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Tariş’in cevizli incir lokumu, antep fıstıklı incir lokumu, fıstıklı incir lokumu, çikolata kaplı 
incir draje, incir ezmeli çikolata, susamlı incir ezmesi, bademli cevizli incir ezmesi gibi çeşitli 
ürünleri incir severleri cezbeden, yüksek kalori içeriği sebebiyle, enerji deposu olan ve tatlı 
ihtiyacını baskılayabilecek alternatif ürünler olarak raflarda yer almaktadır (Tariş İncir Birliği, 
2018). 

İncir Konservesi 

İncir konservesi üretiminde Sarılop tipi incir, en çok tercih edilen incir türüdür (Condit, 1947). 
Konserve yapmak amacıyla çatlamamış olan incirler seçilmektedir. Aşırı olgunlaşmış ve 
yumuşamış incirler bu amaçla kullanılamamaktadır. İncir, düşük asidik yapıya sahip bir 
meyvedir. Bu yüzden konserve edileceği zaman asitliğinin artırılması gerekmektedir. Koparılan 
ve yıkanan meyveler, istenirse kabuk soyma işlemine tabi tutulabilmektedir. İncirler vakit 
kaybetmeden işleme alınmaktadır. Çünkü maksimum bir gün süre ile buzdolabı koşullarında 
saklanmalıdır. İki farklı yöntemle incir konservesi hazırlanabilmektedir. İlkinde şurup 
hazırlanmakta ve kabuğu soyulan incirler saplarından ayrılmaktadır. Suda kaynatılan incirler 
süzülerek bir de şurupta kaynatılmaktadır. Sitrik asit ilavesinin ardından uygun tepe boşluğu 
bırakılarak incir ve şurubu kavanozlara doldurulmaktadır. 

İkinci teknikte ise, incir ve portakallar küçük parçalara ayrılmaktadır. İncir, portakal ile kuru 
üzüm ve şekerle karıştırılarak transparan bir yapı elde edilinceye kadar düşük oranda ısısal 
işleme tabi tutulmaktadır. Sürekli karıştırma işlemi uygulanmakta ve uygulanılan ısısal işlemin 
sonuna doğru fındık ilavesi yapılmaktadır. İlgili sürenin sonunda ürün kavanozlara 
aktarılmaktadır (Washburn & Brennand, 2010). 

İncir Pekmezi 

Hem taze hem de kuru incirden yapılması mümkün olsa da genellikle kuru incirin endüstriyel 
prosesiyle üretilmektedir. İncir pekmezi, ayıklama ve yıkama, parçalama, presleme, 
ekstraksiyon, pekmez toprağı veya mermer tozu ilave etme, ısıtma, durultma, filtrasyon, 
evaparasyon, ambalajlama ve depolama aşamalarını takip eden üretim prosesi sonucunda elde 
edilmektedir. Sıvı formdaki tatlı pekmezin suda çözünür kuru maddesi 65-80 ºBriks 
civarındadır. İncir pekmezi, diğer pekmezlere göre daha fazla mineral madde içermesi 
sebebiyle öne çıkmaktadır (Şimşek & Artık, 2002; Konak, 2010).  

İncir Reçeli ve Marmelatı 

İncir reçeli, taze ve kuru incirden yapılabilmektedir. Taze incirlerden reçel yapımında, genelde 
tam olgunlaşmamış erkek incir (ilek) meyveleri veya çapı 1,5-2,5 cm’ye ulaşmış dişi incir 
meyvelerinin yanında yeme olgunluğuna ulaşmış taze meyvelerden de yararlanılabilmektedir 
(Özen ve ark., 2007; Konak, 2010). En kaliteli incir reçeli, kabukları el ile soyulan meyvelerden 
yapılırken; kabukları alkali ile soymak da mümkündür. Ayrıca üretimde haşlanarak 
dondurulmuş meyve kullanılıyorsa, meyveye sıcak su püskürtülmesiyle hızlı bir çözünmenin 
gerçekleşmesi sonucunda meyvenin iç kısmı çözünmeden de kabuğu soyulabilmektedir (Aksu 
& Karhan, 2009; Konak, 2010). İncir reçeli üretiminde incir, su ve şekerle kombine edilerek 
ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Şeker eriyinceye kadar kaynatmaya ve karıştırmaya devam 
edilmektedir. Uygulanılan ısıl işlemin sonuna doğru karışıma sitrik asit ilavesi 
gerçekleştirilmektedir. Daha sonra ısıtma işlemi sonlandırılarak uygun tepe boşluğu bırakmak 
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suretiyle kavanozlara doldurulmaktadır (Washburn & Brennand, 2010). Göz alıcı rengiyle ve 
enfes tadıyla herkesi kendine hayran bırakan bir tat elde edilmektedir.  

İncir marmelatı üretiminde ise 7 farklı incir türünün (Beyaz orak, Siyah orak, Siyah, Yeşilgüz, 
Sarılop, Bursa siyahı ve Morait) aşırı olgun meyveleri kullanılmaktadır. Marmelat üretimi 
esnasında istenilen kıvam, pektin ilave etmeksizin sağlanabilmektedir. Üretimde farklı incir 
çeşitleri için farklı formülasyonlar geliştirilmiştir. Kabuğu soyulmaksızın işleme alınan 
incirlerde daha fazla şeker kullanımına gereksinim duyulduğu ortaya çıkarılmıştır (Cemeroğlu, 
2004; Konak, 2010). 

İncir Kahvesi 

Avrupa’da üretimi yaygın olan incir kahvesi, incirlerin kavrulması, soğutulması, çekilmesi ve 
paketlenmesiyle elde edilmektedir (Condit, 1947). İncir kahvesi, kahveye ikame olan ya da 
katkı maddesi olarak kullanılan bir üründür. % 10-25 oranında kahve ile karıştırılabilmektedir. 
140-150 ºC’de gerçekleşen kavurma işleminden sonra yapıdaki şekerlerin yaklaşık kuru 
maddede % 30-50’si kalmaktadır. Bu da üründe, dikkate değer derecede tatlılığın oluşumuna 
yol açmaktadır. Düşük sıcaklıklarda dahi Maillard reaksiyonu gerçekleşebildiğinden dolayı 
üründe esmer renk ve bitter tat hali hazırda gözlemlenmektedir. Kavrulmuş incirler kendilerine 
has tatlı bir aromaya sahiptirler. Kahveyle karıştırıldıktan sonra bu aroma farkı, tespit edilebilir 
düzeydedir ve bazı tüketiciler için tercih sebebidir (Clarke & Macrae, 1987). 

İncir Dondurması 

Meyveli dondurma üretiminde incirin kullanımıyla elde edilen incirli dondurmalar, tüketiciyi 
cezbeden ve yaz günlerinin vazgeçilmez gıdası olarak rafları süslemektedir (Condit, 1947). 

İncir Sirkesi 

İncir sirkesi, sirkenin tarihsel gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin farklı 
bölgelerinde ev yapımı incir sirkesi üretiminde kullanılan birkaç farklı tarif ve üretim tekniği 
bulunmaktadır. Sirke, taze ya da kuru incirden hazırlanabilmektedir. Öte yandan üretildiği 
bölgeye bağlı olarak karışıma taze üzüm eklenmesi, son ürünün rengini değiştirmenin yanı sıra 
sirkeye farklı bir aroma da kazandırabilmektedir.  

Fermantasyon süreci iki aşamadan meydana gelmektedir: İlk aşamada fermente edilebilir 
şekerler, mayalar tarafından etanole dönüştürülmektedir. İkinci aşamada ise asetik asit 
bakterileri etanolü asetik aside okside etmektedir. Bu doğal fermantasyon oda sıcaklığında 
yaklaşık 8-14 hafta sürmektedir. İncir sirkesi, üretimi kolay bir sirke çeşidi değildir. Meyvenin 
lifli yapısı sebebiyle karşılaşılan filtrasyon problemleri, çok miktarda atık elde edilmesi ve 
rafinasyon maliyetinin yüksek olması gibi etmenler, incir sirkesinin endüstriyel ölçekte 
üretimini sınırlandırmaktadır (Yucel Sengun, 2013). 
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İncir Şarabı 

Alkollü içecekler arasında yer alan incir şarabının yapımında da yaş ve kuru incirlerden 
yararlanılmaktadır. İncir şarabı üç aşamada üretilmektedir: (1) Parçalanan incirlere enzim 
uygulaması sonucunda ezilirler ve incir şurubu elde edilmektedir. (2) Pulpın pH’sı 
ayarlandıktan sonra şeker ve maya ilavesi ile ön fermantasyon ve son fermantasyona tabi 
tutulmaktadır. (3) Fermantasyon sonucunda uygulanan iki filtrasyon işlemi sonucunda şarap 
elde edilmektedir (Patent, 2013). İncir şarabı, meyve şarabı seven kişiler için vazgeçilmez bir 
damak tadı haline gelmiştir. Ayrıca konserve incirler, şaraplara ilave edilerek değişik 
aromaların eldesi de mümkündür (Condit, 1947). 

Diğer Gastronomik Öneme Sahip İncir Ürünleri 

Anadolu’nun topraklarına bu derece işlemiş olan incirin, yemek kültüründe yer almaması 
mümkün değildir. İncir, Geleneksel Türk Yemek Kültüründe ve dünyayı saran fusion mutfak 
kültüründe özel bir yeri olan ve aromatik yapısıyla göz dolduran bir meyvedir. Özellikle tatlı 
ve kurabiye çeşitlerinde ingredient olarak kullanılarak değişik seçenekler sunmaktadır. İncirden 
yapılan yemek ve tatlılar arasında kremalı incirli kek, fırında sütlü incir tatlısı, kuru incirli 
kurabiye, atom kurabiye, incir uyutması, incir tatlısı, incirli baklava, incirli muhallebi, incirli 
rulo kurabiye, muhallebili incirli kek, incirli kremalı tatlı, incir dolması, incirli kek, sütlü kuru 
incir tatlısı, incirli turta, biscotti, incirli macun ve damat bohçası sayılabilir. Geleneksel 
tatlılardan olan aşure de, incirin kullanıldığı tatlılar arasında sayılmalıdır (Çiftçi, 2019). 

SONUÇ 

İncir eşsiz tadı, içerdiği besin öğeleri ve sağlık etkileri sebebiyle tüketiminden 
vazgeçilemeyecek bir meyvedir. Tüketimini artırmak, ürüne fonksiyonellik ve katma değer 
katmak maksadıyla incirin, bugüne kadar pek çok ürüne işlendiği ve Türk mutfağında sıklıkla 
kullanıldığı gözlemlenmektedir. İşlenirken hemen hemen her olgunluk dönemindeki, erkek – 
dişi meyve ayrımı yapılmaksızın tüm meyvelerin, tazesiyle kurusuyla prosese alınabilmesi 
oldukça avantajdır. Başta potasyum ve kalsiyum olmak üzere mineral madde, diyet lifi ve 
polifenol içeriği oldukça yüksek olan incirin farklı ürünlere işlenmesi sonucunda fonksiyonel 
gıda pazarına ve gastronominin sürdürülebilirliğine oldukça büyük katkılar yapılmaktadır. 
İncirden elde edilen ürünlerin çeşitlendirilmesi ve raflarda var olan ürünlerin üretim 
yöntemlerinin sanayi üretimi için standardize edilmesi, gastronomi turizminin gelişmesi ve 
tüketicinin lezzet ve kalite bakımından beklentilerinin sürekli karşılanması açısından oldukça 
önemlidir. 
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ÖZET  

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları değişmiştir. Tüketiciler 
günümüzde çevrim içi alışverişi yaygın olarak kullanır hale gelmiştir. Özellikle yöresel 
yiyecek-içecek pazarında meydana gelen yenilikler sayesinde tüketiciler çevrim içi yöresel 
yiyecek-içecek alışverişine yönelmişlerdir. Doğal, tarihi ve kültürel özelliklerinin yanısıra 
mutfak kültürü açısından da oldukça zengin olan Kastamonu ilindeki yöresel yiyecek-
içeceklerin tüketicilere pazarlanmasında, bu yeniliklerden biri olan çevrim içi satış yapan 
sitelerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı Kastamonu ilinde çevrim 
içi satış yapan alışveriş sitelerinin içeriklerini incelemek, en çok satışa sunulan ürünleri tespit 
etmek ve coğrafi işaretli ürünlerin sitede yer alıp almadığını belirlemektir. Araştırma 
kapsamında Kastamonu ilinde satış yapan çevrim içi internet siteleri alanyazın taraması ve 
internet ortamında incelenmiş ve tespit edilen 16 adet işletmenin alışveriş siteleri hakkındaki 
veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sonuçları doğrultusunda en fazla siyez 
ürünleri (%94) ve kahvaltılıkların (%94) olduğu görülmüştür. Bunu takip eden ürünler ise 
çekme helva çeşitleri (%87), sarımsak çeşitleri (%75), pirinç çeşitleri (%75), kahve çeşitleri 
(%56), salep (%56), şarküteri ürünleri (%50), süt ve süt ürünleri (%50), bakliyatlar (%50), 
hediyelik eşya (%38) ve çemen (%30) olmaktadır. İlin coğrafi işaretli ürünlerinden ise sırasıyla 
Kastamonu Siyez Bulguru (%100), Kastamonu Siyez Unu (%81) ve Tosya Pirinci (%75), yer 
almaktadır. Yapılan araştırmada Kastamonu ilinde 27 adet coğrafi işaretli ürün olmasına 
rağmen 11 adet ürünün çevrim içi satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Ayrıca sitelerdeki 
ürünlerden sadece birkaç üründe coğrafi işaret logosunun kullanıldığı da belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda çevrim içi satış yapan işletmelere, yetkili kurum ve kuruluşlara 
yöresel yiyecek-içeceklerin pazarlanması hakkında öneriler sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Çevrim içi alışveriş, yöresel yiyecek-içecek, pazarlama, Kastamonu, 
coğrafi işaret. 
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ONLINE LOCAL FOOD-BEVERAGE MARKETING: THE CASE OF 
KASTAMONU 

ABSTRACT  

With the development of technology, the shopping habits of consumers have changed. Today, 
consumers have become widespread use of online shopping. Especially thanks to the 
innovations in the local food and beverage market, consumers have turned to online shopping 
for local food and beverage. In addition to its natural, historical and cultural features, the 
existence of online sales sites, which is one of these innovations, draws attention in the 
marketing of local food and beverages to consumers in the province of Kastamonu, which is 
very rich in terms of culinary culture. In this direction, the aim of the study is to examine the 
contents of online shopping sites in Kastamonu, to determine the products offered for sale the 
most, and to determine whether the products with geographical indications are on the site. 
Within the scope of the research, online websites selling in Kastamonu province were examined 
through literature review and internet environment, and the data about the shopping sites of 16 
identified businesses were subjected to content analysis. According to the results of the content 
analysis, it was seen that the most einkorn products (94%) and breakfast foods (94%). The 
following products are halva varieties (87%), garlic varieties (75%), rice varieties (75%), coffee 
varieties (56%), salep (56%), delicatessen products (50%), milk and milk. products (50%), 
pulses (50%), souvenirs (38%) and fenugreek (30%). Among the geographically indicated 
products of the province are Kastamonu Siyez Bulgur (100%), Kastamonu Siyez Flour (81%) 
and Tosya Rice (75%), respectively. In the research, it was determined that although there are 
27 geographically marked products in Kastamonu, 11 products are offered for sale online. In 
addition, it has been determined that the geographical indication logo is used on only a few of 
the products on the sites. In line with the results obtained, suggestions about the marketing of 
local food and beverages were presented to businesses that sell online, to authorized institutions 
and organizations. 

Keywords: Online shopping, local food and beverage, marketing, Kastamonu, geographical 
indication. 

GİRİŞ  

Teknolojinin her geçen gün hızla gelişmesi her alanı oldukça etkilemiş ve getirdiği yeniliklerle 
insanların yaşam tarzını ve geleneksel pazarlama yöntemlerini de değişikliğe uğratmıştır. 
Teknolojik bilginin yaşama geçirilmesi yöntemlerinden biri de elektronik ticaret olmuş ve e-
ticaret kavramı olarak liteartürde yer alırken pazarlama alanında oldukça yaygın bir şekilde 
kullanılır hale gelmiştir. Tüketiciler açısından da kolaylıkla adapte olunan ve geleneksel 
alışverişin yanı sıra hatta daha da fazlasıyla ilgi gösterilen bu teknolojik gelişim, çevrim içi 
alışveriş olarak insanların yaşamında yer etmiştir. 

Çevrim içi alışveriş zaman tasarrufu sağlama, çok çeşitli ürünleri tüketicinin inceleme fırsatına 
sunma ve teslimatın eve yapılması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler tarafından sıklıkla 
kullanılmaktadır. Çevrim içi alışverişte bir eşya, bilet, kişisel bakım ürünleri satıldığı gibi 
yiyecek-içeceklerde satışa sunulmakta ve tüketiciler tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. 
Ayrıca tüketicilerin beslenmelerine dikkat etmeleri sağlıklı ve yöresel beslenme alışkanlıklarını 
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beraberinde getirmiştir. Bu nedenle yöresel ürünleri doğal, taze ve lezzetli olduğu için tercih 
eden tüketiciler alışveriş yaparken bu ürünleri almaya özen göstermektedir.  

Türkiye’nin her ilinde yöresel yiyecek-içeceklerin üretimi yapılmakta ve bu ürünlerin 
pazarlanması oldukça önemli hale gelmektedir. Kastamonu ilinde de son yıllarda yöresel 
yiyecek-içecekler festivaller, tanıtımlar ve çevrim içi satışlar aracılığıyla pazarlanmaktadır. Bu 
çalışmada Kastamonu ilinde yer alan çevrim içi internet sitelerini alanyazın taraması yaparak 
incelemek ve tespit edilen alışveriş siteleri hakkındaki verilerin içerik analizini yapmak 
amaçlanmaktadır. Literatürde yer alan araştırmalarda çevrim içi yöresel yiyecek-içecek 
alışverişi üzerine odaklanılmadığı görülmüştür. Çalışma, Kastamonu ilinin yöresel yiyecek-
içeceklerinin çevrim içi pazarlamasında kullanılan ürün ve hizmetlerin saptanması açısından 
özgün bir çalışmadır. Özgün bir araştırma olmasının yanı sıra, yöresel yiyecek-içecek sunan 
işletmelerin elektronik pazarlama faaliyetlerine ışık tutması açısından büyük önem 
taşımaktadır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

1. Çevrim İçi Alışveriş  

Çevrim içi kelimesi, “Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma” 
kavramını tanımlamaktadır (Türk Dil Kurumu, 2022). Çevrim içi (online) kelimesi aynı 
zamanda internet ortamında, ağlar üzerinden bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunulduğu 
imkanların kullanmasını ifade etmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber internet kullanımı 
artmaktadır. İnternetin yaygınlaşması, bilgisayar ve telefon gibi araçların gelişmesiyle birlikte 
hem bilgi teknolojilerinde hemde iletişim araçlarında ilerlemeler yaşanmaktadır. Böylece 
çevrim içi alışveriş, çevrim içi tüketici, çevrim içi iletişim türleri gibi yenilikler yaşadığımız 
yüzyılın en önemli pazarlama biçimi haline gelmektedir.  

Tüketicilerin internetten ürün satın alma hizmetini tercih etmesiyle birlikte çevrim içi alışveriş, 
internetten alışveriş gibi isimlendirilen davranışlar gerçekleşmektedir (Bayrakdaroğlu ve ark., 
2017). Çevrim içi alışveriş ürünün ulaştığı son basamak olan kullanıcının ihtiyacı olan ürün ve 
hizmeti çevrim içi olarak erişip edinmek üzere satıcılarla bağlantı kurmaları üzerine 
gerçekleşen e-ticaret türüdür (Tsao ve Tseng, 2011; Talih ve Demiralay, 2012). Tüketiciler 
kendi evlerinde rahatlıkla ve boş zamanlarında alışveriş yapabildikleri için alışveriş ortamı 
olarak e-ticaret platformlarını tercih etmektedir (Jiang ve ark., 2013; Rezaei ve ark., 2016). 
Çevrim içi alışveriş tüketicilerin ürün ve hizmet satın alırken aracı kullanmadan direkt internet 
üzerinden satın alma işlemi yapmalarını sağlayan bir sistemdir (Yıldırım, 2017).  

Çevrim içi alışveriş sayesinde günümüzde bir mağazaya gidip ürün almak yerine bir internet 
sitesine girip binlerce ürün karşılaştırıp alışveriş yapmak çok daha kolay hale gelmiştir. 
Pazarlamacılar günümüz tüketicilerinin istek ve ihtiyaçlarına ayak uydurmakta ve internetten 
alışveriş imkanını sürekli geliştirmektedir. İnternet, işletmeler açısından pazarlamanın zaman 
alıcı ve mali yük taşıyan aşamalarını ortadan kaldırmaktadır. Her sektörde olduğu gibi yiyecek-
içecek işletmelerinde de internet üzerinden ticaret cazip hale gelmiştir (Ataman, 2007). 
Marketler, restoranlar, zincirleme yiyecek-içecek işletmeleri tüketicilere çevrim içi alışveriş 
imkânı sağlamaktadır. Çevrim içi alışveriş sitelerinde; ürün hakkında bilgi sahibi olma, kargo 
imkânı, ödeme yöntemlerinin birden fazla seçenekle sunulması, hatta satılan ürünlerde yemek 
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tariflerinin verilmesi gibi olanaklar yiyecek-içeceklerin pazarlaması açısından önem 
taşımaktadır.   

2. Yöresel Yiyecek-İçecek

Bir yörenin kültürünü yansıtan geleneksel ürünler yörenin bulunduğu coğrafi koşullar iklim 
şartlarına göre şekillenmekte ve yöreye özgü farklı yöntemler ile özgün bir şekilde 
üretilmektedir. Türkiye'de her yörenin yemek kültürü ve beslenmesinde önemli yer tutan ve o 
yöreye özgü olan geleneksel yiyecek-içecekler bulunmaktadır (Gök ve ark., 2017).  Yöresel 
yiyecek-içecek“ait olduğu yörenin kültürel ve geleneksel izlerini taşıyan, dini veya milli etkiler 
ile şekillenmiş ve yöre insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan özgün yiyecek ve içecekler 
bütünü” şeklinde tanımlanmaktadır (Şengül ve Türkay, 2015). Yöresel yiyecek-içecek aynı 
zamanda bir bölge veya şehir gibi belirli sınırlar içerisinde üretilen tarımsal ve hayvansal 
kökenli gıda ürünlerini ifade etmektedir (Kang ve Rajagopal, 2014). Yerel kültür, tarih, sosyo 
ekonomik-çevresel durumlar, gıda çeşitleri ve beslenme tercihleri gibi farklılıklardan dolayı, 
yöresel yiyecek-içecekler turistleri destinasyonlara çekmek için bir pazarlama aracı olarak 
görülmektedir (Björk ve ark., 2014). 

Yöresel gıda tüketiminde artan talep nedeniyle, yapılan çalışmalar yöresel gıda tüketimine 
ilişkin daha derin bir bilgi edinmeye odaklanmışlardır (Farmer ve Betz, 2016). İlgili literatür 
son zamanlarda genişlemiş olsa da, araştırmaların çoğu kırsal alanlar bağlamında yerel gıda 
sistemi ve bunların gelişimi ve tüketici davranışı üzerinde yoğunlaşmıştır (Choe ve Kim, 2019; 
Birch ve Memery, 2020). Aynı zamanda son yıllarda yapılan çalışmalar tüketicilerin yöresel 
ürünleri benzerlerine göre daha lezzetli, güvenli, sağlıklı ve kaliteli bulduklarını ve bu ürünlerin 
pazarlanmasının yerel üreticilere ve çevreye faydaları olduğunu göstermektedir (McFadden, 
2015; Albayram ve ark., 2014; Gracia, 2014; Jefferson-Moore ve ark., 2014; Knight, 2013; 
Tregear ve ark., 2007, Lourero ve McCluskey, 2000). 

Küreselleşen dünyada, yöresel ürünlere daha fazla ilgi gösterilmektedir. Yöresel ürünlerin 
maddi ve manevi değerinin korunması oldukça önemlidir. Yöresel yiyecek-içecekler yerel 
kültürün değerlerini yansıtmaktadır ve bu ürünleri taklitlerine karşı korumak ve haksız rekabeti 
önlemek için birçok ülkede yasal düzenlemeler yapılmıştır. Coğrafi işaret bu yasal 
düzenlemelerin en önemlisidir. Çünkü coğrafi işaret (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022a);  

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge 
veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, menşe adı ya da mahreç 
işareti olarak tescil edilir. Gıda, tarım, maden, el sanatları, sanayi ürünleri coğrafi işaret 
tesciline konu olabilir. Menşe adı, bir ürünün, tüm veya esas nitelikleri belirli bir coğrafi alana 
ait doğal ve beşeri unsurlardan kaynaklanıyorsa bu durumdaki coğrafi işaretlere denir. 
Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibarıyla belirli bir coğrafi alan ile özdeşleşmiş 
olan; üretim, işleme ya da diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde 
gerçekleşmesi gereken ürünlerin konu olduğu coğrafi işaretlere “mahreç işareti” denir. 

Yöresel yiyecek-içeceklerin coğrafi işaretlerle korunması, yörelerde bu ürünlere yer verilmesi, 
yiyecek-içecek işletmelerinde menülerde sunulması bölgedeki üreticilerin ekonomisine ve 
yerel halka sosyo-kültürel yönden bir katkı sağlayabilir. Bu sayede yöresel mutfak kültürünün 
sürdürülebilirliği sağlanabilir (Akdemir, 2018). 
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3. Kastamonu İli Yöresel Yiyecek-İçecekleri

Kastamonu ili farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır ve coğrafi konumu sebebiyle zengin 
bir kültürel yapıya sahiptir (Kocatepe ve Tırıl, 2017). İklimi, ormanları, endemik bitki çeşitliliği 
ve coğrafi yapısından ötürü yörede yetişen ürünler çeşitlenmekte ve zenginleşmektedir. Yöre 
halkı tarım ve hayvancılık yaparak geçimini sağlamaktadır. Kastamonu, aynı zamanda son 
yıllarda adı kültür turizmi ile anılan varış noktalarından biridir. Kastamonunun en önemli 
niteliklerinden biri ise yöresel lezzetleridir (Aydoğdu ve ark., 2015). Kastamonu ilinin zengin 
bir mutfak kültürüne sahip olduğu bilinmektedir. Öyle ki Osmanlı Saraylarında çok sayıda 
Kastamonulu aşçı istihdam edilmiştir. Yöresel mutfağını kültürel özellikleriyle muhafaza 
ederek sunum yapan Kastamonu Mutfağı önemli bir cazibe unsuru haline gelmiştir (Mızrak, 
2018). Nitekim Gökoğlu (1963) tarafından yapılan derleme çalışmalarında Kastamonu’da 812 
çeşit yemek tespit edilmiştir (Gökoğlu, 1963). 

Kastamonu ili yöresel ürünlerden zengin olması sebebiyle coğrafi işaretli ürünler bakımından 
da oldukça zengindir. Gastronomi içerikli 20 adet coğrafi işaretli yöresel yiyecek-içecekleri 
bulunmakla birlikte, yöreye özgü araç gereçleri olan 7 adet coğrafi işaretli ürünü de 
bulunmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1. Kastamonu İlinde Yer Alan Coğrafi İşaretli Ürünler 
Gastronomi içerikli coğrafi işaretli 
ürünler 

Coğrafi işaretli ürünler 

1. Araç Akdene Göce Çorbası
2. Araç Kül Çöreği
3. Cide Ceviz Helvası
4. Daday Etli Ekmeği
5. Devrekani Cırık Tatlısı
6. Devrekani Hindi Banduması
7. Kastamonu Pastırması
8. Kastamonu Simidi
9. Kastamonu Siyez Bulguru
10. Kastamonu Siyez Buğdayı
11. Kastamonu Siyez unu
12. Kastamonu Tiridi/ Kastamonu

Simit Tiridi
13. Taşköprü Sarımsağı
14. Kastamonu Çekme Helva
15. Taşköprü Kuyu Kebabı
16. Pınarbaşı Kara Çorba
17. Tosya Pirinci
18. İhsangazi Ekşili Pilavı
19. Çatalzeytin Fındık Şekeri
20. Kastamonu Üryani Eriği

1. Azdavay Yöresel Giysileri
2. Evrenya Bıçağı
3. Kastamonu Taş Baskı Dokuması
4. Tosya Kıl Telası
5. Tosya Bıçkısı
6. Tosya Kıstısı
7. Kastamonu Örme Fanilası/

Kastamonu Fanilası

Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu, Kastamonu ili coğrafi işaretli ürünler (2022b)  

Kastamonu’yu diğer destinasyonlardan ayıran en önemli özelliklerden biri de geleneksel 
yöntemlerle üretimi devam eden ve coğrafi işarete sahip olan Kastamonu Pastırması, 
Kastamonu Simidi, Kastamonu Çekme Helva gibi yöresel lezzetleridir. Pastırmalı Ekmek, 
Yoğurtlu Ekmek, Mantarlı Ekmek, Ekşili Pilav, Banduma, Tirit ve Etli Yaprak Sarma 
Kastamonu ilinin yöresel yemekleri içerisinde öne çıkan önemli tatlarıdır (Avcı ve Şahin, 2014; 
Sandıkçı ve ark., 2015). 
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YÖNTEM 

Yöresel yiyecek-içeceklere artan taleplerle birlikte çevrim içi yöresel yiyecek-içecek alışverişi 
de yaygınlaşmıştır. Türk Mutfağının sahip olduğu değerleri yansıtması bakımından yöresel 
yiyecek-içeceklerin pazarlanmasında elektronik ticaretin kullanılması önem arz etmektedir. 
Çünkü günümüzde tüketiciler her şeyi bir tuşla satın almak istemektedir. Çevrim içi alışveriş 
sitelerinin sunduğu ürünler ve hizmetlerin satın almada etkin rolü bulunmaktadır. Bu 
doğrultuda çalışmanın amacı doğrultusunda, Kastamonu ilinde çevrim içi yöresel yiyecek-
içecek satan alışveriş sitelerinin içeriklerini incelemek, en çok satışa sunulan ürünleri ortaya 
koymak ve coğrafi işaretli ürünlerin sitede yer alıp almamasının saptanmak için içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan içerik analizine göre 
araştırmacı, elde ettiği bilgileri inceleyerek verileri daha önceden belirlenmiş temalara göre 
sınıflandırır, özetler ve yorumlar. İçerik analizi verilerden onun içeriğine ilişkin tekrarlanabilir 
ve geçerli sonuçlar çıkarmak üzere kullanılan bir araştırma tekniğidir (Krippendorff, 1980). Bu 
araştırma, tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli ile yapılmış betimsel bir çalışmadır. 
Tarama modelleri; geçmişte veya halen var olan bir durumu, var olduğu şekli ile betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 2000). Çalışma kapsamında konuya ilişkin 
betimleme ve kodlamalar yapılmıştır daha sonra elde edilen nitel ve nicel göstergelere 
dayanarak çıkarımlar gerçekleştirilmiştir (Arıkan, 2013). 

Evren ve örneklem 

Çalışmanın evrenini Kastamonu ilinde satış yapan çevrim içi alışveriş siteleri, örneklemini ise 
Kastamonu ilinde ve ilçelerinde yöresel yiyecek-içecek satışı yapan çevrim içi alışveriş siteleri 
gözden gözden geçirilerek, aktif olarak satış yapan siteler oluşturmaktadır. Araştırmacılar 
tarafından “Kastamonu yöresel yiyecek-içecek, Kastamonu yiyecek alışverişi, Kastamonu 
coğrafi işaretli ürünler alışverişi” anahtar sözcükleri kullanılarak yapılan tarama sonucunda 
01.05.2022-20.06.2022 tarihleri arasındaki 16 adet çevrim içi yöresel yiyecek-içecek alışveriş 
sitesinin olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu siteler hakkında detaylı araştırma 
gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Yapılan araştırma sonucunda 16 adet çevrim içi yiyecek-içecek işletmesinin yöresel yiyecek-
içecek satışının olduğu tespit edilmiştir. Her bir işletme çevrim içi alışveriş sitesi olduğu için 
“Çİ” olarak kodlanmış ve numaralarındırılmıştır. İşletmelerin internet siteleri herkes tarafından 
erişime açık olduğu için sitelerin adreslerine tabloda yer verilmiştir. İşletmelerin satış yaptıkları 
yerler tespit edilmiş ve 13 adet Kastamonu/Merkezde, 1’er adet Tosya, Devrakani ve Daday 
ilçelerinde satış yaptıkları saptanmıştır. Satılan ürünlerin kategorilerine bakıldığında hemen 
hemen her sitenin kategorilerinin birbirine benzer olduğu görülmektedir (Tablo 2). İncelenen 
sitelerin ürün kategorilerinin detaylı içeriklerine bakıldığında; örneğin Çİ1’in yöresel lezzetler 
başlığının altında üryani eriği, etli ekmek olduğu ya da Çİ16’nın kahvaltılıklar kategorisinin 
altında pekmez ve marmelatların olduğu görülmüştür. Her sitenin farklı şekilde ürünleri 
kategorilendirdiği ve başlıklara ayırdığı saptanmıştır.  
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İşletme 
kodu İnternet Sitesi Adı Yer Satılan Ürünlerin Kategorileri 

Çİ1 https://tabakoglupastirma.com/ Merkez 
Pastırma, sucuk, çekme, helva, siyez 
ürünleri, kahve, reçel, marmelat, 
pekmezler, yöresel lezzetler 

Çİ2 https://www.kastamonuala.com/ Merkez 
Pastırma, sucuk, helva, tatlılar, kahve, 
pekmez, marmelat, reçel, bal, siyez 
ürünleri 

Çİ3 
https://www.kastamonupastirmasucuk.c
om/ Merkez Pastırma, çemen, sucuk, Kastamonu 

yöresel ürünler, Taşköprü sarımsağı 

Çİ4 https://www.canlilarpastirma.com.tr/ Merkez Pastırma, sucuk, çemen, çekme helva, 
yöreseller, kavurma 

Çİ5 
https://gurmepastirma.com/index.php?ro
ute=common/home Merkez 

Pastırma, sucuk, çemen, çekme helva, 
yöresel ürünler, Taşköprü sarımsağı 

Çİ6 https://kastamonupastirmaci.com/ Merkez Şarküteri, kahvaltılık, gurme paket, diğer 

Çİ7 https://www.erdemsepetcioglu.com.tr/ Merkez Pastırma, sucuk, çekme helva, şekerleme, 
yöreseller, hediyelikler 

Çİ8 https://www.tosyapirincidisliler.com/ Tosya Pirinç, Kastamonu yöresel, bakliyat 

Çİ9 https://www.elifyoreselurunler.com/ Merkez Helva lokum, reçel, bal, yöresel ürünler, 
hediyelik 

Çİ10 https://www.derekoyyoreselurunler.com
/ Merkez 

Siyez ürünleri, yöresel ürünler, hediye 
sepetleri, sarımsak, siyah sarımsak, 
bakliyat, reçel, marmelat, sirke, un 
çeşitleri 

Çİ11 
https://www.kastamonuorganikurunler.c
om/ Merkez 

Taşköprü sarımsağı, yöresel ürünler, bal, 
polen, propolis, bitkisel ürünler, baharat, 
pastırma, sucuk 

Çİ12 https://www.kastamonudogal.com/kateg
ori/yoresel-urunler Merkez 

Hediye paketleri, taş baskı kalıpları, el işi, 
sirke, turşu, kuru gıda, siyez, kahvaltılık, 
oyma ahşap sanatları, sarımsak 

Çİ13 https://kastamonudepo.com/ Devrekani 

Siyez unu, çam-göknar pekmezi, kaya 
tuzu, siyez bulguru, kavılca unu, siyez 
tarhana, organik siyez buğdayı, siyez 
makarna, siyez erişte 

Çİ14 https://www.kastamonuyoreselpazar.co
m.tr/ Merkez 

Çekme helva, kahvaltılıklar, bakliyatlar, 
kuru sebze ve meyve, unlu mamüller, 
turşu, salamura, içecekler, pastırma, 
sucuk, sarımsak, tekstil, dokuma, ahşap 
ürünler, hediyelik eşya 

Çİ15 https://www.siyezevi.com.tr/ Merkez 
Siyez ürünleri, glütensiz ürünler, ekşi 
mayalı artizan ekmekler, yerli, iyi gıdalar, 
unlu mamuller, siyezli atıştırmalıklar 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 

İncelenen sitelerde en fazla siyez ürünleri; siyez unu, siyez bulguru, siyez tarhana, siyez erişte, 
siyez ekmeği vb. (%94) ve kahvaltılıkların; bal, reçel, marmelat ve pekmez vb. (%94) olduğu 
görülmüştür. Bunu takip eden ürünler ise çekme helva çeşitleri; sade, çikolatalı, antepfıstıklı 
vb. (%87), sarımsak çeşitleri; siyah sarımsak, sarımsak püresi (%75), pirinç çeşitleri; baldo, 
sarıkılçık vb.  (%75), kahve çeşitleri; Türk kahvesi, dibek kahvesi, Osmanlı kahvesi vb. (%56), 

Tablo 2. İncelenen Siteler ve Satılan Ürün Kategorileri 
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salep (%56), şarküteri ürünleri; pastırma, sucuk, kavurma (%50), süt ve süt ürünleri; tereyağ, 
peynir (%50), bakliyatlar; kırmızı ve yeşil mercimek, nohut vb. (%50), hediyelik eşya; taş baskı 
dokuma ürünleri (%38) ve çemen (%30) olduğu görülmektedir (Tablo 3). 

Tablo 3. İncelenen sitelerin ürün kategorilerinin verileri 
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Çİ1 + + + + + + + + + + 
Çİ2 + + + + + + 
Çİ3 + + + + + + + + + + 
Çİ4 + + + + + + + + + + 
Çİ5 + + + + + + + + + 
Çİ6 + + + + + + + 
Çİ7 + + + + + + + + 
Çİ8 + + + 
Çİ9 + + + + + + + + 
Çİ10 + + + + + + + + + 
Çİ11 + + + + + + + + + 
Çİ12 + + + + + + + 
Çİ13 + + + + + + 
Çİ14 + + + + + + 
Çİ15 + + 
Çİ16 + + + + + + + + 
Top. 8 15 15 12 14 6 12 5 7 7 8 9 

Yüzde %50 %94 %94 %75 %87 %38 %75 %31 %56 %56 %50 %50 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. 
İncelen sitelerde yer alan coğrafi işaretli ürünler listesine bakıldığında Kastamonu Siyez 
Bulguru (%100),  Kastamonu Siyez Unu (%81), Tosya Pirinci (%75), Taşköprü Sarımsağı 
(%50), Kastamonu Pastırması (%50), Kastamonu Simidi (%40), Kastamonu Siyez Buğdayı 
(%40), Kastamonu Çekme Helva (%38), Kastamonu Üryani Eriği (%31), Daday Etli Ekmeği 
(%13) ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması (%13) olduğu tespit edilmiştir (Tablo 4). 
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1. Daday Etli
Ekmeği + + 2 %13 

2. Kastamonu
Pastırması + + + + + + + + 8 %50 

3. Kastamonu
Simidi + + + + 4 %40 

4. Kastamonu
Siyez Bulguru + + + + + + + + + + + + + + + + 16 %10

0 

5. Kastamonu
Siyez Buğdayı + + + + 4 %40 

6. Kastamonu
Siyez unu + + + + + + + + + + + + + 13 %81 

7. Kastamonu
Taş Baskı
Dokuması

+ +
2 %13 

8. Taşköprü
Sarımsağı + + + + + + + + 8 %50 

9. Kastamonu
Çekme Helva + + + + + + 6 %38 

10. Tosya
Pirinci + + + + + + + + + + + + 12 %75 

11. 
Kastamonu 
Üryani Eriği 

+ + + + + 
5 %31 

Sitelerdeki ürünlerin detaylı incelemesi yapıldığında sadece birkaç üründe coğrafi işaret 
logosunun kullanıldığı görülmüştür. Çİ1, Çİ2, Çİ4, Çİ7 ve Çİ9 kodlu sitelerde yer alan 
Kastamonu Çekme Helvasının paketlerinde coğrafi işaretli logosunun olduğu görülmüştür. 
Çİ14 ve Çİ15 kodlu sitelerde ise siyez ürünlerinde coğrafi işaret logosu bulunduğu görülmüştür. 
Çİ3 ve Çİ4 kodlu sitelerde Üryani Eriğinin pestil olarak satıldığı görülmüştür. Çİ4, Çİ7 ve Çİ13 
kodlu sitelerde siyah sarımsak satıldığı tespit edilmiştir. Yalnızca İ8 ve İ13 kodlu sitelerde 
yemek tarifinin olduğu görülmüştür İ13 ve Çİ16 kodlu sitelerin organik ürünlerde sattığı ve 
ürünün açıklamalar kısmında “Organik Üretim Sertifikalıdır.” bilgisinin yer aldığı 
görülmüştür. 

299



SONUÇ 

Kastamonu ili Türkiye’de en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip on ilden biridir. Ürün sayısı ve 
çeşitliliğinin fazla olması da coğrafi işaretli ürünlere karşı ilginin arttığını göstermektedir. 
Kalite ve coğrafi işaret arasında bağlantı kuran tüketici daha fazla ödeme istekliliğine sahip 
olmakta ve bu durum ise bölge ekonomisine önemli katkılar sağlama fırsatları doğurmaktadır 
(Kan ve ark., 2021). Bundan dolayı Kastamonu ilinde yer alan yöresel yiyecek-içeceklerin 
çevrim içi pazarlanması önem arz etmektedir; çünkü artık günümüzde bir yöreye ait ürünü 
özlem duyup almak isteyen tüketiciler çevrim içi olarak araştırma yapmakta ve internetten 
istediği ürünü sipariş etmektedir.  

Yapılan araştırma sonucunda 16 adet çevrim içi yiyecek-içecek işletmesinin yöresel yiyecek-
içecek satışı yaptığı tespit edilmiştir. Bu sayının azımsanamayacak kadar az olmadığı ve 
ileriki yıllarda artacağı düşünülmektedir. İşletmelerin büyük kısmının Katsamonu/
Merkezden satış yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Coğrafi işaretli ürünlerin başvuru 
yerlerine bakıldığında Kastamonu/Merkez 9 adet, Tosya ilçesi 4 adet, Taşköprü-Daday-
Devrekani-Araç-Çatalzeytin 2’şer adet, İnebolu-Cide-Azdavay-Pinarbaşı-İhsangazi’nin ise 
1’er adet coğrafi işaretli ürüne sahip olduğu saptanmıştır. En fazla Merkezde satış yapılması 
da bu bulguyu doğrulamaktadır. İlçelerde çevrim içi yöresel yiyecek-içecek satışının 
yapılması ilçenin gelişmesi açısından önem arz edeceği düşünülmektedir.  

15 adet işletmenin özel işletme olduğu yalnızca Çİ1O adlı işletmenin Kastamonu 
Belediyesi’nin proje olarak yaptığı belirlenmiştir. Kastamonu da kadın kooperatiflerinin 
ürettiği ürünlerin devlet tarafından desteklenip elektronik ticarette yer almasının yapılan 
iş birliği sayesinde kadınların çalışma istihdamını arttırarak ekonomilerini olumlu 
olarak etkileyeceği düşünülmektedir (açıksöz.com, 2022). 

En fazla satışa sunulan ürünlerden birinin siyez ürünleri (%94); coğrafi işaretli ürün listesinde 
ise Kastamonu Siyez Bulguru (%100) ve Kastamonu Siyez Unu (%81) olduğu görülmüştür. 
Son dönemlerde siyez ürünleri besinsel nitelikleri ve fonksiyonel gıdalar olmasından dolayı 
önem kazandığı için tüketicilerin bu ürünlere ilgisinin arttığı görülmektedir. Yapılan 
araştırma neticesinde Kastamonu siyez ürünlerinin coğrafi işaret belgesiyle pazarlarda talep 
gören bir hammadde konumuna ulaştığı sonucuna ulaşılmıştır (Han ve Ertop, 2022).  

En fazla satışa sunulan ürünlerin kahvaltılıklar (%94),  helva çeşitleri (%87), sarımsak 
çeşitleri (%75) ve pirinç çeşitleri (%75) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İncelen sitelerde yer 
alan coğrafi işaretli ürün listesine bakıldığında ise en fazla Kastamonu Siyez Unu (%100), 
Tosya Pirinci (%75), Kastamonu Siyez Bulguru (%73), en az satışa sunulan ürünlerin ise 
Daday Etli Ekmeği (%13) ve Kastamonu Taş Baskı Dokuması (%13) olduğu görülmüştür. 
Kastamonu ilinin bal, reçel, pekmez gibi çeşitli ürünlerinin yöreye özgü olanlarının coğrafi 
işaret alması hususunda çalışmalar yapılması gerekmektedir, böylece bu ürünlerin hem 
korunması hemde pazarlanması açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir.  

Yapılan araştırmada 27 adet coğrafi işaretli ürün olmasına rağmen 11 adet ürünün çevrim içi 
satışa sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunda bazı ürünlerin yemek olması ve taşıma 
esnasında bozulma vb. risklerinin olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan 
inceleme sonucunda sedece Kastamonu Çekme Helvasının ve Siyez Ürünlerinin coğrafi işaret 
logosuyla satıldığı görülmüştür. Günümüzde tüketicilerin ambalaj ve logolara 
dikkat ettiği düşünüldüğünde bunun büyük bir eksiklik olduğu görülmektedir. Bunun 
için satışta olan 
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ürünlerin denetlenmesi ve logolarıyla birlikte satışa sunulması için satış yapan sitelerin 
bilgilendirilmesi ve hatta gerekiyorsa bu konularda eğitimlerin düzenlenmesi gerekmektiği 
düşünülmektedir. 

Pek çok yörede üretilen ve oldukça lezzetli bir ürün olan pastırma Türk mutfağında önemli bir 
yere sahiptir. Kastamonu ilinin yöresel mutfak kültüründe önemli bir yer tutan Kastamonu 
Pastırması, küçük işletmelerde, doğal koşullarda ve geleneksel yöntemlerle üretilmektedir. 
Kastamonu Pastırmasının % 70'i Kastamonu dışında tüketilmektedir. Bu tüketimin önemli bir 
kısmını Kastamonu'yu ziyaret eden kişilerin hediyelik olarak pastırma satın almaları 
oluşturmaktadır. Ayrıca başka şehirlerde yaşayan, Kastamonu pastırmasının lezzetini bilen 
kişiler üretici işletmelerden pastırma talep etmekte ve kargo ile ürün gönderilmektedir. Yapılan 
inceleme sonucunda Kastamonu Pastırmasının (%50) çevrim içi satışa sunulmasının bu 
verilerle örtüştüğü görülmektedir (Türker ve ark., 2019). 

Yapılan araştırma neticesinde coğrafi işaretli ürünlerin sadece hammadde olarak sunulmadığı, 
çeşitliliğinin arttırıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Örneğin; üryani eriğinin satışı için pestil olarak 
sunulması ya da sarımsağın siyah sarımsak olarak satılması, ya da siyez unundan ekmek 
yapılarak satılması satılan ürünlerin pazarlama açısından alternatiflerinin sunulmasının ürünün 
satışının olumlu yönde etkileyeceği düşünülmektedir.  

Yöresel yiyecek-içecekler bölgeye özgü olup bazı tariflerin pişirme yöntemlerinde de o 
bölgenin pişirme yöntemine göre pişirilmesi gerekmektedir. Bunun için satılan ürünlerin 
internet sitesinde tariflerinin yer alması, hatta fotoğraflarının sunulması gerekmektedir; fakat 
yapılan araştırma sonucunda satış yapan sitelerin çok azında tarifin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu konuda işletmelerin çalışmalar yapması gerektiği düşünülmektedir. 

Kastamonu ilinin coğrafi işaretli yöresel yiyecek-içecekleri, yörelerin kültürlerinden izler 
taşımaktadır. Bu ürünlerin daha fazla tanınması ve pazarlanması ürünler için önem arz 
etmektedir. Kastamonu ilinde yapılacak olan gastronomi rotalı geziler, gastronomi festivalleri 
ve yarışmalar gibi etkinlikler Kastamonu’ya ait ürünlerin tanınmasını sağlayacaktır. Ayrıca 
çevrim içi satış yapan sitelerin linkleri hem sosyal medyada hemde belediyelerin sayfalarında 
paylaşılırsa büyük kitlelere ulaşılabileceği düşünülmektedir.  Bunun için turizm paydaşlarının 
ve sorumlu devlet yetkilililerinin iş birliği içinde çalışması önem arz etmektedir. 

Kastamonu yöresel yiyecek-içeceklerin pazarlanmasının bölgeye ekonomik, sosyal ve kültürel 
anlamda yarar sağlayacağı unutulmamalıdır (Büyükmehmetoğlu ve Oktay, 2021). Turizm 
paydaşlarının ve yetkili kurum ve kuruluşların Kastamonu iline ait yöresel yiyecek-içeceklerin 
tanıtım ve pazarlanması hususunda iş birliği içinde olmaları gerekmektedir. Çevrim içi alışveriş 
yapan tüketicilerin istek ve ihtiyaçları belirlenmeli ve bu konuda çalışmalar yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Hayvansal kaynaklı ürünlerin en sık kullanıldığı alanlardan biri de tatlılardır. Türk mutfak 
kültüründe önemli bir yere sahip olan tulumba tatlısı, Osmanlı Dönemi’nin saray 
helvahanelerinde pişirilmiş olan mayasız hamur tatlılarından biridir. Bu çalışmada, geleneksel 
yiyeceklerimizden biri olan tulumba tatlısının vegan reçetesi geliştirilmeye çalışılmış ve reçete 
içeriğindeki hayvansal kaynaklı proteinlerden olan yumurta yerine psyllium ve aquafaba, 
tereyağı yerine ise ayçiçek yağı kullanılmıştır. Standart reçetesine göre soğuk yağ ile başlanarak 
kızartılan bu şerbetli tatlının vegan reçeteye uyarlanması sırasında hem kızgın yağa hem de 
soğuk yağa atılma yöntemi ile iki farklı pişirme işlemi gerçekleştirilmiş olup duyusal analiz 
sonuçlarına göre kızgın yağa atılan tulumba tatlısı, genel kabul edilebilirliği yüksek bir ürün 
olmuştur.  

Anahtar Kelimeler Aquafaba, Geleneksel ürün, Psyllium, Tulumba tatlısı, Vegan  

VEGAN TULUMBA PRODUCTION 
ABSTRACT 

One of the areas where products of animal origin are used most frequently is desserts. Tulumba 
dessert, which has a significant place in Turkish culinary culture, is one of the unleavened dough 
desserts cooked in the palace halva houses of the Ottoman Period. In this study, we tried to 
develop a vegan recipe for our traditional food product, Tulumba dessert, and psyllium and 
aquafaba, which are animal proteins in the recipe, were used instead of eggs and sunflower oil 
was used instead of butter. During the adaptation of this sherbet dessert, which was fried with 
cold oil according to its standard recipe, to the vegan recipe, two different cooking processes 
were carried out with both hot oil and cold oil method, and according to the results of the 
sensory analysis, the tulumba dessert thrown into the hot oil became a product with high general 
acceptability. 

Keywords: Aquafaba, Psyllium, Traditional product, Tulumba dessert, Vegan. 
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GİRİŞ 

Hayvan sömürüsüne karşı çıkan bir etik felsefe üzerine temellenen ve özellikle son dönemlerde 
sayısında artış görülen vejetaryenlerin, çeşitli hayvansal kaynaklardan bazısını ve/veya bunların 
kombinasyonlarını tüketip tüketmemelerine göre çeşitli şekillerde gruplandırılması 
mümkündür. Bunlardan en katısı olarak kabul edilen veganlık, bal dahil hiçbir hayvansal 
ürünün tüketilmemesi, hayvanlardan elde edilen hiçbir eşyanın kullanılmaması şeklinde 
tanımlanabilir (Ayyıldız ve Sezgin, 2021).  

Hayvansal kaynakları tüketmeyen kesim yalnızca veganlık veya vejetaryenlik ile 
ilişkilendirilmemelidir. Bunun yanı sıra süt, yumurta alerjisi, kolesterol ve fenilketonüri gibi 
hastalıklar da hayvansal gıda ürünlerinin alımını sınırlandırmaktadır (Karakılıç ve ark., 2014; 
Sevinç ve Ercoşkun, 2020; Yazıcı, 2018).  Çeşitli sebeplerle hayvansal ürünleri tüketemeyen 
kimselerin besin ihtiyaçlarını karşılaması için bitkisel ikameler araştırılmaya başlanmıştır. 
Yumurta ikamesi olarak çalışmalarda sıklıkla yer alan ürünlere keten ve chia tohumları, nişasta, 
soya lesitini ve aquafaba örnek verilebilir (Erkoç ve ark, 2021; Dokuzcan, 2019).  

Aquafaba, haşlanmış bakliyat suyundan (özellikle nohuttan) elde edilebilen koyu kıvamlı 
yapışkan yapıdaki bir sudur. Bu bakliyat suyunun yüksek devirlerde çırpılmasıyla yumurta 
akına benzer bir köpük yapısı geliştirebilmektedir (Dokuzcan, 2019). Psyllium ise karnıyarık 
otu tohumlarına verilen addır. Bu tohumlar su ile temas ettiğinde jelleşme ve hacim artışı 
görülmektedir. Özellikle Hindistan’da yüzyıllardır tedavi amaçlı kullanımı görülen bu 
tohumların jel oluşturma yeteneği yüksek olduğundan ekmek, bisküvi ve kek gibi ürünlerin 
geliştirildiği çalışmalarda kullanılmaktadır (Sevilmiş, 2021). Her iki ürün de yumurta ikamesi 
işlevi görmektedir ve proje kapsamında geleneksel bir Türk tatlısı olan tulumbanın yapımında 
kullanılmışlardır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Özel Beslenme Türleri 

Gıda Alerjileri 

Gıda alerjileri her çeşit gıdada görülebilirken, bazı gıdalar gıda alerjilerinin %90’ını 
oluşturmaktadır. Bu gıdalara örnek olarak süt, yumurta, yer fıstığı, kabuklu yemişler, buğday, 
balık, kabuklu deniz ürünleri ve soya verilebilir. Süt alerjisi, genellikle bebeklerde ve 
çocuklarda görülmektedir. Yaygın olarak inek sütü kaynaklıdır. Süt alerjisi ile laktoz intoleransı 
birbirlerinden farklıdır. Süt alerjisi bağışıklık sistemi rahatsızlığıyken, laktoz intoleransı ise 
laktaz enziminin yetersizliğinden kaynaklanan bir sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Yumurta 
alerjisi, süt alerjisinde olduğu gibi çocuklarda sıklıkla görülen bir alerji türüdür. Alerjik 
reaksiyonlara sebebiyet veren proteinler yalnızca yumurta akında bulunuyor olsa da bulaşı 
riskinden ötürü sarısının da tüketilmemesi gerekmektedir (Karakılıç ve ark., 2014). 

Glutensiz Beslenme  

Özellikle buğday alerjisi ve çölyak hastalığı gibi durumlarda görülen bir beslenme türüdür. 
Buğday alerjisi, yüzyıllardır fırıncı astımı olarak bilinen ve gluten içeren ürünlerin tozlarının 
solunmasıyla meydana gelen alerjik tepkilerdir. Çölyak hastalığı ise, gluten alerjisinden farklı 
olarak, bir emilim bozukluğu durumudur. Genetik olarak glutene duyarlı bireylerde 
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görülmektedir. Çölyak hastalığı, toplam dünya nüfusunun %1’lik kısmında görülmektedir. Tek 
tedavi yöntemi ise, hastaların ömür boyu diyetlerinden buğday, yulaf ve çavdar gibi gluten 
içeren ürünleri çıkarmasıdır. Bunların yerine pirinç ve mısır tüketimi gerçekleştirilebilir. Bu 
diyetin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için B vitamini ve diyetsel lif alınması gibi 
hususlara dikkat edilmelidir (Alçay ve Ahmetoglu, 2020). 

Laktoz İntoleransı 

Laktoz neredeyse tüm memelilerin sütünde bulunan temel bir karbonhidrattır. Laktaz enzimi 
salgılanamadığında meydana gelen semptomlar genellikle laktoz alımından sonra ilk 30 ile 120 
dakika arasında görülmektedir. Bu hastaların alternatif olarak üretilmiş laktozsuz ürünleri 
tüketmeleri sindirim esnasında yaşanacak sorunları önlemektedir; çünkü laktozsuz süt 
üretiminde laktoz, galaktoz ve glukoza parçalanmaktadır ve sindirim kolaylaşmaktadır. Ayrıca 
bu durum tüketicilerin laktozsuz sütleri normal sütlere göre daha tatlı olarak algılamasını 
sağlamaktadır (Demirgül ve Demirgül, 2019). 

Diyabet 

Kronik bir hastalık olan diyabete sahip kişilerin, dünya üzerindeki %6’lık bir nüfusa tekabül 
ettiği düşünülmektedir. Her yıl ortalama 4 milyona yakın insan diyabete bağlı sebeplerde ötürü 
hayatını kaybetmektedir. Beslenmedeki değişikler ve düzenli egzersiz sayesinde bu hastalığın 
yüksek oranlarda önlenebildiği veya başlamasının geciktirilebildiği bilinmektedir. Diyabet, 
insülin hormonunun üretilmemesinden, az üretilmesinden veya üretilse dahi vücudun bunu 
kullanamamasından kaynaklanan metabolik bir hastalıktır. Düşük glisemik indeksli gıdalar ve 
lifli besinlerle yapılan bir diyet sayesinde diyabetin önlenebileceği kanıtlanmıştır (Coşansu ve 
Erdoğan, 2009; Karlı, 2017). 

Fenilketonüri 

Fenilketonüri olarak bilinen hastalık mutasyon nedeniyle meydana gelen kalıtsal metabolik bir 
hastalık türüdür. Beyin dokusunda biriken fenilalanin nörotoksik etkiler meydana 
getirmektedir. Tedavi yöntemi olarak kullanılan yöntem ise hayvansal kökenli proteinlerden 
olan et, süt ve yumurta gibi gıdalar ile; bitkisel kökenli yüksek protein kaynaklarından olan 
kurubaklagillerin diyetten çıkarılmasıdır. Hastalar düşük proteinli gıdalarla beslenmelidir 
(Yazıcı, 2018). 

Vegan/Vejetaryen Beslenme 

Son zamanlarda dünya genelinde vejetaryen ve vegan diyet eğilimi yaygınlaşmış olsa da 
binlerce yıl öncesinde bile böyle bir kavramın var olduğunu söylemek mümkündür. Pisagor 
(M.Ö. 580) vejetaryenlik kavramının kurucusu olarak kabul edilmektedir. Pisagor’dan da 
öncesine gidilecek olursa Antik Mısır’da (M.Ö. 3200) dini inanç olarak reenkarnasyonun 
benimsendiği bazı topluluklarda vejetaryen bir yaşam tarzının hüküm sürüldüğü bilinmektedir. 
Vejetaryenlik beslenme çeşitlerine göre gruplara ayrılmaktadır (Tural, 2018): 

Lakto-Ovo Vejetaryen: Yumurta, süt ve süt ürünleri tüketilirken, etin hiçbir çeşidi 
tüketilmemektedir. 

Lakto Vejetaryen: Süt ve süt ürünleri tüketilirken, yumurta ve etin hiçbir çeşidi 
tüketilmemektedir. 
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Ovo Vejetaryen: Yumurta tüketilirken, süt ve süt ürünleri ile etin hiçbir çeşidinin 
tüketilmemesidir. 

Vegan: Bal dahil olmak üzere hiçbir hayvansal ürünün tüketilmemesidir.  

Bunlara ek olarak 1847’de kurulan Birleşik Krallık Vejetaryen Topluluğu (The Vegetarian 
Society) tarafından vejetaryen kabul edilmeyen, deniz hayvanlarını tüketen pesko vejetaryenler 
ile kümes hayvanlarını tüketen polo vejetaryenlerin haricinde ravistler ve fruvitarianlar gibi 
çeşitli beslenme çeşitlerine sahip kimseler de bulunmaktadır (Ayyıldız ve Sezgin, 2021). 

Bazı Gıda Maddelerinin Veganlaştırılması İçin Yapılan Çalışmalar 

Jelly Tipi Yumuşak Şekerleme 

Top (2020), çeşitli oranlarda patates ve mısır nişastası kullanarak ürettiği şekerlemeleri ile 
veganlar için alternatif bir ürün geliştirmeyi ve helal gıda konusunda endişeleri olan tüketiciler 
için de jelatinsiz bir şekerleme üretimi yapmayı amaçlamaktadır. Jelly şekerleme üretiminde 7 
adet formülasyon denenmiş ve bu formülasyonlardan en yapışkan dokulu olanı patates nişastalı 
şekerlemeyken, en sert doku elde edilen ise mısır nişastası ile üretilen şekerleme olmuştur. 
Yapılan duyusal analiz sonuçlarına göre, 20 uzman panelist, nişasta ile geliştirilen jelly 
örneklerinin genel beğeni düzeyini kabul edilebilir nitelikte bulmuştur. 

Tarhana 

Gediz (2021) yaptığı bir çalışmada geleneksel ürünlerimizden biri olan tarhananın glutensiz ve 
vegan üretimi gerçekleştirmiştir. Üretim sırasında çölyak hastaları için glutensiz un tercih 
edilirken, vegan bireyler içinse soya sütünün nohut ile mayalanmasıyla elde edilen olan soya 
yoğurdu kullanılmıştır. Soya yoğurdu ilavesinin tat ve kokuyu iyileştirdiği, bunun da genel 
beğeniyi arttırdığı görülmüştür. Aynı şekilde glutensiz un kullanımının da yine beğeniyi 
arttıracak şekilde görünüş ve rengi geliştirdiği saptanmıştır. 

Kazandibi 

Şimşek ve ark. (2020) tarafından yapılan bir çalışmada, hem veganların hem de çölyak 
hastalarının tüketimine uygun bir kazandibi örneği için Hindistan cevizi sütü, pirinç unu, mısır 
nişastası ve damla sakızı kullanılarak çeşitli formülasyonlar geliştirilmiştir. 1 L Hindistan cevizi 
sütü, 1 adet damla sakızı 200 g şeker, 40 g mısır nişastası ve 60 g pirinç unu ile geliştirilen 
reçetenin özellikle eğitimli panelistler tarafından yüksek puanlar aldığı belirtilmiştir. 85 kişi 
üzerinde yapılan duyusal analizler sonucunda tüm katılımcıların geliştirilen reçeteyi 
beğendikleri ve satın almaya istekli oldukları görülmüştür. 

Kurabiye 

Özkaya ve ark. (2021) Eskişehir’e ait geleneksel talkan kurabiyelerini vegan diyeti kapsamında 
ele alarak vegan talkan kurabiyesi formülasyonları geliştirmişlerdir. Bu formülasyonlarda temel 
malzemeler leblebi tozu, buğday unu ve zeytinyağı olmak üzere, kurabiyelerin ilki kuru 
meyveler, ikincisi hurma, üçüncüsü de fındık, badem ve pudra şekeriyle tatlandırılarak üç farklı 
kurabiye elde edilmiştir. Bu kurabiyelerden ilk ikisi tatlandırıcıların (kuru meyveler ve hurma) 
sağladığı yapışkan dokudan ötürü beğenilmezken, en çok sevilen reçete fındık, badem ve pudra 
şekeri ile elde edilen üçüncü reçete olmuştur. 
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Keşkül 

Özkaya ve ark. (2020) tarafından yapılan bir diğer çalışmada, Türk mutfak kültüründe önemli 
bir yere sahip olan keşkülün veganlaştırılması ele alınmıştır. Yapılan duyusal analizler sonucu, 
vegan keşkülün genel beğeni düzeyi, 5 üzerinden 4,35 olarak bulunmuştur. Badem sütü ile 
yapılan keşkülün genel beğeni düzeyinin yanı sıra görünüş, tat ve koku istatistiklerinden de 
yüksek puanlar aldığı tespit edilmiştir. 

Bitki Temelli Yumurta Alternatifleri 

Yumurtanın, köpük oluşturma, koagülasyon, emülsifikasyon, şeker kristallerini kontrol etme, 
besin değerini arttırma ve renk gelişimini sağlama gibi oldukça önemli görevleri bulunmaktadır. 
Bu yüzden yumurtasız diyetler için yumurta yerine kullanılabilecek alternatiflerin 
oluşturulması gerekmektedir (Dokuzcan, 2019). Çeşitli gıda ürünlerinde yumurta ikamesi 
olarak kullanılan gıda maddeleri ile ilgili çalışmalar Tablo 1’de verilmiştir. 

Keten Tohumu ve Chia 

Genellikle yağlı tohumlar yüksek miktarlarda omega-3 ve omega-6 esansiyel yağ asitlerine 
sahiplerdir. Aynı zamanda yine yüksek oranlarda doğal antioksidanlardan olan tokoferol, kafeik 
asit ve beta-karoten gibi bileşenlerce de zengindirler. Yumurta ikamesi olarak katıldıkları 
gıdanın besin değerlerini yükseltirler ve yoğunlaştırma/jelleştirme ajanı olarak da 
kullanabilirler. Ürüne ilave edilmeden önce toz haline getirilirlerse daha etkili sonuçlar 
alınmaktadır (Borneo ve ark., 2010). 

Erkoç ve ark., (2021) yaptığı bir çalışmada hem keten hem de chia tohumunun pankek 
üretiminde yumurta ikamesi olarak kullanılabileceğini ve panelistler tarafından yapılan 
değerlendirmeler neticesinde pankeklerin genel kabul edilebilirliklerinin yüksek olduğunu 
belirlemişlerdir. 

Tablo 1. Yumurta İkame Maddeleri ve İkame Türleri 

Yumurta İkamesi İkame Oranı Referans 
Aquafaba Kısmi ikame He ve ark., 2021 

Soya sütü  Kısmi ve %100 
ikame 

Hedayati ve Tehrani, 
2018 

Bezelye protein izolatı ve ksantan 
gam 

Kısmi ve %100 
ikame Lin ve ark., 2017 

Soya proteini izolatı, ksantan gam, 
mısır nişastası karışımı 

Kısmi ve %100 
ikame Julanti ve ark., 2016  

Muz, chia ve soya sütü tozu  %100 ikame Agrahar-Murughar ve 
ark., 2016 

Börülce protein izolatı  Kısmi ikame  Shevkani ve ark., 2015  
Lüpen (acı bakla) unu Kısmi ikame  Salem ve Hanan, 2012  
Soya unu, buğday gluteni, mısır 
şurubu ve sodyum aljinat karışımı %100 ikame  Geera ve ark., 2011 

Chia Kısmi ikame  Borneo ve ark., 2010 

Soya Lesitini 

Düşük maliyetli yumurta ikamesi olarak kullanılabilen soya lesitini besinsel değerleri yüksek 
olan bir gıda ürünüdür. Yağlı bir içeriğe sahip olduğundan ötürü yumurta sarısı yerine 
kullanılması daha iyi sonuçlar vermektedir. 50 g yumurta için 8 g toz haline getirilmiş soya 
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lesitini 30 ml su ile kullanılmalıdır. Bu sayede yumurta proteinlerinin sağlamış olduğu bağlama, 
kıvam verme ve ürüne nemlilik sağlama gibi fonksiyonları yerine getirmektedir Julanti ve ark., 
2016, Geera ve ark., 2011).  

Haşlanmış Nohut Suyu (Aquafaba) 

Nohut veya diğer baklagillerin haşlanması, ardından da süzülmesi sonucu elde edilen yapışkan 
ve koyu kıvamlı sıvı literatürde ‘aquafaba’ olarak adlandırılmaktadır. Nohut suyunun, yüksek 
devirlerde çırpılmasıyla yumurtadakine benzer bir köpük yapısı geliştirilebilmektedir. Bu da 
bazı gıda ürünlerinin hazırlanmasında yumurtaya bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. 
İçeriğindeki “saponin” adlı madde bu köpüksü yapıyı oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca 
aquafabanın içerisinde bulunan yüksek oranlardaki nişasta da emülsifikasyona katkı 
sağlamaktadır (He ve ark., 2021).  

Fasulye gibi diğer baklagillerden de aquafaba elde edilebiliyor olsa da nohuttan elde edilen 
aquafaba kadar kıvamlı bir yapı oluşturulamamaktadır. Bu yüzden birçok aquafaba tarifi nohut 
suyu ile yapılmaktadır (Coscarelli, 2013; Dokuzcan, 2019). 

Geleneksel Gıdalar 

Geleneksel gıda, geleneksel hammaddeler ve geleneksel üretim teknikleri kullanılarak üretilen 
ürünlerin genel adıdır. Bölgelerin kültürünü ve tarihini yansıtan bu ürünler kendilerine has 
karakterlere sahiptirler. Geleneksel gıdalar belirli bir yörede belirli miktarlarda üretim yapılmak 
suretiyle elde edilmektedir; ancak 20. yüzyıla gelindiğinde artan nüfusla birlikte gıdaya olan 
talep de fazlalaşmıştır. Talebi karşılamak adına endüstriyel üretimler yaygınlaşmaya başlamış 
ve bunun bir sonucu olarak da geleneksel gıdalar endüstriyel ürünlerle rekabet edemez hâle 
gelmiştir. Son yıllarda ise insanların gıdalarını sorgulamaları, temiz gıda arayışları, ekolojik ve 
sürdürülebilirlik kavramlarının önemini arttırması gibi etkenlerle birlikte geleneksel gıdalara 
olan talep de yeniden yükselişe geçmiştir. Geleneksel gıdaların rekabet gücünü arttırmaya 
yönelik yapılan araştırmalarda inovasyonun önemi öne çıkmaktadır. Tüketiciler, geleneksel 
gıdaların farklılaştırılmış olanlarını daha çok tercih etme eğilimi göstermektedir (Guiné ve ark., 
2021).  

Geleneksel gıdaların bölgesel kalkınma üzerindeki etkileri yadsınamaz düzeydedir. Geleneksel 
gıda üretimi bölge için önemli bir istihdam kaynağıdır. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 
hayati öneme sahiptir (Kuşat, 2012). 

Tulumba ve Tarihçesi 

Toplumların sahip olduğu mutfak kültürleri birçok etken sayesinde şekillenmektedir. Türk 
mutfak kültürü ise oldukça zengin bir çeşitliliğe sahiptir ve bu çeşitliliği oluşturan en büyük 
etkenlerden biri coğrafi şartların çok çeşitli gıda maddelerinin üretimine elverişli olmasıdır. 
Osmanlı dönemine gelindiğinde mutfak kültürünün oldukça zenginleştiği bilinmektedir. Bu 
durum Osmanlı Devleti’nin sınırlarını farklı coğrafi bölgeler üzerinde genişletmesi ve kültürel 
etkileşimin artmasının bir sonucu niteliğindedir (Işın, 2018).  

Tulumba tatlısı, Osmanlı saray mutfağında önemli bir yer tutan, döneminin saray 
helvahanelerinde pişirilmiş olan mayasız hamur tatlılarından biridir. Geleneksel Türk tatlısı 
olan tulumba, pişirilen hamura kademeli bir şekilde yumurta ilavesi yapılması ve bu hamurların 
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soğuk yağda kızartılması ile elde edilmektedir. Kızartılan hamurlar soğuk şerbette bir süre 
bekletildikten sonra süzülerek servis edilmektedir. Diğer Türk tatlılarına nazaran ticari sürümü 
fazla ve maliyeti düşük bir tatlıdır. Tulumba tatlısı üretiminde çeşitli gıda katkı maddeleri 
kullanılarak farklı tat ve görünüşe sahip tatlılar da elde edilebilmektedir (Kuzumoğlu, 2020). 

Yüksek şeker ve yağ oranı ile tüketimine dikkat edilmesi gereken gıdalardan birisidir. Yüksek 
kaloriye sahip olan bu tatlı, diyet ile alınan enerji miktarını arttırarak kilo artışına sebebiyet 
verebilir. Fazla kilo alımı ve fiziksel aktivitenin yetersiz olması gibi durumların obezite, kalp 
damar hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklara yol açtığı bilinmektedir (Çelik ve Tümer, 2020). 

Tulumba tatlısı mayasız bir ürün olmasına karşın pişirilme esnasında su buharının etkisiyle 
hacim artışı sağlayan bir tatlıdır. Temel bileşikleri un, su ve yumurta olan tulumba tatlısının 
besin değerini arttırmak için içeriğinde süt ürünleri kullanımı da görülmektedir (Bulut, 2013). 

Tulumbanın temel maddesinden biri olan un, gluten içermektedir. Çölyak hastası ve gluten 
hassasiyeti olan kimseler için glutensiz tulumba tatlısı üretimi Bulut (2013) tarafından 
denenmiştir. Mısır, karabuğday ve pirinç unu içeren formülasyonlar ile tulumba tatlısı üretimi 
sonucunda karabuğday unu ile istenilen niteliklere uygun tulumba tatlısı üretimi elde edilemedi; 
ancak mısır unu ve mısır ununun kendine özgü aromasını baskılamak amacıyla ilave edilen 
patates nişastası (60:40) karışımı ile kontrol tulumba tatlısına en yakın glutensiz tulumba tatlısı 
üretilmiştir. 

Vegan Tulumba Tatlısı Üretiminde Kullanılan Bazı Hammaddeler 

Buğday Unu ve İrmik 

Tulumba tatlısının temel hammaddelerinden olan buğday unu, temizlenmiş ve tavlanmış 
buğdayın öğütülmesi yoluyla elde edilen yarı mamul bir gıda ürünüdür. Buğday ve buğday 
ürünlerinden olan un, nişasta, irmik, gluten, kepek vb. çok sayıda gıdanın hammaddesidir. Bu 
gıda maddelerine ekmek, makarna, kek, kraker, bisküvi, kahvaltılık gevrek gibi ürünler örnek 
verilebilir. Hammaddenin kalitesi, son ürünün kalitesini oldukça etkilemektedir. Bu yüzden 
elde etmek istenen ürüne göre hammadde seçiminin yapılması önemlidir. Ekonomik önem arz 
eden ve üretimi yapılan buğday çeşitleri Tr. aestivum, Tr. durum ve Tr. compactum olarak üç 
çeşittir (Köksal, 2021).  

Ekmek ve fırıncılık ürünlerinin elde edilmesinde Tr. aestivum yaygın olarak kullanılan buğday 
çeşididir. Bu buğday türünde sertlik arttıkça kalite de olumlu yönde etkilenmektedir. Un verimi 
ve protein içeriği yüksektir (%10-13). Bu unlarda gluten miktarı yüksek olduğundan su tutma 
kapasitesi de fazladır. Bu durum yüksek hacmin elde edilmesinde etkilidir. İrmik ve makarna 
üretiminde Tr. durum buğdayı kullanılmaktadır. Durum buğdayında protein oranı genellikle 
%13’ün üzerindedir. %11’in altına düştüğünde kalite olumsuz yönde etkilenmektedir. Bisküvi 
ve kek üretiminde ise yumuşak tane yapısına sahip Tr. compactum kullanılmaktadır. Ekmek 
yapımına elverişli değildir. Protein ve gluten miktarı düşüktür. Bisküvi ve kekler haricinde bu 
durumun arzu edildiği gofret, pasta ve börek gibi ürünlerin yapımında da yaygın olarak 
kullanılır (Ertugay, 2010; Bilgiçli ve Soylu, 2016). 
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Bitkisel Sıvı Yağ 

Tulumba tatlısı kızartılarak elde edilen bir hamur tatlısıdır. Kızartma işlemi genellikle bitkisel 
sıvı yağlar ile yapılmaktadır. Bu işlem için en çok kullanılan sıvı yağ, ayçiçek yağıdır. Ayçiçek 
yağı, Helianthus annuus bitkisinin tohumlarından elde edilmektedir. Bu tohumların yağ oranı 
%39-45 arasında değişiklik göstermektedir. Ayçiçek yağı, E vitamini açısından zengin bir 
içeriğe (50-80 mg/100 g) sahiptir (Özen, 2006). 

Şeker  

Literatürdeki adı “sakkaroz” olan şeker sözcüğünün, Arapça kökenli “sukkar” kelimesinden 
türetildiği düşünülmektedir. Önemli bir besin kaynaklarından biri olan şeker, şeker pancarından 
veya şeker kamışından elde edilebilmektedir. Bu iki şeker arasında tat, besin değerleri ve 
kimyasal bileşim bakımından hiçbir farkı yoktur. Şeker kamışı yalnızca tropik bölgelerde 
yetişirken şeker pancarı nemli ve rutubetli coğrafyaların tümünde yetişebilmektedir. Türkiye’de 
ise sakkaroz ve nişasta kökenli olmak üzere iki farklı şeker üretimi gerçekleşmektedir. Sakkaroz 
kökenli olarak şeker pancarı (Beta vulgaris L.) üretimi gerçekleştirilirken, nişasta kökenli 
olarak glukoz şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurupları, izoglukoz vb. üretimi yapılmaktadır 
(Erdinç, 2017; Gök, 2018).  

Nişasta 

Nişasta buğday, mısır, patates, manyok gibi çeşitli bitkilerden elde edilebilen bir 
karbonhidrattır. Gıda üretiminde nişasta çok çeşitli görevler üstlenebilmektedir. Bunlara örnek 
olarak; nem tutma, bağlama, kıvam arttırıcılık, jelleşme ve emülsiyon stabilizasyonunu sağlama 
verilebilir. (Kotancılar ve Karaoğlu, 2011). Nişastanın doğada fazlaca bulunması, düşük 
maliyetli olması ve toksik olmaması gibi avantajları, onu çok amaçlı kullanılabilir bir ürün 
haline getirmiştir. Nişasta, yalnızca gıda sanayisinde değil, aynı zamanda kâğıt, kimya ve ilaç 
sanayisinde de önemli bir yere sahiptir (Aygün, 2013).  

Limon Suyu 

Turunçgil meyvelerinden biri olan limon (citrus), C vitamininin (askorbik asit) önemli 
kaynaklarından biridir. Tatlı yapımında oldukça sık kullanılan şerbetlerin kıvam almasına yakın 
ilave edilen limon suyu, sakkarozu glikoz ve fruktoza parçalayarak kristalleşmeyi/şekerlenmeyi 
önler (Megep, 2006). 

Limon suyu aynı zamanda sitrik asit açısından da iyi bir kaynaktır. Sitrik asit, oksijenli solunum 
yapan organizmaların metabolizmasına yer alan bir asit çeşididir. Üretim maliyetinin düşüklüğü 
sayesinde yüksek ekonomik potansiyele sahiptir. Çoğunlukla (%70) gıda sanayisinde 
kullanılmasının yanı sıra, tarım, kozmetik, ilaç, kimya gibi birçok alanda da kullanılmaktadır. 
Gıda sektöründe, asitliğin düzenlenmesi ve oksidasyonun önlenmesi gibi görevler üstlenen 
sitrik asit, oda sıcaklığında beyaz, kristalize toz yapısındadır (Hacıoğlu, 2006; Öztürk ve Erbaş, 
2021).  

Aquafaba  

Aquafaba haşlanmış nohut suyu anlamına gelmektedir. Çeşitli baklagillerin (özellikle nohutun) 
haşlama suyundan elde edilen gövdeli ve yapışkan yapılı bir sudur. Yüksek devirlerde çırpılan 
aquafabanın yumurta akında olduğu gibi köpük yapısı oluşturduğu bilinmektedir. Bu yüzden 
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kimi reçetelerde yumurta ikamesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda aquafaba, nişasta 
içeriği yüksek olan bir sudur ve bu sayede emülsiyon oluşturmaya yardımcı olmaktadır 
(Dokuzcan, 2019).  

Psyllium 

Karnıyarık otu tohumlarına verilen genel bir addır. Bu otun 200’den fazla türü bulunmaktadır. 
%80 oranında çözünebilir lif içeriğine sahip olan psyllium, yüksek oranda potasyum, fosfor ve 
sodyum mineralleri içermektedir. Hindistan’daki Ayurveda sistemine göre yaygın bir şekilde 
tedavi amaçlı olarak kullanılmaktadır. FDA tarafından koroner kalp hastalıkları riskini 
azaltmakla ilişkilendirildiği için son yıllarda ABD ve Avrupa’da da kullanımı artmıştır. 
Psyllium jel oluşturma yeteneği yüksektir. Bu yüzden ekmek, bisküvi ve kek vb. üretiminin 
gerçekleştirildiği çalışmalarda kullanılmaktadır (Sevilmiş, 2021). 

 

YÖNTEM 

Materyal  

Geleneksel tulumba tatlısını vegan şekilde üretebilmek için aşağıda Tablo 2 ve Tablo 3’te 
bulunan malzemeler ile Halıcı (2009)’un reçetesi modifiye edilerek üretilmiştir. Bu doğrultuda 
reçeteyi vegan beslenme sistemine uygun hale getirmek için hamurdaki tereyağı yerine ayçiçek 
yağı, yumurta yerine ise psyllium ve aquafaba ikame olarak kullanılmıştır. (Halıcı, 2009).  

Tablo 2. Tulumba Tatlısı Hamuru İçin Kullanılan Malzemeler 

Hammadde Miktar 

Buğday unu 270 g 

Su 400 ml 

Nişasta 10 g 

İrmik 20 g 

Tereyağı 50 g 

Şeker 10 g 

Yumurta 120 g 

Kaynak: Halıcı (2009) 
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Tablo 3. Tulumba Tatlısı Şerbeti İçin Kullanılan Malzemeler 

Hammadde Miktar 

Şeker 630 g 

Su 600 ml 

Limon suyu 10 ml 

Kaynak: Halıcı (2009) 

Tulumba Tatlısı Kontrol Örneği Üretimi 

Kontrol olarak üretilen tulumba tatlısı, Tablo 2’de belirtilen malzemeler kullanılarak 
hazırlanmıştır. Şerbet için su ve şeker kaynatıldıktan sonra limon suyu ilave edilmiştir. Şerbet 
istenen kıvama geldikten sonra ocaktan alınmış ve soğumaya bırakılmıştır.  

Hamur için paslanmaz çelik bir kapta su ve şeker karıştırılmış ve ardından karışıma tereyağı 
eklenerek karışımın tamamı eriyene kadar ısıtılmıştır. Ardından karışıma buğday unu ve nişasta 
ilave edilmiştir. Bu aşamada elde edilen hamur hızlı bir şekilde karıştırılmıştır. Hamur, kabın 
dibinde katman bırakana kadar ezerek karıştırma işlemine devam edilmiştir. Daha sonra irmik 
ilave edilip karışım (70-75°C) soğumaya bırakılmıştır. 30-35ºC’ye soğuyan hamura yumurtalar 
teker teker ilave edilerek, karışım homojen hale gelene kadar karıştırılmıştır. Elde edilen 
tulumba hamuru bir sıkma torbasına alınarak oda sıcaklığında bulunan soğuk ayçiçek yağı 
içerisine sıkılmış ve kısık ateşte hamurlar kızarmaya bırakılmıştır. Kızartma işlemi 20 dakika 
sürmüştür. Kızaran hamurlar doğrudan oda sıcaklığındaki şerbet içine alınmış ve tulumbalar 
şerbet içinde 1 dk bekletildikten sonra şerbetten alınmıştır. Bu örneğe ait kullanılan malzemeler 
ve yapım aşaması Şekil 1’de gösterilmiştir. 
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Şekil 1. Tulumba Tatlısı Kontrol Örneği İçin Kullanılan Malzemeler ve 
Kontrol Örneğinin Yapım Aşaması 

Vegan olarak üretilen tulumba tatlısı için buğday unu, irmik, nişasta, psyllium, ayçiçek yağı, 
aquafaba, şeker ve su kullanılarak hamur hazırlanmıştır. Bu örnekler için hazırlanan şerbet, 
kontrol örneği için yapılan şerbet gibi hazırlanmıştır. 

Hamur için paslanmaz çelik bir kapta su ve şeker karıştırılmış ve ardından karışıma ayçiçek 
yağı eklenerek ısıtılmıştır. Ardından karışıma buğday unu ve nişasta ilave edilmiştir. Bu 
aşamada oluşan hamur hızlı bir şekilde karıştırılmıştır. Hamur, kabın dibinde katman 
bırakana kadar ezerek karıştırma işlemine devam edilmiştir. Daha sonra irmik ilave 
edilip karışım soğumaya (70-75°C) bırakılmıştır. Bu sırada daha önceden haşlanmış nohut 
suyunun hızlı devirde mikserde çırpılmasıyla elde edilen aquafaba, 30-35ºC’ye soğuyan 
hamura 15 g eklenmiştir. Ayrıca yine önceden 10 g psyllium ile su 1:5 oranında 
karıştırılarak bir jel elde edilmiştir. Elde edilen jel de bu aşamada hamur karışımına ilave 
edilerek, karışım homojen hale gelene kadar karıştırılmıştır. Elde edilen vegan tulumba 
hamuru bir sıkma torbasına alınarak oda sıcaklığında bulunan ve 160±10°C aralığına 
getirilen iki farklı sıcaklıktaki ayçiçek yağı içerisine sıkılmış ve kısık ateşte hamurlar 
kızarmaya bırakılmıştır. Kızaran hamurlar doğrudan oda sıcaklığındaki şerbet içine alınmış 
ve tulumbalar şerbet içinde 1 dk bekletildikten sonra şerbetten alınmıştır. Bu örneğe ait 
kullanılan malzemeler ve yapım aşaması Şekil 2’de gösterilmektedir. 

Vegan Tulumba Tatlısı Üretimi 
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Şekil 2. Vegan Tulumba Tatlısı İçin Kullanılan Malzemeler ve Vegan 
Tulumba Tatlısı Örneklerinin Yapım Aşaması 

Duyusal Analiz 

Çalışmada üretilen tulumba tatlısı örnekleri için yapılan duyusal analiz, 8 adet eğitimli panelist 
ile gerçekleştirilmiştir. Tulumba tatlısı örnekleri, 9’lu hedonik skala (9 puan: Mükemmel, 8 
Puan: Çok İyi, 7 Puan: İyi, 6 Puan: İyinin Altı, Ortanın Üstü, 5 Puan: Orta, 4 Puan: Ortanın 
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Altı, Kötünün Üstü, 3 Puan: Kötü, 2 Puan: Çok Kötü, 1 Puan: Son Derece Kötü)  kullanılarak 
renk, gevreklik, dişe yapışma, tat, koku, ağızda dağılma ve genel kabul edilebilirlik olmak üzere 
7 farklı kriterde değerlendirilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Deneme Desenine Göre Üretilen Tulumba Tatlıları (Kontrol: 

Hayvansal ürün içeren tulumba tatlısı, VT-160: Kızgın yağda kızartılan 
vegan tulumba tatlısı, VT-25: Soğuk yağda başlanarak kızartılan vegan 

tulumba tatlısı 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada sonucunda elde edilen duyusal özelliklerine ait analiz sonuçlarına, Tablo 4’te yer 
verilmiştir. Değerlendirme tadım formu üzerinde, 1-9 hedonik skalası (9 puan: Mükemmel, 8 
Puan: Çok İyi, 7 Puan: İyi, 6 Puan: İyinin Altı, Ortanın Üstü, 5 Puan: Orta, 4 Puan: Ortanın 
Altı, Kötünün Üstü, 3 Puan: Kötü, 2 Puan: Çok Kötü, 1 Puan: Son Derece Kötü) üzerinden 
yapılmıştır. Her bir panelistin her bir tulumba tatlısı örneği için verdiği değerlerin ortalaması 
ve standart sapması belirlenmiştir.  

Tablo 4. Tulumba Tatlısı Örnekleri İçin Duyusal Analiz Sonuçları* 

 Renk Gevreklik Dişe 
Yapışma Tat 

Kontrol 8,625±0,517a 7,625±0,916a 7,375±1,302a 7,625±1,061a 

VT-160 7,250±0,707b 6,750±1,035a 6,250±1,909a 7,625±1,061a 

VT-25 5,875±0,991c 7,625±1,408a 5,875±1,727a 6,750±1,389a 

  Koku Ağızda 
Dağılma 

Genel Kabul 
Edilebilirlik 

Kontrol  8,125±0,835a 6,375±2,264a 7,625±1,061a 

VT-160  7,625±0,518ab  7,500±1,309a 7,250±0,886ab 
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* Least Significant Difference (LSD) testinde aynı sütunda farklı harflerle gösterilen 
ortalamalar arasında istatistiksel olarak önemli fark bulunmaktadır (p ≤0,05) 

Tulumbaların renk özellikleri incelendiğinde; VT-160 tulumbası (7,250), VT-25 tulumbasına 
(5,875) göre daha yüksek puan almıştır. En yüksek puana kontrol örneği sahiptir. Tukey çoklu 
karşılaştırma testi sonuçlarına göre her üç tulumba tatlısı örneğinin renk özellikleri arasında 
önemli (p≤ 0,05) bir farklılık gözlenmiştir. 

Tulumba tatlısı örneklerinin gevreklik, dişe yapışma, tat ve ağızda dağılma özelliklerinin 
duyusal değerlendirme puanları birbirleriyle kıyaslandığında, Tukey çoklu karşılaştırma testine 
göre %95 güven aralığında bu örnekler arasında istatistiksel olarak farklılık gözlenmemiştir. 

Tulumbaların koku özellikleri incelendiğinde; VT-160 tulumbası (7,625), VT-25 tulumbasına 
(7,000) göre daha yüksek puan almıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi sonuçlarına göre, %95 
güven aralığında, kontrol ve VT-25 örnekleri istatistiksel olarak farklılık göstermiştir. Kontrol 
ve VT-25 tulumba örnekleri, VT-160 tulumba örneğiyle benzer sonuca sahip bulunmuştur. 

Tulumbaların genel kabul edilebilirlik özellikleri incelendiğinde; VT-160 tulumbası (7,250), 
VT-25 tulumbasına (6,375) göre daha yüksek puan almıştır. Tukey çoklu karşılaştırma testi 
sonuçlarına göre, %95 güven aralığında, kontrol ve VT-25 örnekleri istatistiksel olarak farklılık 
göstermiştir. Kontrol ve VT-25 tulumba örnekleri, VT-160 tulumba örneğiyle benzer sonuca 
sahip bulunmuştur. 

Şekil 4’te tadım sonrası tulumba örneklerine verilen puanlara göre duyusal özelliklerin değişimi 
radar grafiğinde verilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Tulumba Tatlısının Duyusal Analiz Sonuçlarının Değişimi 
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SONUÇ 

Panelistler tarafından yapılan duyusal değerlendirme sonucuna göre, tüm tulumba tatlıları 5 ve 
üzerinde puan alıp “genel kabul edilebilirlik” özelliği yönünden “kabul edilebilir” ve “iyi” 
olarak nitelendirilmiştir. VT-160 tulumba tatlısının daha yüksek puan almasının nedeni kabuk 
oluşumunun daha hızlı tamamlanması ve beklenen dışı sert içi yumuşak yapının oluşmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Vegan diyetin her geçen gün yaygınlaşması ile birlikte vegan ürünlere duyulan talep de 
artmıştır. Gıda endüstrisi bu talebi karşılayabilmek adına Ar-Ge çalışmaları yürütmekte ve 
piyasaya yeni ürünler sürmektedir. Geleneksel Türk tatlılarından biri olan tulumba da 
içeriğindeki hayvansal ürünler ile vegan tüketime uygun değildir. Bu çalışmada ise, 
gastronomik kimliğimizin önemli bir parçası olan tulumba tatlısının, vegan ürün çeşitliliğinde 
yerini almasını sağlamak için bir adım atılmıştır. Reçete geliştirilmeye açıktır ve ilerleyen 
dönemlerde yapılacak çalışmalar için oluşturulmuş bir temel niteliğindedir.   
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ÖZET 

Restoranlar, insanların temel gereksinimi olacak yeme içme ihtiyaçlarını ev dışında 
karşılamak amacıyla ortaya çıkmış işletmelerdir. Bu işletmeler her geçen gün nicelik olarak 
artmakla birlikte nitelik olarak da gelişmektedir. Tüketicilerin bu işletmelerden beklentileri 
her geçen gün değişmekle birlikte işletmeler arası rekabet de artmaktadır. Bu durum restoran 
işletmeleri arasında bir değerlendirme sürecini başlatmıştır. Dünya genelinde kabul görmüş 
önde gelen restoran değerlendirme rehberi Michelin Rehberi’dir. Bu çalışmanın amacı 
Michelin Rehberi’nin başta İstanbul’daki restoran işletmeleri olmak üzere, etkilerini 
literatürdeki araştırma sonuçlarından faydalanarak ortaya koymaktır. Bu amaçla farklı 
destinasyonlara ve farklı işletmelere yönelik daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarından 
yola çıkılarak uygulamanın İstanbul ve İstanbul’daki işletmelere olası etkileri araştırılmıştır. 
Araştırma sonuçları, Michelin Rehberi’nin İstanbul’da değerlendirmelere başlamasının; 
yiyecek içecek sektörünün gelişmesine, İstanbul’un bir gastronomi merkezi olmasına ve buna 
bağlı olarak nitelikli istihdam olanaklarının gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bu sürecin aynı 
zamanda, inovasyon kültürünün geliştirmesine katkıda bulunurken lezzet ve kalite 
standartlarının yükselmesini beraberinde getireceği düşünülmektedir. Bununla birlikte 
geleneksellikten uzaklaşma, yerel mutfağın olumsuz etkilenmesi gibi bazı olası tehditlerin de 
ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Michelin Rehberi, Michelin Yıldızı, İstanbul. 
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AN EVALUATION ON THE POSSIBLE EFFECTS OF THE MICHELIN 
GUIDE ON ISTANBUL AND RESTAURANT BUSINESSES IN 

ISTANBUL 
ABSTRACT 

Restaurants are businesses that have emerged to meet people's basic needs for eating and 
drinking outside the home. While these enterprises are increasing in terms of quantity, they 
are also improving in terms of quality. While the expectations of consumers from these 
businesses are changing day by day, the competition between businesses is also increasing. 
This situation has started an evaluation process among restaurant businesses. The world-
renowned leading restaurant evaluation guide is the Michelin Guide. The aim of this study is 
to reveal the effects of the Michelin Guide, especially on restaurant businesses in Istanbul, by 
making use of the research results in the literature. For this purpose, the possible effects of the 
application on Istanbul and businesses in Istanbul were investigated based on the results of 
previous studies for different destinations and different businesses. The results of the research 
show that the Michelin Guide started to evaluate in Istanbul; It will contribute to the 
development of the food and beverage industry, making Istanbul a gastronomy center and, 
accordingly, the development of qualified employment opportunities. It is thought that this 
process will also contribute to the development of the innovation culture and increase the taste 
and quality standards. However, it is thought that some possible threats may arise, such as 
moving away from traditionalism and negatively affecting the local cuisine. 

Keywords: Gastronomy, Michelin Guide, Michelin Star, Istanbul 

GİRİŞ 

Restoran işletmeleri kişilerin ev dışında yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ortaya 
çıkan işletmelerdir. Bireylerin yaşam biçimleri, çalışma koşulları değiştikçe ve gelir durumları 
arttıkça restoranlara olan talep de artış göstermiştir. Başta insanlar her ne kadar temel yeme 
içme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla restoran işletmelerini tercih etmiş olsalar da 
günümüzde tüketicilerin restoran işletmelerinden kalite, lezzet, atmosfer gibi temel 
ihtiyaçların ötesinde pek çok beklentileri de ortaya çıkmıştır. Restoran işletmeleri de ürün ve 
hizmetlerini tüketicilerin bu beklentilerine uygun olarak sunmaya başlamışlardır.  

Mutfak turizmi çok boyutlu bir kavramdır. Farklı yiyecekleri tatmanın ötesine uzanmaktadır. 
Üretim, hazırlama ve tüketimine kadar uzanan tüm süreci içermektedir (Long, 2004). Farklı 
mutfakları tanıma ve yöresel lezzetlerini tatmak isteyen turistler, yeni yemekler keşfetmek 
adına dünyayı gezmektedirler. Yüksek gelire sahip bu yemek düşkünleri için, ünlü şeflerin 
yönettiği ödüllü restoranlar en önemli uğrak noktalarıdır. Gurme turistler, ödüllü restoran 
işletmelerini takip ederek seyahat planlarını yapmaktadırlar. Sürekli kendilerini geliştiren, 
farklı tatlar yakalamaya çalışan ve kaliteli hizmet sunan restoran işletmeleri, restoran 
rehberlerinin belirledikleri ölçütlere göre değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler gizli 
denetçiler tarafından yapılarak dünyanın en kaliteli hizmet veren restoranları belirlenmektedir 
(Uğuzluoğlu, 2021: 1). 

324



Küresel çapta restoran işletmelerindeki artış bu alanda yoğun bir rekabet ortamı 
oluşturmuştur. Artan bu rekabet ortamında tüketiciler bir restoranı tercih edecekleri zaman 
çeşitli restoran değerlendirme kuruluşlarını referans alarak tercihte bulunmaktadırlar. Önceleri 
daha önce deneyimde bulunan kişiler referans alınırken zamanla ortaya çıkan bu 
değerlendirme kuruluşları önem kazanmıştır. 

İlk restoran değerlendirme rehberlerinin 19. yüzyılda var olduğu düşünülmektedir. Dünya 
üzerinde ilk restoran eleştirmenlerinden biri olan Grimod de la Reynière, yaklaşık 10 yıl 
boyunca Paris’te bulunan restoranları değerlendirmiş ve 1803’de Almanach des Gourmands 
isimli restoran değerlendirme rehberini yayımlamıştır. Günümüzde restoran işletmelerini 
değerlendiren pek çok kuruluş bulunmaktadır.  

Bu değerlendirme kuruluşlarından bazılarına; The World's 50 Best Restoran Değerlendirme 
Kuruluşu, Gault Millau Değerlendirme Rehberi, La Liste, The Miele Guide Restoran 
Değerlendirme Kuruluşu, American Automobile Assocation (AAA Diamond Ratings), 
Gambero Rosso Restoran ve Şarap Rehberi, Harden’s Restoran Değerlendirme Rehberi, The 
Good Food Guide, Zagat Değerlendirme Kuruluşu, Forbes Travel Guide (Forbes Seyahat 
Rehberi) ve The World Restaurant Awards örnek gösterilebilir (Çavuş ve Nazik, 2022: 139-
140). 

Restoran işletmeleri, bireylerin temel beslenme ihtiyaçlarını gidermesinin yanı sıra; farklı 
lezzetler tatma, yakın arkadaşlar veya aile ile birlikte hoş vakit geçirme, yeni deneyimler 
tatma ve sosyalleşme imkânı sunan çok fonksiyonlu alanlardır (İbiş, 2021: 129). Son yıllarda 
insanlar, marjinal bir yiyeceği ve içeceği tatmak, sıra dışı bir hizmet almak ya da ambiyansı 
deneyimlemek için yüksek miktarlarda para harcamaya hazır durumdadırlar (Subakti, 2013: 
291).  

Türkiye’de restoran değerlendirme kuruluşlarına bakıldığında yakın bir tarihte başladığı 
görülmektedir. Bunlardan ilki 2014 yılında faaliyet gösteren Yedy Köşeli Yıldız Gastronomik 
Derecelendirme sistemidir. Bu kuruluşun amacı Türkiye’de bulunan yiyecek ve içecek 
işletmelerinin kalitesini yükseltmek, gastronomi alanındaki eksikleri gidermek ve mutfağa ilgi 
duyan lezzet severleri doğru adrese yönlendirmektir.  Yiyecek ve içecek işletmeleri 
profesyonel denetçiler tarafından 3 ayrı denetime tabi tutulmaktadır.  İşletmeler denetçilerin 
verdikleri puanlar neticesinde 1, 2 ve 3 yıldız almaya hak kazanmaktadırlar. Yıldız 
kazanamayan fakat kriterlerin büyük çoğunluğunu karşılayan restoranlar ise Lezzet Noktası 
olarak tanımlanmaktadır (Çetin vd., 2020: 237). 

Şekil 1 : Yedy Gastronomik Derecelendirme Sistemi 
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Türkiye’de bulunan kuruluşlardan bir diğeri ise; 2017 yılında yayınlanmaya başlayan İncili 
Gastronomi rehberidir. Profesyonel 3 müfettişten oluşan ekip lezzet, sunum, fiyat, kullanılan 
malzemelerin kalitesi ve ambiyansa göre restoranları değerlendirmektedir. Türkiye’de 5 
İnciye sahip restoranlara örnek olarak İzmir’de OD Urla, Bodrum/Muğla’da Maça Kızı, 
İstanbul’da Mikla, Neolokal ve Sunset gösterilebilir (Kiraz, 2020: 53-57). 

Dünya genelinde değerlendirildiğinde en önemli görülen değerlendirme kuruluşlarından biri 
Michelin Rehberi’dir. Bu çalışmada Michelin Rehberi ve Michelin Yıldızı uygulamasından 
bahsedilmekte, ardından 2022 yılı itibari ile Michelin Yıldızı uygulamasının İstanbul’da 
başlayacak olması nedeni ile uygulamanın destinasyon olarak İstanbul ve İstanbul’daki 
restoran işletmeleri üzerine olası etkileri literatürde yapılmış araştırma sonuçlarına 
dayandırılarak değerlendirilmiştir. 

Michelin Rehberi 

Michelin Rehberi (MR), güvenilir bir üçüncü taraf kuruluş olarak (Subakti, 2013), küresel 
anlamda en köklü ve kapsamlı restoran değerlendirme kuruluşudur (Çavuş, 2020: 35). Bu 
kuruluş Avrupa’da Michelin Rouge/Kırmızı Rehber olarak bilinmektedir (Johnson vd., 2005: 
171). Fransa’da Michelin lastik firması tarafından yayınlanan ve dünyadaki lezzetli ve kaliteli 
hizmet sunan restoranları ödüllendirmek adına kurulan bir değerlendirme sistemidir. Ayrıca 
bölgede bulunan otel ve restoran işletmelerini, bu işletmeler hakkında ayrıntılı bilgi sunan ve 
yol haritasının da bulunduğu bir kılavuzdur (Köse, 2015: 26). Kılavuzda Michelin Yıldızlı, 
Yeşil Yıldızlı ve Bib Gourmand restoranlar yer almaktadır.  

MR, 1889 yılında Edouard ve Andre kardeşlerin kurduğu lastik firmasının bir ek hizmeti 
olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.  Alanında ilk organize iş olma özelliği taşıyan MR ilk 
yıllarda seyahat eden kişilerin yol güzergahı üzerinde iyi yemek hizmeti alabileceği mekanları 
tespit etmekte ve deneyimlerini müşterileriyle paylaşmaktadır (Yurday ve Kıngır, 2019: 326). 
Ayrıca yol üzerindeki tamirhane ve benzin istasyonlarını da göstermektedir.  Firmanın yaptığı 
bu uygulama seyahat edenler için hem işletmenin ürettiği lastiği kullanma hem de lastikle 
uyumlu bir yol haritası vermesi adına oldukça önemlidir (Henley, 2004:  5-6). MR ilk olarak 
1920 yılında bir ücret (7 Frank) karşılığında satılmaya başlanmıştır. 1926 yılında başlangıçta 
tek yıldız ile yemek mekânlarını ödüllendirilmiştir. 1931 yılında sıfır, bir, iki ve üç yıldız 
hiyerarşisi getirilmiş ve 1936 yılında yıldızlı sıralama kriterleri yayınlanmıştır (Michelin 
Guide, 2022). Rehberin ön sözünde yazan “Yüzyılla birlikte doğan bu kılavuz sürebildiği 
kadar sürecektir” ifadesi, rehberin kendini sürekli güncelleyen bir kaynak olma özelliği 
taşıdığını da göstermektedir (Şahin, 2021: 10).  Rehber, ilerleyen dönemlerde restoran ve 
oteller için prestij sağlayıcı bir araç olarak görülmeye başlanmıştır (Yurday ve Kıngır, 2019: 
326). 20. yüzyılda üç kıtada 30’dan fazla bölgede 30.000’den fazla kuruluşu değerlendirmekte 
ve dünya çapında 30 milyondan fazla MR satışı yapılmaktadır (Michelin Guide, 2022). 

Michelin Yeşil Yıldız (Green Star) restoranlar, mutfaktaki mükemmelliği olağanüstü çevre 
dostu taahhütlerle birleştiren yemek deneyimleri sunmaktadır. İlk olarak 2020 yılında 
verilmeye başlanmasına rağmen MR’lerinde 2021 yılı itibariyle yer almaya başlamıştır. Hem 
etik hem de çevresel standartlarından kendilerini tutan ve atıklardan kaçınmak, plastik ve 
diğer dönüştürülemeyen malzemelerin tedarik zincirlerini azaltma veya çıkararak 
sürdürülebilir üreticiler ve tedarikçilerle birlikte çalışılmaktadır. Bu restoranların çoğunluğu 
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kendi ürünlerini kendileri yetiştirmekte veya doğadan toplamaktadırlar. Ayrıca yerel çiftçiler 
ve balıkçılarla bağlantılı çalışmaktadır. Yeşil yıldız almak için aranan belirli bir kriter 
bulunmaktadır. Fakat müfettişler şunları da dikkate almaktadırlar (Michelin Guide, 2022): 

 Bileşenlerin kaynağı,
 Mevsimlik ürünlerin kullanımı,
 Restoranın çevresel ayak izi,
 Gıda atık sistemleri,
 Genel atık bertarafı ve geri dönüşümü,
 Kaynak yönetimi ve
 Restoranın sürdürülebilirlik yaklaşımı hakkında ekip ve misafirler arasındaki

iletişim.

MR 1997 yılından itibaren Bib Gourmand  (BG) ödülü ile “kaliteli, uygun fiyatlı” restoranlar 
ödüllendirilmektedir. BG ödüllü restoranlar için belirlenmiş bir standardizasyon yoktur. 
Restoranların ortak özelliği yemesi kolay, bilinen, genelde evde yapabileceğimizi 
düşündüğümüz yemeklerden oluşmaktadır. Michelin Yıldızlı restoranlara göre çok daha 
uygun fiyata yemek yiyebileceğimiz ve memnuniyet duygusu bırakacak işletmeler yer 
almaktadır (Michelin Guide, 2022).  

Michelin Yıldızı 

MR 1923 yılına kadar sadece otel, restoran, benzin istasyonu vb. bilgilerini paylaşırken bu 
tarihten sonra rehbere “Önerilen Oteller ve Restoranlar” bölümü eklenmiştir. Bu durum bir 
değerlendirme sistemi gereksinimini de beraberinde getirmiştir. 1926’da MR değerlendirme 
ölçütü olarak yıldızlama sistemi temel alınmıştır (Çavuş, 2020: 38). 

Yıldızlama sistemi ilk yıllarda tek yıldız kriteriyle ortaya çıkmıştır. Sonraki dönemlerde ise; 
iki ve üç yıldız olarak gelişim göstermiştir. Her bir yıldızın anlamı bulunmaktadır. “Bir 
yıldız” yol boyunca durulmaya değer, “İki yıldız” yol güzergahınızdan ayrılıp, yolu uzatmaya 
değer, “Üç yıldız” ise; özel bir yolculuğa değecek kalitede bir restoran anlamını içermektedir. 
Yıldızlara yüklenen bu anlamlar 1936 yılında değişikliğe uğramıştır.  Son değişikliklere göre; 

: Alanında çok iyi restoran 

: Güzergah değiştirmeye değer, mükemmel mutfak 

: Özel yolculuğa değecek, fevkalade mutfak anlamlarını taşımaktadır (Çavuş vd., 
2018: 100). 

Tek yıldız kategorisinde sadece yemek ve şarap listesinin kalitesi değerlendirilirken, iki ve üç 
yıldızlı restoranlarda özgünlük veya şefin kişisel imzası gerekmektedir. Üç yıldıza hak 
kazanmak için çok yönlü mükemmellik beklenir ve diğer taleplere zarif bir ortam ve kusursuz 
hizmet eklenmektedir (Fine Dining Guide 2005). MR yıldızları verilirken belirli kriterler 
temel alınmaktadır. Bunlar (Bilge vd., 2021: 123-124); 

• Yiyecek ve içeceklerin yapımında kullanılan ürünlerin kalitesi,
• Yemeğin lezzeti,
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• Doğru pişirme tekniklerini profesyonelce kullanma,
• Sunulan hizmet ile ödenen ücretin birbirini karşılaması ve
• Hizmetin aynı kalitede kalmasını içermektedir.

Restoranlar, maaşlı ve dolayısıyla bağımsız olan anonim müfettişlerin (Avrupa için yetmiş 
beş tane vardır) bir veya daha fazla ziyareti temelinde seçilir. Müfettişlerin üst sınıf 
konaklama endüstrisinde en az on yıllık mesleki deneyime sahip olmaları ve atandıktan sonra 
altı ay süren kurum içi eğitim almaları gerekir (Fine Dining Guide 2005). Restoranların 
denetlenme sürecinde esas alınan temel unsur “mahremiyet” kavramıdır. Profesyonel 
denetçiler, denetlemeye gittikleri işletme ya da restoran şeflerinden kimliklerini 
saklamaktadırlar.  Michelin süreci tamamen gizli tutulmaktadır. İşletme yıldız almaya değer 
bulunduğu takdirde işletmeye bilgi verilmeden Michelin şirketi tarafından yıldız 
gönderilmektedir (Köse, 2015: 31-32).  

Denetçiler, Michelin tarafından hazırlanan kriterlere göre işletmeyi denetlemektedirler. 
İşletmede sunulan yemeklerin malzeme listesini hazırlamakta ve yemeğin hazırlanmasındaki 
her aşamayı rapor haline getirmektedirler. Rapor hazırlanırken; kullanılan ürünlerin kalitesi, 
aşçıların uzmanlık seviyesi, lezzet uyumu, ürünlerin hazırlanmasında kullanılan teknikler ve 
tekniklerin doğru kullanımı ve yaratıcılık da dahil pek çok kriter baz alınmaktadır. Bir değer 
kriter ise yemek yenilen alanın ambiyansı, konfor, servis kalitesi, misafir karşılamadır. 
Denetçiler işletme ile ilgili tüm detayları rapora eklemektedirler (Robinson 2009: 34). 

İşletmeler İçin Michelin Yıldızının Önemi 

Michelin Yıldızının otel ya da restoran işletmelerine pek çok olumlu katkısı bulunmaktadır. 
Bu katkılardan en önemli görüleni ün kazanmak ve tanınmışlıktır.  MR kabul edilen 
işletmelerin küresel alanda tanınmışlığı artmakta ve bu durum da işletmeye maximum fayda 
sağlamaktadır (Köse, 2015: 35). İşetmeler yıldız kazandığı ya da kaybettiğinde bu durum 
menü fiyatlarını da etkilemektedir. Michelin Yıldızı’na aday gösterilen işletmelerin dahi menü 
fiyatlarında önemli artışlar olduğu gözlemlenmiştir (Snyder ve Cotter. 2008: 51). Michelin 
Yıldızlı restoranların kaliteli hizmet sunması (gıdaların kalitesi, servis hizmeti, ambiyans, 
hijyen vb.) menü fiyatlarındaki artışı olağan kılmaktadır (Statman, 2014: 69). 

Michelin Yıldızlı bir işletme, kazandığı yıldızın tanıtımını yaparak benzer işletmelerden 
farklılaşma sağlamaktadır.  Bu durum diğer destinasyonlara karşı işletmeyi avantajlı duruma 
getirmektedir. Dolayısıyla işletmeye olan ziyaretlerde büyük bir artış gözlenmektedir (Köse, 
2015: 79). 

Tüketici tarafında ise Michelin Yıldızları, restoranlarda alacakları deneyimin kalitesi 
konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sertifikalandırmalar, marka özelliklerini 
doğrulamak ve marka özgünlüğünü onaylamak için kullanılan geleneksel bir yöntemdir (Starr 
ve Brodie, 2016). Havayolu, otel ve restoran endüstrileri gibi çeşitli alanlarda yapılan 
çalışmalarda, üçüncü taraf sertifikaların tüketici davranışları üzerinde önemli bir etkiye sahip 
olduğuna dair tutarlı sonuçlar elde edilmiştir (Sparks et al., 2013; Jun et al., 2017; Kim et al., 
2019). 
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Türkiye, tarih boyunca pek çok medeniyetin var olduğu ve aynı zamanda bu medeniyetlerin 
birbiri ile kültürel etkileşime girdiği bir coğrafyada kurulmuştur. Tüm bu etkileşimler 
sonucunda mutfak kültürü ve yemek çeşitliliği de gelişmiş ve zenginleşmiştir. Bu bağlamda 
Türk mutfağı, dünya mutfakları arasında önemli bir yere sahiptir.  

Türkiye’de 2022 yılına kadar Michelin Yıldızlı bir restoran bulunmamaktadır. MR ilk kez 11 
Ekim 2022’de İstanbul/Türkiye’de restoran değerlendirmesi yapacağını duyurmuştur.  
İstanbul, MR tarafından değerlendirilen 38. Uluslararası destinasyondur 
(guide.michelin.com). İstanbul nüfus büyüklüğü açısından 15 milyon 519 bin nüfus ile 
dünyanın en büyük 14. şehri (TRT Haber, 2020), nüfus yoğunluğu açısından ise dünyanın en 
büyük 31. şehri konumundadır (City Mayors, 2007). 2019 yılında (salgın öncesi) 14 milyon 
906 bin yabancı ziyaretçi İstanbul’a gelmiştir. Ziyaretçilerin milletlere göre dağılımı; 
Almanya (1.111.561), İran (923.138), Rusya (721.719), Irak (677.144), Fransa (508.669), 
İngiltere (489.796), ABD (459.909), Suudi Arabistan (444.891), Çin (378.172), Kuveyt 
(337.679), Ukrayna (331.776)  ve diğer ülkelerden (8.522.209) oluşmaktadır (İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü, 2019). İstanbul gastronomi potansiyelinin yanı sıra tarih, kültür, sanat, 
ekonomi, kentleşme (Şarkaya İçellioğlu, 2014) ulaşım, alt ve üst yapı gibi birçok unsura 
sahiptir.  

Güzel Şahin ve Ünver (2015) tarafından yapılan çalışmadan İstanbul’un gastronomi odaklı bir 
merkez olmada çok güçlü bir imajının ve marka değerinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 
sırasıyla Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı, balığın ve et/kebabın temsiliyetleri ön plana 
çıkmaktadır. Bu konuda şehirde yapılan gastronomi festivallerinin ve kongrelerin de önemi 
büyüktür. Uzut (2021) çalışmasında İstanbul’da yer alan restoran sahipleri tarafından yapılan 
reklam ve tanıtım faaliyetlerinin de şehrim imaj ve marka değerine katkı sağladığını 
belirtmektedir. İlde faaliyetlerine devam eden birçok tarihi yeme içme işletmesi de bu 
durumuma katkı sağladığı bilinmektedir. Özellikle tarihi yarım adada bir asrı devirmiş birçok 
işletme bulunmaktadır.  

YÖNTEM 

Çalışmada MR üzerine yapılan çalışmaların bölgede/yörede veya işletmedeki fırsatları, 
üstünlükleri (güçlü yönler), tehditleri ve zayıflıkları (FÜTZ) belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
kapsamda, yayınlanan İngilizce, Türkçe makaleler ve haber siteleri incelenmiş, ikincil 
verilerden yararlanılmıştır.   

FÜTZ analizi, bir ürünün rakipleriyle kıyaslanması halinde avantaj ve dezavantajlarının 
belirlenerek, karşılaşılabilecek fırsat ve tehditleri öncenden saptandığı yöntem olarak 
açıklanmaktadır (Güngör ve Arslan, 2004). FÜTZ; fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve 
zayıflıkların baş harflerini içeren bir kısaltmadır. Zayıflıklar, bir organizasyonun 
performansını engelleyebilecek veya engellemeye dâhili olabilecek faktörlerden oluşmaktadır. 
Bu nedenle şirketleri güçlü ve zayıf yönleri içsel unsurlardır. Fırsatlar, kuruluş dışında 
bağlantıların destekleyebilecek veya kolaylaştırabilecek faktörler veya özelliklerdir. Tehditler, 
ulaşılabilir hedefleri engelleyebilecek veya geciktirebilecek işletme dışındaki olumsuz 
faktörlerle ilgilidir (Culp vd., 2016).   
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Çalışmanın bu bölümünde lüteratürde daha önce yapılan çalışmalardan yola çıkılarak MR 
uygulamasının destinasyon ve işletmeler için ortaya çıkardığı fırsatlar, üstünlükler, 
tehditler ve zayıflıklar incelenmiştir. Buradan yola çıkarak çalışma sonucunda MR 
uygulamasının İstanbul ve İstanbul’daki restoran işletmeleri için olası etkileri 
tartışılmıştır. 

Fırsatlar 

 Yiyecek içecek sektörünü canlandırmak (Bilge vd., 2021),
 Gastronomik bir destinasyon olma konusunda fayda sağlaması (Marine-Roig vd.,

2019; Seyitoglu ve Ivanov, 2020; İzci, 2022; Bang vd., 2022)
 Michelin yıldızlı bir restoranın bölgenin sosyal, ekonomik ve çevresel gelişimine

katkıda bulunması (Corigliano, 2002; Bilge vd., 2021)
 Marka olarak destinasyon imajını desteklemesi (Meneguel vd., 2019; Bilge vd., 2021;

Batat, 2020)
 Ülke mutfağına uyum sağlaması (Budist tapınak ve Şanghay sokak lezzetleri)
 Yeni iş olanakları sağlaması
 Sektöre yenilikler katıp sürekliliği sağlamak (Ottenbacher ve Harrington, 2007; Bilge

vd., 2021),
 Mutfak kültürüne karşı merak uyandırması (İzci, 2022)
 MR gastronomi alanında önemli bir rehber olarak görülmesi (Lane, 2013)

Üstünlükler 

 Arz ve talep için bir buluşma noktası sağlaması,
 Lezzetli ve güvenilir yemek yeme deneyimi sağlaması,
 Restoran endüstrisinin (fine dinning) kaliteli ve yaratıcılık standartlarını artırması

(Naylor, 2011; Akoğlu vd., 2017)
 Deneyimlerin sahnelenmesi ve hikâyenin anlatılması (Batat, 2020)
 Restoranın ekonomik kalkınmasını desteklemesi (Meneguel vd., 2019; Bilge vd.,

2021)
 Restoranlar rakiplerinden ayrılmakta ve rekabet avantajı elde ederler (Bouty ve

Gomez, 2013; Bilge vd., 2021)
 Şeflerin saygınlığını ve güvenini artırması,
 Michelin Yıldızlı restoranların tüketicileri fiyatlara daha az duyarlı olması(Kiatkawsin

ve Han, 2019; Batat, 2020)
 Kişisel imaj, sosyal ve hedonik (yalnızca sosyal değer üzerinde) değer elde etme şansı

tanıması (Bang vd., 2022)
 Duygusal tüketim değerlerini yükseltmede önemli bir etkisi olması(Bang vd., 2022)
 Güvenilir bilgi kaynağı sağlaması
 Yerel gıda satışlarını arttırması ve yöresel mutfak hakkında olumlu bir imaj

oluşturması (Batat, 2020)
 Michelin Yıldızları işletmeler için pazarlama aracı olması (Harrington vd., 2013; Bang

vd., 2022)

BULGULAR
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 Şefler ve restoranlar arasında hiyerarşi oluşturması (Lane, 2013)  
 Michelin Yıldızlı şeflerin kendine özgü bir meslek kültürüne sahip olması (Cooper 

vd., 2017) 

Tehditler 

 Diğer restoranların doluluk oranlarını olumsuz yönde etkilemesi (Bilge vd., 2021), 
 Yıldızı kaybetme kariyerlere zarar verir ve paydaşların güvenini sarsması (Palmer vd., 

2007) 
 Yerli tüketicilerin daha az ziyaret etmesi (fiyat ve sıra bakımından) (İzci, 2022; 

Henderseon, 2016), 
 Geleneksel ve zanaatkarlık gerektiren yemeklerden uzaklaşılması (İzci, 2022) 
 Yerel mutfak kültürünü etkilemesi (İzci, 2022) 
 Geleneksel yemekleri iyi yapan restoranların azalması (İzci, 2022), 
 Bilinçsiz önyargının (diğer ülkelerde), Michelin Rehberine girmesindeki etkisi (Lane, 

2015)  
 Restoranlar değerlendirilir (yemekte ve hizmette) iken hala Fransız mutfak kültürünün 

(haute cuisine) etkilerine göre değerlendirilmektedir (Lane, 2013) 
 Eleştirmenlerin sembolik sınırlar koymasına neden olması (Jamerson, 2009) 
 Teknik restoranlar lehine değerlendirme yapılması (İzci, 2022) 

Zayıflıklar 

 Üretimin daha stresli bir ortamda gerçekleştirilmesi,  
 Yıldız sayılarındaki artış nedeniyle fiyatlardaki artışlar (Cotter ve Snyder, 2008; 

Meneguel vd., 2019; Bilge vd., 2021), 
 MR ulusal/bölgesel ve etnik/göçmen mutfaklara değer verilmesini engellemiştir (Lane, 

2013) 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Dünya genelinde kabul görmüş, hem destinasyonlar hem işletmeler hem de çalışanlar için 
önemli avantajlar sağlayan restoran derecelendirme sistemi Michelin Rehberi 2022 yılı itibari 
ile Türkiye’de (İstanbul’da) restoran değerlendirme faaliyetlerine başlamaktadır. Bu sistem 
işletmeler arasındaki rekabet koşullarını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pek çok 
yönü ile etkileyeceği düşünülmektedir. Çünkü Michelin Yıldızlı bir işletme olmak başta 
prestij olmak üzere müşteri sayısında artış, ekonomik açıdan iyi gelir, olumlu imaj ve daha 
pek çok avantaj sağlamaktadır. 

Bertan ve Alkaya (2018) yaptıkları araştırmada Michelin Yıldızlı restoranlara yönelik değer, 
atmosfer, hizmet ve yemek algılarının işletmelerin bulunduğu ülkeye, destinasyona göre 
farklılık gösterdiğini ortaya koymuşlardır. Çavuş ve Hamil Nazik (2022) tarafından 
İspanya’da Michelin Yıldızlı restoranların başarı faktörlerinin incelendiği çalışmada ise 
restoranların gelenekseli koruyarak modernleşen bir hizmet kalitesi anlayışı bir başarı unsuru 
olarak tespit edilmiştir. Bu yönü ile bakıldığında İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal 
zenginliklerinin fazla olması, asrılar boyu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasının 
sağlamış olduğu mutfak kültündeki çeşitlilik, değerlendirmeye konu olacak işletmeler için pek 
çok avantajlar sağlayacağı söylenebilir. Bununla birlikte Michelin Yıldızı uygulamasının 
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İstanbul’daki işletmelere saygınlık kazandıracağı gibi ürün ve hizmet standartlarında iyileşme, 
çalışanların motivasyonunda artış da sağlayabileceği düşünülmektedir. Ayrıca önemli bir 
turizm destinasyonu olan İstanbul’un gastronomi açısından konumu güçlenecektir. 

Bertan (2016) yaptığı bir diğer araştırmada, Michelin Yıldızlı restoranların genel 
değerlendirmesini en iyi açıklayan unsurların başında önce değer, sonra yemek, daha sonra da 
atmosferin geldiğini ortaya koymuştur. Bu ve bunun gibi pek çok çalışmada yemek yenilen 
mekanın atmosferine de vurgu yapılmaktadır. Dolayısıyla İstanbul’daki restoran 
işletmelerinin mekânsal açıdan durumu ve atmosferi bazı avantajlar sağlayabileceği gibi bazı 
zayıflıklar da oluşturabileceği düşünülmektedir. 

Michelin Yıldızlı restoran işletmelerinde kaliteli menülerin oluşturulması kaliteli ürünlerin 
temin edilmesine bağlıdır. Kaliteli ürünlerin fiyatlarının yüksek oluşu menülere de 
yansımaktadır. Bu da genel anlamda fiyatların artışına neden olmaktadır. Sonuç olarak bu 
standartlardaki ürün ve hizmetlerde bir fiyat artışı söz konusu olabilmektedir. Ulaşılan 
standartların korunması ve sürdürülebilirliği açısından tedarikçilerden her zaman aynı kalitede 
ürünlerin temin edilememesi durumu da bir tehdit unsuru olarak görülebilir. Öte yandan 
gastronomi turistlerinin Michelin Yıldızlı restoranlarda daha fazla ücret ödemeyi kabul 
ettikleri de bilinmektedir. Bu açıdan müşteri  talebinde olumsuz bir durumun gelişeceği 
düşünülmemektedir. Aksine farklı, özgün lezzet ve deneyim peşinde olan gastronomi 
turistlerinin Michelin Yıldızına sahip olan restoran işletmelerine ilgi gösterecektir. 

Michelin Yıldızı uygulamasının bölgede hizmet sunan işletmelerdeki standartların 
yükselmesine neden olacağı bunun da hem destinasyon hem de ülke açısından avantajlar 
sağlayacağı düşünülmektedir. Gastronomi alanında Michelin Yıldızına sahip olan işletmeler 
başta prestij olmak üzere saygınlık ve olumlu işletme imajına sahip olacaklardır. Bununla 
birlikte bu işletmeler son yıllarda artan hem ulusal hem de uluslararası gastronomi 
turistlerinin de uğrak yeri olması beklenmektedir.  

Michelin Yıldızına sahip restoran işletmelerinin bulundukları yerde turizm gelirlerine ve 
bulundukları destinasyonun tanıtımına önemli ölçüde katkı sağladığı da bilinmektedir. Bu 
bakımdan İstanbul’da Michelin Yıldızı alan işletmelerin varlığı İstanbul’un hem destinasyon 
olarak tanıtımına katkı sağlayacak hem de turist sayısı ve turizm gelirlerinde artışa neden 
olabilecektir. 

Michelin Yıldızlı restoran işletmelerinde çalışmak da bu alanda çalışanlar için bir prestij 
unsuru olarak görülmektedir. Bu yönü ile ülkemizde gastronomi eğitimi almış bu alanda 
uzmanlaşmak isteyen genç şefler ve şef adayları için de pek çok fırsatlar oluşturacaktır. 
Uygulamanın başlaması hem işletmelerin hem de şeflerin kendilerini daha çok geliştirmeleri 
yönünde motivasyon oluşturacaktır. 

Yerel yemek kültürünün olumsuz yönde etkilenebileceği bir tehdit unsuru olarak 
görüldüğünden işletme yöneticilerinin ve şeflerin yerel gıdaları kullanmalarına özen 
göstermeleri, Türk Mutfağının özgün lezzetlerinin tanıtılması yönünde çaba sarf etmeleri 
önerilmektedir. Son olarak araştırmacılara gelecekte Michelin Rehberinin etkilerini hem 
restoran yöneticileri ve şefler açısından hem tüketiciler açısından hem de gastronomi 
uzmanları açısından ele alan nitel ve nicel çalışmalara yönelmeleri önerilmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı bal kullanılarak geliştirilen sosların duyusal değerlendirmelerini yapmak 
ve bonfile etinin ilgili soslarla uyumunu ortaya koymaktır. Araştırma bağlamında 8 farklı sos 
üzerinden araştırma gerçekleştirilmiştir. Duyusal değerlendirme sürecinde ilgili soslar bağlılık 
etki puanı altında 0 ile 100 arasında değerlendirilmiştir. Araştırmada veri toplamak için her bir 
sosu daha önceden deneyimlemiş 12 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmanın veri analiz sürecinde 
katılımcıların her bir sosa vermiş olduğu puanların ortalamaları alınarak dört duyu organına 
yönelik değerlendirme gerçekleştirilmiştir. Elde edilen ortalamalar örümcek ağı diyagramı 
yardımıyla açıklanmıştır. Araştırmada bal kullanılarak geliştirilen sosların görünüm, doku, 
koku ve tat duyularına ilişkin sonuçlar incelendiğinde ballı soslardan görünüm duyusundan en 
çok olumlu görüş alan sos ballı kerevizli mantarlı sos olurken en az olumlu görüş alan sos ise 
ballı kremalı sos olarak belirlenmiştir. Doku duyusunda en çok olumlu görüş alan sos ballı 
kerevizli mantarlı sos olurken en az olumlu görüş alan sos ise menengeçli hardallı ballı sos 
olarak tespit edilmiştir. Koku duyusunda en çok olumlu görüş alan sos ballı kremalı sos olurken 
en az olumlu görüş alan sos ise ballı acılı sos olarak belirlenmiştir. Tat duyusunda en çok olumlu 
görüş alan sos tahinli patlıcanlı ballı sos olurken en az olumlu görüş alan sos ise ballı fıstıklı 
sos olarak tespit edilmiştir. Bal kullanılarak geliştirilen sosların elde edildiği ürün bakımından 
genel değerlendirmesine ilişkin sonuçlar incelendiğinde ilgili parametreler bakımından en çok 
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beğenilen ürün ballı kerevizli mantarlı sos olurken, en az beğenilen ürünün ballı fıstıklı sos 
olduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bal, Alternatif Sos, Duyusal Analiz, Gastronomi 

EVALUATION OF ALTERNATIVE SAUCE MADE WITH HONEY BY 
SENSORY ANALYSIS METHOD 

ABSTRACT 

The aim of this study is to make sensory evaluations of sauces developed using honey and to 
reveal the compatibility of tenderloin meat with related sauces. In the context of the research, 
research was carried out on 8 different sauces. In the sensory evaluation process, the related 
sauces were evaluated between 0 and 100 under the loyalty effect score. To collect data in the 
study, 12 participants who had experienced each sauce before were reached. In the data analysis 
process of the research, the average of the scores given by the participants to each sauce was 
taken and an evaluation was carried out for four sense organs. The averages obtained are 
explained with the help of spider web diagram. When the results regarding the appearance, 
texture, smell and taste senses of the sauces developed using honey in the research were 
examined, it was determined that the sauce with honey and celery mushroom was the sauce 
with the most positive opinion from the sense of appearance, while the sauce with the least 
positive opinion was determined as the sauce with honey cream. The sauce that received the 
most positive opinion in the sense of texture was the sauce with honey, celery and mushroom, 
while the sauce with the least positive opinion was determined as the sauce with mustard and 
honey. The sauce that received the most positive opinion on the sense of smell was the creamy 
sauce with honey, while the sauce that received the least positive opinion was determined as 
the hot sauce with honey. The sauce that received the most positive opinion on the sense of 
taste was the sauce with tahini and eggplant honey, while the sauce with the least positive 
opinion was determined as the sauce with honey and pistachio. When the results of the general 
evaluation of the sauces developed using honey are examined in terms of the product from 
which they are obtained, it has been determined that the most popular product in terms of related 
parameters is honey celery mushroom sauce, while the least favorite product is honey pistachio 
sauce. 

Keywords: Honey, Alternative Sauce, Sensory Analysis, Gastronomy 

GİRİŞ 

Uzun yıllardan beri hem gıda maddesi hem de şifa amaçlı tüketilmiş olan bal ilaç ve kozmetik 
sanayisinde, hayvan gıdalarında ve gıda katkı maddesi olarak kullanılmasından dolayı insanlık 
tarihinin birçok döneminde popüler bir ürün olarak kullanılmaktadır (Snowdon ve Cliver, 
1996). Balın insanlık tarihinde çok uzun yıllardır yer aldığı bilinmekle birlikte, MÖ 7000 
yıllarına ait mağaralara çizilen resimler, çok eski tarihlere ait arı fosilleri ve benzeri tarihi 
buluntular bu görüşü doğrulamaktadır (Mert, Mis, Yaşar ve Mert, 2019). Benzer şekilde Hitit 
ve Sümer yazıtlarında, Çatalhöyük'te yapılan kazılarda bal ile ilgili çeşitli resimlere 
rastlanılması, İspanya’da Ananas mağarasında 16 bin yıl önce çizildiği tespit edilen, bal 
toplayan bir insan resmine rastlanılması balın insanlık tarihindeki yeri hakkında bilgi veren 
önemli kanıtlardır (Güneş, 2001). Bal, Türk Gıda Kodeksi Tebliği’nce “bitki nektarlarının, 
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bitkilerin canlı kısımlarının salgılarının veya bitkilerin canlı kısımları üzerinde yaşayan bitki 
emici böceklerin salgılarının bal arısı (Apis mellifera) tarafından toplandıktan sonra kendine 
özgü maddelerle birleştirerek değişikliğe uğrattığı, su içeriğini düşürdüğü ve petekte 
depolayarak olgunlaştırdığı doğal ürün” olarak tanımlanmıştır (Tarım ve Orman Bakanlığı 
[TOB], 2020). Rafine şekerlerin icadı öncesi şerbet ve helva gibi ürünlerde ana tatlandırıcı 
madde olarak kullanılan bal, rafine şekerin icadından sonra özellikle saf halde kahvaltılık bir 
ürün olarak yaygın olarak kullanılmaya devam etmiştir (Kardeş ve Baycar, 2021). Günümüzde 
yalnızca kahvaltılarda kullanılmayan bal, birçok farklı reçetenin içerisinde önemli bir 
tatlandırıcı olarak da kullanılmaktadır. Gastronomide balın önemli kullanım alanlarından biri 
de soslardır. Fransızcada ‘yemek suyu’ anlamına gelen ’sauce’ kelimesinden dilimize geçmiş 
olan sos genel olarak, “renk ve lezzet vermek için yemeklerin üzerine dökülen sıvı kıvamlı 
malzeme” olarak tanımlanabilir (Cağbayır, 2007). Özellikle klasik Fransız mutfağının en 
önemli unsurlarından bir olan soslar birçok ürünün lezzetinde temel öge olarak kabul 
edilmektedir. Bu çalışmada temel unsuru bal olan avokado ballı, tahinli patlıcanlı ballı, alıçlı 
ballı, menengeç hardallı ballı, ballı kremalı, ballı kerevizli mantarlı, ballı Antep fıstıklı ve ballı 
acı sosları ile sunulan et ve tavuk ürünlerinden yapılan ana yemeklere yönelik renk, boyut, şekil, 
kusur, tat ve koku, ağız hissi ve dokuya yönelik hedonik skala ile duyusal analiz yapılmıştır.  

Duyusal analiz, kişinin görme, duyma, tat ve koku alma ile dokunma duyuları aracılığıyla aldığı 
sinyalleri değerlendirmesi olarak tanımlanabilir (Murray vd., 2001: 461). Duyusal analize 
yönelik ilk çalışmalar 18. yüzyılda İngiltere’de yapılmıştır. İngiltere’de 1753 yılında “Kadınlar 
Birliği” tarafından, üyeler için “Gıda Alışveriş Yönergesi” yayınlanmış olup, bildiride kişilerin, 
çeşitli gıdaları satın alırken dikkat etmeleri gereken kriterler ve kontrollerin duyusal 
değerlendirme şeklinde nasıl gerçekleştirilebileceğine yönelik bilgilere yer verilen “Gıda 
Alışveriş Yönergesi” duyusal analiz araştırmalarının ilerlemesinde önemli ölçüde etkili 
olmuştur (Yaralı, 2018: 28). Türkiye’de duyusal yöntemlerin kullanılması ise, ilk kez şaraplara 
yönelik uygulanmıştır. Duyusal değerlendirme, gıdaların duyusal kalitesinin kontrolü, yiyecek-
içecek üreticilerinin tüketici tercihlerini tespit edilmesi ve tüketici tercihleri doğrultusunda çok 
fazla tercih edilen ürünlerin üretiminin yapılması amacıyla kullanılmaktadır (Silici, 2005: 40). 
Duyusal analizin amacı, yeni ürünler geliştirmek, geliştirilen ürünler için tüketici zevklerini ve 
tercihlerini belirlemek, ürünleri karşılaştırmak, ürün benzersizliğini belirlemek ve pazar 
araştırmalarına yardımcı olmaktır (Piggott, Simpson ve Williams, 1998). Duyusal 
değerlendirme kriteri analizi genel olarak katılımcıların doğrudan tadım sonrası deneyimlerini 
ve beğenilerini paylaştığı bir analizdir (Kılıç, 2021: 566). Özellikle gastronomi alanında 
duyusal analiz çalışmaları giderek artan bir eğilim içerisindedir (Kement, Başar, Güner ve 
Bükey, 2021). Duyusal analiz test yöntemleri örnekler arasında farklılıkları tespit etmek 
amacıyla kullanılmakta olup, bu amaç çerçevesinde gıdalardaki değişimlere yönelik 
varyasyonları saptamak için kullanılmaktadır. Bu testlerden biri de hedonik skala testidir 
(Marcazzan, Mucignat-Caretta, Marina Marchese ve Piana, 2018). Hedonik skala, ilgili 
örneklerin beğenilme ya da beğenilmeme durumlarının test edilerek, ürün tercihlerinin tespit 
edilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir test tekniğidir (Permadi, Oktafa ve Agustianto 2019). Bu 
çalışmanın amacı bal kullanılarak geliştirilen sosların duyusal değerlendirmelerini yapmak ve 
bonfile etinin ilgili soslarla uyumunu ortaya koymaktır. 
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Gastronomi alanında farklı birçok ürün üzerinden, duyusal analizlerin yapıldığı görülmekte 
olup, bu analizlerden elde edilen bulgular ışığında gerek reçete geliştirme gerekse de satın alma 
davranışlarına yönelik sonuçlar elde edildiği görülmektedir. Bu çalışma alternatif soslar üzerine 
yapılan bir çalışmakta olup, genel olarak soslar üzerine yapılan duyusal analize dair 
çalışmaların özellikle soya sosu üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Byarugaba vd. (2020) 
tarafından fasulye ürünlerinde kullanılan soslara yönelik 10 panelist tarafından niceliksel 
tanımlayıcı analiz kullanarak yapılan araştırma sonuçlarına göre sosların aroma, tat ve ağızda 
bıraktığı etkiden ziyade görünüşlerinin daha ayır edilebilir olduğu, fasulye ile sunulan 
soslardaki renk seçiminde kahve renginin ön plana çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Ketkaew vd. 
(2021) kahverengi sosların tuzluluk beklentileri ve soya sosu ürünlerinin satın alma niyeti 
üzerindeki etkilerine yönelik tüketicilerin duygusal tepkilerini ölçmek adına yapmış oldukları 
çalışmada, ürün satın alımında sos renk yoğunluğunun, tuzluluk beklentisi üzerinde olumlu bir 
etkisinin olduğu; orta ve koyu kahverengi soslarının tatminde etkisinin yüksek olduğu ancak 
açık kahverengi soslarının tatmininde etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Jeong vd. (2011) soya 
sosuna yönelik duyusal profil elde etmek adına yapmış oldukları analiz sonucunda, 22 faklı 
soya sosu arasında karamelize edilmiş sosların ağızda daha güçlü bir etkisinin olduğu, tatlılığın 
tuzluluğa oranla daha fazla tercih edildiği, yapay aroma yerine fermantasyon ile elde edilmiş 
aromaların daha tercih edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Jang vd. (2021) soya soslarının 
aromalarını tanımlayıcı duyusal analiz ile ölçtükleri çalışmada 38 numune arasında, balık sosu 
ve kavrulmuş fasulye aromatiklerinin otantik olarak üretilmiş geleneksel örneklerinin 
endüstriyel bazda üretilmiş benzerlerine oranla tat, doku, koku ve aroma özelliklerinin daha 
baskın ve tercih edilebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Orgulloso-Bautista vd. (2021) mayonez 
tipi soslarda kullanılan gıda katkı maddelerin tasarımı ve uygulanmasına yönelik yapmış 
oldukları çalışma sonuçlarına göre bal kabağı ve ksantan sakızından elde edilen mayonezlerin 
tat, doku ve koku bağlamında damakta daha yüksek bir memnuniyet düzeyi sağladığı sonucuna 
ulaşmışlardır. Çapanoğlu ve Boyacıoğlu (2006) 7 faklı sosun (ketçap, mayonez, sarımsaklı 
mayonez, hardal, acı sos, barbekü sos) 5 panelist ile duyusal profillerinin incelendiği 
araştırmada tatlılık, tuzluluk, sürülebilirlik, renk ve kıvamın her sosta ortak karakteristik özellik 
gösterdiği tespit edilmiştir. Weenen vd. (2005) mayonez, kremalı tatlılar ve soslarda ağız 
hissinin duyusal alt özelliklerine yönelik yapılan duyusal analiz sonucunda koku ve tadın sosları 
algılamadaki en büyük etkenler olduğu belirlenmiştir. Feng vd. (2013) soya sosunun lezzet 
kalitesine yönelik yapmış olduğu duyusal analiz çalışmasında altı farklı türdeki soya sosu 
içeriğinde 39 çeşit aroma bileşeni olduğu tespit edilmiş olup ilgili modele yönelik bileşen 
analizi kullanılarak korelasyon modeli oluşturulmuştur. Son olarak duyusal analizler yapılarak 
geliştirilen modelin tutarlılığı test edilmiştir. Araştırma sonucunda geliştirilen modelin soya 
sosunun lezzet kalitesini belirlemede tüm duyu organlarının algıyı etkilediği sonucuna 
ulaşılmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada yeni ürün geliştirme bağlamında bal kullanılarak hazırlanmış ve ana yemeklerde 
kullanılması öngörülen sekiz farklı sos, duyusal analiz yöntemiyle değerlendirilmektedir. Bahsi 
geçen soslar yaklaşık beş ay süren denemeler sonunda reçetelendirilmiştir. Reçete denemeleri 
Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Uygulama Mutfağında 2020 Ekim-
2021 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Geliştirilen sosların tadımı için kırmızı et 
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ürünü olarak bonfile hazırlanmış ve porsiyonlar halinde soslarla birlikte tadım amaçlı sunumları 
gerçekleştirilmiştir. Araştırmada duyusal analiz sürecinde eğitimli ve deneyimli panelistlerden 
oluşan panel ortamı oluşturulmuş. Panelde 11 panelist ve bir panel lideri yer almıştır. 
Panelistlere sosları değerlendirmeleri için ilgili et yemeğiyle uyumunu göz önünde 
bulundurarak değerlendirme yapmaları istenmiştir. Panelistlere ayrıca sosların içerikleri 
hakkında bilgi verilmeyerek duyusal değerlendirmenin objektifliğinin bozulmamasına özen 
gösterilmiştir ve bu durum çalışmanın güvenirliğine katkı sağlamıştır. Duyusal değerlendirme 
sürecinde sosların; görünüm, tat, koku ve doku bağlamında irdelenmesi panelistlerden talep 
edilmiştir.  

Duyusal değerlendirme süreci Altuğ Onuğur ve Elmacı (2011)’nın kitabından faydalanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Duyusal analiz sürecinde 1-10 arası bir beğeni skalası oluşturularak 
panelistlerin her bir kritere göre puan vermesi talep edilmiştir (Bulgularda bu değerler yüzdelik 
dilime çevrilmiştir). Skalalar görünüm, tat, koku ve doku olmak üzere dört farklı yönüyle 
değerlendirmeye alınmıştır. Hedonik skalada panelistlerin tercih ya da beğenme/beğenmeme 
durumları değerlendirilir. Duyusal değerlendirme sürecine dahil olan panelistlerin 
değerlendirmelerinin objektif olabilmesi için panel öncesi şu şartlar sağlanmıştır.  

• Panelistlerin 3 saat öncesine kadar yemek yememiş olması, 
• Panelistlerin herhangi bir ürüne karşı hassasiyeti veya alerjik reaksiyon durumunun 

olmaması, 
• Panelistlerin duyusal analiz eğitimi alması, daha önceden duyusal bir değerlendirmede 

yer almış olması ve mevcut konu hakkında panel öncesi verilen kısa eğitime katılmış 
olması, 

• Panelistlerin alan uzmanlarından olması, 
• Her bir ürün değerlendirme sonrası su kullanılması 

Duyusal analiz sürecinde panelistlerin sosları görünüm olarak parlaklığı ve kıvamı, doku olarak 
akışkanlığı, tat olarak birlikte verildiği yemekle uyumu ve koku olarak kusursuzluğu 
bağlamından değerlendirmesi talep edilmiştir. Analiz sürecinde panelistlere sunulmak üzere 
bonfile eti parçalara ayrılarak aynı standartlarda hazırlanmış olup, yemeklere hazırlanma 
öncesinde, esnasında veya sonrasında tuz dışında ürüne hiçbir ek katkı maddesi eklenmemiştir. 
Her bir paneliste her bir sos için ayrı tabak hazırlanmış ve bir panelist toplamda sekiz tabak 
değerlendirmiştir. Bulgular kısmında elde edilen panel sonuçları her bir deneyim için örümcek 
ağ diyagramları yardımıyla grafikler halinde sunulmuştur. Analize tabii tutulacak olan soslara 
ait reçeteler Tablo 1’de sunulmaktadır. 

Reçeteler 

Araştırmanın amacı kapsamında bal kullanılarak toplam sekiz adet sos geliştirilmiştir. Soslara 
içinde kullanılan ürünler göz önünde bulundurularak isimler verilmiştir. Ancak soslar panel 
esnasında, SOS1, SOS2, SOS3 … şeklinde adlandırılmıştır. Panelistler de yine benzer şekilde 
K1, K2, K3 … olarak adlandırılmıştır. Geliştirilen sosların adları; avokado ballı sos, tahinli 
patlıcanlı ballı sos, alıçlı ballı sos, menengeçli hardallı ballı sos, ballı kremalı sos, ballı kerevizli 
mantarlı sos, ballı fıstıklı sos ve ballı acı sos şeklindedir. Geliştirilen sosların malzeme listesi 
ve hazırlanma usulü bu bölümde sırasıyla verilmektedir.  

Tablo 1: Soslara İlişkin Oluşturulan Reçeteler 
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Avokado-Ballı Sos Tahinli-Patlıcanlı-Ballı Sos 

Alıç sirkesi 1/2 yemek kaşığı Bal 1 yemek kaşığı 

Bal 1 yemek kaşığı Tahin 1/2 yemek kaşığı 

Avokado 150 gr./yarım Zeytinyağı 2 yemek kaşığı 

Zeytinyağı 5 yemek kaşığı Közlenmiş patlıcan 1 adet/orta boy 

Limon çeyrek limon/15 gr. Zerdeçal 1 çay kaşığı 

Soğan 25 gr. Sarımsak 2 diş orta boy 

Hazırlanış Hazırlanış 

İnce kıyılmış soğan sıvıyağ ile birlikte 
pembeleşinceye kadar kavrulur. Tüm 
malzemeler karıştırılır ve homojen bir kıvam 
elde edilinceye kadar blenderden geçirilir.  

Közlenmiş patlıcan ve sarımsak ile bal, tahin, 
zerdeçal ve zeytinyağı bir kaba alınır ve 
blender yardımıyla yoğunlaştırılır. 

Alıçlı-Ballı Sos Menengeçli Hardallı Ballı Sos 

Soğan 1 adet/orta boy Krema 30 gr. 

Bal 2 yemek kaşığı Hardal sos 30 gr. 

Karabiber 1/2 çay kaşığı Kuru soğan 35 gr. 

Sirke 1 yemek kaşığı Bal 1 yemek kaşığı 

Zeytinyağı 3 yemek kaşığı Zeytinyağı 2 yemek kaşığı 

Alıç 50 gr. 
Menengeç 

1 yemek kaşığı 
dövülmüş 

Hazırlanış Hazırlanış 

İnce kıyılmış soğan sıvıyağ ile birlikte 
pembeleşinceye kadar kavrulur. Üzerine 
karabiber, alıç ve bal ilave edildikten sonra 
blender kullanılarak yoğunlaştırılır. 

Soğan zeytinyağı ile birlikte pembeleşinceye 
kadar kavrulur. İçerisine hardal, krema ve 
menengeç eklenerek pişirme işlemi 
gerçekleştirilir. Ocaktan alınan karışıma bal 
eklenir. 

Ballı Kremalı Sos Ballı Kerevizli Mantarlı Sos 

Kuru soğan 20 gr. Mantar 50 gr. 

Tablo 1: Soslara İlişkin Oluşturulan Reçeteler
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Krema 100 gr. Krema 100 ml. 

Et suyu 200 ml. Bal 1 yemek kaşığı 

Tereyağı 20 gr. Kereviz 20 gr. 

Un 1 tatlı kaşığı Biberiye 1 dal/2 gr. 

Bal 1 yemek kaşığı Sıvıyağ 2 yemek kaşığı 

Hazırlanış Hazırlanış 

Tereyağı eritilir. Un eklenerek kokusu 
çıkıncaya kadar kavrulur. İçerisine krema 
eklenerek pişirme işlemi tamamlanır. Ayrı 
ocakta soğan karamelize edilerek karışıma 
eklenir. Daha sonra et suyu ilave edilerek 
birkaç dakika pişirilir. Ocaktan alınan 
karışıma bal eklenir.  

Sıvıyağda mantar ve kereviz sotelenir. 
İçerisine biberiye ve krema eklenerek iyice 
özdeşleşinceye kadar pişirilir. Ocaktan alınan 
karışıma bal eklenir. 

Ballı Antep Fıstıklı Sos Ballı Acı Sos 

Soğan 100 gr. Demi glase sos 5 yemek kaşığı 

Antep fıstığı 80 gr. Zeytinyağı 3 yemek kaşığı 

Muskat 5 gr. Kuru soğan 50 gr. 

Karanfil 3 adet Bal 1 yemek kaşığı 

Bal 1 yemek kaşığı/35 gr. Soya sosu 2 yemek kaşığı 

Zeytinyağı 2 yemek kaşığı Domates püresi 4 yemek kaşığı 

Kekik 1 çay kaşığı Tuz 1 tatlı kaşığı 

Zerdeçal 1 çay kaşığı tepeleme Karabiber 1 tatlı kaşığı 

Zencefil 1 çay kaşığı Köri 1 tatlı kaşığı 

Tuzu azaltılmış soya 
sosu  

1 yemek kaşığı Limon 25 gram/yarım limon 

Hazırlanış Hazırlanış 

Küp küp doğranmış soğan tavada 
zeytinyağıyla karamelize edilir. İçerisine 

Soğanlar zeytinyağında pembeleşinceye 
kadar kavrulur. Domates püresi ilave edilerek 
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kabukları sıyrılmış Antep fıstığı ilave edilir. 
İçerisine karanfil, zerdeçal, kekik, zencefil ve 
soya sosu ilave edilerek bir iki dakika 
kavrulur. Kavrulmuş karışım ocaktan alınır 
ve bal eklenir. Karışım blenderde çekilir.  

3 dakika pişirilir. Daha sonra içerisine geri 
kalan malzemeler eklenerek pişirme işlemine 
devam edilir. Özdeşleşen sosa ocaktan 
alındıktan sonra bal ilave edilir ve sıcak 
olarak servis edilir.  

BULGULAR  

Araştırmaya toplamda 12 birey katılmıştır. Bu bireylerin 5’u erkek ve 7’sı kadındır. 
Katılımcıların 4’ü 25-34, 2’si 35-44 ve 6’sı 45-54 yaş aralığındadır. Katılımcıların 2’si lisans, 
3’ü yüksek lisans ve 7’si doktora mezunudur. Katılımcılardan bahsedilirken araştırmada K1, 
K2, K3… şeklinde kodlanarak kullanım gerçekleştirilmiştir. Araştırmada soslar sırasıyla 
görünüm, tat, koku ve doku bakımından grafikler yardımıyla değerlendirilmiştir. Bal 
kullanılarak geliştirilen soslara yönelik panelistlerin görüşleri doğrultusunda elde edilen 
duyusal analiz sonuçları grafikler halinde sunulmaktadır. 

Grafik 1: Ballı Sosların Görünümlerine İlişkin Duyusal Değerlendirme Sonuçları 

Grafik 1’de sosların parlaklığı ve kıvamı (görünümü) açısından incelendiğinde ballı kerevizli 
mantarlı sosun %94,2 oranında panelistler tarafından en çok olumlu görüş alan ürün olduğu, 
ballı kremalı sosun ise %45,8 oranında en az olumlu görüş alan ürün olduğu tespit edilmiştir.  

Grafik 2: Ballı Sosların Dokularına İlişkin Duyusal Değerlendirme Sonuçları 
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Grafik 2’de soslar akışkanlık (doku) açısından incelendiğinde ballı kerevizli mantarlı sosun 
%82,8 ile panelistler tarafından en çok olumlu görüş alan ürün olduğu, ballı kremalı sosun ise 
%45,8 oranında en az olumlu görüş alan ürün olduğu tespit edilmiştir.  

Grafik 3: Ballı Sosların Kokularına İlişkin Duyusal Değerlendirme Sonuçları 

Grafik 3’te sosların kokusu açısından incelendiğinde ballı kremalı sosun %89,2 ile panelistler 
tarafından en çok olumlu görüş alan ürün olduğu, ballı acılı sosun ise %37,5 ile en az olumlu 
görüş alan ürün olduğu tespit edilmiştir.  

Grafik 4: Ballı Sosların Tatlarına İlişkin Duyusal Değerlendirme Sonuçları 

Grafik 4’te sosların tadı açısından incelendiğinde tahinli patlıcanlı ballı sosun %91,7 ile 
panelistler tarafından en çok olumlu görüş alan ürün olduğu, ballı fıstıklı sosun ise %35 ile en 
az olumlu görüş alan ürün olduğu tespit edilmiştir.  

Her bir sosun görünüm, doku, koku ve tat duyuları açısından değerlendirilmesinin ardından 
ilgili soslara yönelik parametre bakımından genel değerlendirme Grafik 5’te sunulmaktadır. 
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Parametre Bakımından Genel Değerlendirme 

Grafik 5: Ballı Sosların Genel Duyusal Değerlendirme Sonuçları 

Grafik 5’te bal kullanılarak geliştirilen sosların görünüm, doku, koku ve tat duyularına ilişkin 
genel sonuçlar verilmektedir. Ballı soslardan görünüm duyusundan en çok olumlu görüş alan 
sos ballı kerevizli mantarlı sos %94,2 olurken en az olumlu görüş alan sos ise ballı kremalı sos 
%45,8 olarak belirlenmiştir. Doku duyusunda en çok olumlu görüş alan sos ballı kerevizli 
mantarlı sos %82,8 olurken en az olumlu görüş alan sos ise menengeçli hardallı ballı sos %44,4 
olarak tespit edilmiştir. Koku duyusunda en çok olumlu görüş alan sos ballı kremalı sos %89,2 
olurken en az olumlu görüş alan sos ise ballı acılı sos %37,5 olarak belirlenmiştir. Tat 
duyusunda en çok olumlu görüş alan sos tahinli patlıcanlı ballı sos %91,7 olurken en az olumlu 
görüş alan sos ise ballı fıstıklı sos %35 olarak tespit edilmiştir. Her bir ürün açısından görünüm, 
doku, koku ve tat duyularının ortalamaları alınarak oluşturulan genel değerlendirmeye yönelik 
örümcek ağı diyagramı Grafik 6’da sunulmaktadır. 

Ürün Bakımından Genel Değerlendirme 

Grafik 6: Ballı Sosların Ürün Bakımından Genel Değerlendirmesi 
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Grafik 6’da bal kullanılarak geliştirilen sosların elde edildiği ürün bakımından genel 
değerlendirmesine ilişkin sonuçlar verilmektedir. Bu doğrultuda ilgili parametreler (görünüm, 
doku, koku, tat) bakımından en çok beğenilen ürün ballı kerevizli mantarlı sos %83,1 olurken, 
en az beğenilen ürünün ballı fıstıklı sos %53,5 olduğu tespit edilmiştir 

SONUÇ ÖNERİ VE TARTIŞMA 

Araştırma kapsamında duyusal analiz sürecinde panelistlere bal kullanılarak oluşturulmuş 8 
farklı alternatif sosun görünüm olarak parlaklığı ve kıvamı, doku olarak akışkanlığı, tat olarak 
birlikte verildiği yemekle uyumu ve koku olarak kusursuzluğu bağlamından değerlendirmesi 
talep edilmiştir. İlgili soslar yaklaşık 5 ay süren denemeler sonucunda reçetelendirilmiş olup, 
geliştirilen sosların tadımı için kırmızı et ürünü olan bonfile hazırlanmış ve soslar ile birlikte 
sunumu gerçekleştirilmiştir. Bonfile bir bütün olarak ve parçalara ayrılarak aynı standartlarda 
hazırlanmış olup, yemeklere hazırlanma öncesinde, esnasında veya sonrasında tuz dışında 
hiçbir ek katkı maddesi eklenmemiştir. Duyusal analiz sürecinde konu uzmanlarından panel 
ortamı oluşturulmuş ve 11 panelist ile 1 panel lideri seçilmiştir. Duyusal analiz sürecinde 1 
ile10 arasında beğeni skalası oluşturularak panelistlerden her bir kritere göre puan oluşturmaları 
talep edilmiştir. Analiz sürecinde toplamda 96 adet tabak panelistler tarafından denenmiştir. 
Elde edilen sonuçlar örümcek ağı grafiği yardımıyla detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 
Araştırmada elde edilen bulgulara göre sosların görünüm bakımından puan skalası en yüksekten 
düşüğe doğru sırasıyla ballı kerevizli mantarlı sos, ballı acı sos, tahinli patlıcanlı ballı sos, 
menengeçli hardallı ballı sos, avokado ballı sos, alıçlı ballı sos, ballı fıstıklı sos ve ballı kremalı 
sos şeklindedir. Sosların doku bakımından puan skalası sırasıyla ballı kerevizli mantarlı sos, 
ballı kremalı sos, alıçlı ballı sos, ballı fıstıklı sos, ballı acı sos, avokado ballı sos, tahinli 
patlıcanlı ballı sos ve menengeçli hardallı ballı sos şeklindedir. Sosların koku bakımından puan 
skalası sırasıyla ballı kremalı sos, avokado ballı sos, tahinli patlıcanlı ballı sos, alıçlı ballı sos, 
menengeçli hardallı ballı sos, ballı kerevizli mantarlı sos, ballı fıstıklı sos ve ballı acı sos 
şeklindedir. Sosların tat bakımından puan skalası sırasıyla tahinli patlıcanlı ballı sos, ballı 
kremalı sos, ballı kerevizli mantarlı sos, alıçlı ballı sos, menengeçli hardallı ballı sos, ballı acı 
sos, avokado ballı sos ve ballı fıstıklı sos şeklindedir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlara göre görünüm düzeyi bakımından en az beğenilen ürünün 
ballı kremalı sos olduğu en çok beğenilen ürünün ise ballı kerevizli mantarlı sos olduğu tespit 
edilmiştir. Bu doğrultuda en az beğenilen ürün olan ballı kremalı sosun parlaklık, kıvam, renk 
ve düzen parametreleri açısından panelistler tarafından olumlu görüş sergilemediği 
düşünülebilir. Doku düzeyi bakımından en az beğenilen ürünün menengeçli hardallı ballı sos 
olduğu en çok beğenilen ürünün ise ballı kerevizli hardallı sos olduğu tespit edilmiştir. Bu 
doğrultuda en az beğenilen ürün olan menengeçli hardallı ballı sosun, akışkanlık, yumuşaklık, 
pürüzsüzlük parametreleri açısından olumlu görüş sergilemediği düşünülebilir. Koku düzeyi 
bakımından en az beğenilen ürünün ballı acı sos olduğu, en çok beğenilenin ise ballı kremalı 
sos olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda köri ve karabiberin diğer bileşenlere oranla koku 
yoğunluğunun daha baskın olduğu, bunun yanı sıra kuru soğanın kokusunun da yoğun 
hissedildiği gerekçesiyle bu sonucun elde edildiği düşünülebilir. Tat düzeyi bakımından en az 
beğenilen ürünün ballı fıstıklı sos olduğu, en çok beğenilen ürünün ise tahinli patlıcanlı ballı 
sos olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç beklenin aksine bal ve fıstık bileşenin et üzerinde istenen 
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etkiyi sağlamadığını, tahin ile patlıcan bileşenlerinin et üzerinde daha olumlu bir tat algısı 
yarattığını göstermektedir. 

Araştırma sonucunda tüm parametreler (görünüm, doku, koku, tat) bakımından en fazla 
beğenilen ürünün ballı kerevizli mantarlı sos oluğu tespit edilmiştir. İlgili parametreler 
bakımından en az beğenilen ürünün ise ballı fıstıklı sos olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç fıstık 
ve bal karışımının tatlılık seviyesinin yoğunluğundan dolayı kırmızı et ile yakıştırılmamış 
olmasıyla açıklanabilir.  

Yiyecek-içecek işletmelerinde bu çalışma kapsamında geliştirilen sosların kullanımına yönelik 
çalışmaların yapılması yeni yemek geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Özellikle bal üretiminin 
yoğun olarak yapıldığı yerlerde başta belediyeler olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve ilgili 
devlet kurumları tarafından katma değer sağlayacak bal ürünlerinin geliştirilmesi ve 
pazarlanması için politikaların geliştirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Bundan 
sonraki çalışmalarda bal yerine farklı ürün tabanlı soslara yönelik duyusal analizler yapılarak, 
reçeteler geliştirilebilir. İlgili soslar farklı ürünlerle sunularak (balık, beyaz et, sebzeler) duyusal 
analize tabi tutulup, bu ürünlerin duyusal analiz sonuçları ile farklılıkları tespit edilebilir. Aynı 
zamanda moleküler mutfak teknikleriyle farklı yöntemler geliştirilerek, ürün çeşitlendirilmesi 
mümkün kılınabilir.  
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ÖZET 

Günümüzde turistler, seyahatlerinde gastronomi deneyimini önemli bir motivasyon kaynağı 
olarak görmektedir. Gastronomik deneyimler seyahati eşsiz bir deneyime 
dönüştürmede önemli bir faktördür. Günlük rutinin dışına çıkarak turistler seyahat ettikleri 
destinasyonun gastronomik kültürü ve kimliğiyle etkileşimde olmaktadır. Seyahat sırasında 
yaşanan eşsiz deneyimler turistin zihninde hatıralar olarak yer etmekte ve daha sonrasında 
hatırlanabilmektedir. Bu noktada otantizm kavramı önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü 
otantizm seyahat ve yemek deneyimini zenginleştirmede ve eşsiz duygular yaratmada önemli 
bir faktör olarak görülmektedir. Seyahatlerde yaşanan yemek deneyiminin eşsizliği 
destinasyonun otantik yapısını yansıttığından dolayı unutulmaz deneyimler olarak 
algılanmaktadır. Otantik deneyimler yaşanan deneyimin hatırlanmasında önemli bir etken 
olabilmektedir. Bu çalışmada, gastronomi literatürü çerçevesinde otantizm ve hatırlanabilirlik 
kavramlarını açıklamak ve yaşanılan yemek deneyimindeki otantizm ile hatırlanabilir 
yemek deneyimi arasındaki ilişkiyi anlatan kavramsal bir model önermek amaçlanmaktadır. 
Konu ile ilgili literatürde yer alan çalışmaların bulguları ışığında otantizm ve 
hatırlanabilir yemek deneyimi arasında ilişki olabileceği anlaşılmaktadır. Otantizm; 
yiyecek, kişi ve atmosfer bileşenlerinden oluşmaktadır. Hatırlanabilir yemek deneyimi; 
kişi, yiyecek, atmosfer, yer ve sosyal çevre bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu kavramsal 
modelin faktörlerinin etkileşimi sonucu davranışsal niyet, memnuniyet ve seyahat kararı 
çıktıları doğabilmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın önerdiği kavramsal model, 
otantizm ve hatırlanabilir yemek deneyiminin ilişkisini, faktörlerini ve çıktılarını 
içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: gastronomi, yemek deneyimi, otantizm, hatırlanabilir yemek deneyimi. 

A CONCEPTUAL STUDY ON THE RELATIONSHIP OF 
AUTHENTICITY AND MEMORABLE FOOD EXPERIENCE 

ABSTRACT 

Today, tourists view the gastronomic experience as an important source of motivation when 
traveling. Gastronomic experiences are an important factor in turning travel into a unique 
experience. Tourists can interact with the gastronomic culture and identity of the 
destination from which they travel by breaking out of their daily routines. The gastronomic 
interactions experienced during travel leave a mark in the memory of the tourist and can be 
remembered later. The concept of authenticity plays an important role in this interaction. 
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Authenticity is regarded as an important factor in enriching the travel and dining 
experience and building unique feelings. The gastronomic experience in travel is 
perceived as an unforgettable experience since it reflects the authentic structure of the 
destination. In this study, the aim is to reveal the concepts of authenticism and memorability 
and to propose a conceptual model to explain the relationship between the authenticity of 
the gastronomic experiences experienced on tourist travels of tourists and the memorable 
food experience within the framework of the gastronomy literature. While authenticity 
consists of food, person and atmosphere components, the memorable dining comprises of 
person, food, atmosphere, place and social environmental components.  As a result of the 
interaction of the components of this conceptual model, behavioral intention, 
satisfaction, and travel decisions can emerge. In this context, the conceptual model 
proposed by the study included the relationship, components and outputs of authenticity and 
memorable food experience. 

Keywords: gastronomy, food experience, authenticity, memorable food experience. 

GİRİŞ  

Günümüzde yemek olgusu fizyolojik bir ihtiyacın tatmini olmaktan çıkıp hedonik bir 
deneyime dönüşmüştür. Gastronominin gösterdiği hızlı gelişimin bu dönüşümde rolü oldukça 
büyüktür. Bu durum seyahat eden turistlerin beklentilerini etkilemekle birlikte turistik ürün 
ve hizmetleri tüketmenin ötesinde benzersiz bir deneyim arayışı içinde olmalarında 
etkili olmaktadır (Lai vd., 2019). Bu nedenle deneyim turizm endüstrisi için önemli bir 
kavram haline gelmektedir (Ryan, 2002). Turistler seyahatleri sırasında günlük 
rutinlerinden uzaklaştıran deneyimler yaşama niyetinde olabilmektedirler. Bir turistin 
unutulmaz ve eşsiz bir deneyim yaşamasında destinasyonun doğal, kültürel ve sosyal 
unsurları etkili olmaktadır (Yayla ve Yaylı, 2019). Aynı zamanda destinasyonun 
gastronomik ürünlerini deneyimlemek yani seyahat sırasında gastronomik bir deneyim 
yaşamak, turistin seyahatini daha deneyimsel hale getirmektedir (Agyeiwaah vd., 2019). Bu 
durumda turist için seyahatin eşsiz bir deneyime dönüşmesi gastronomik bir deneyim 
yaşamakla mümkün olabilir. Gastronomik deneyim ile ilgili çalışmalarda hatırlanabilirlik 
kavramının üzerinde durulmakta ve çalışmalar özellikle gastronomik deneyim ile 
hatırlanabilirlik ilişkisine odaklanmaktadır (Adongo vd., 2015; Tsai, 2016). Turistlerin günlük 
rutinlerinden farklılaşarak seyahatleri esnasında destinasyonun yerel gastronomik ürünlerini 
deneyimlemesi aşina olunmayan bir mekanda gerçekleştiğinden eşsiz bir deneyim olarak 
algılanmakta ve hatırlanabilir bir deneyime dönüşmektedir (Mirosa ve Lawson, 2012). 
Dolayısıyla hatırlanabilir yemek deneyimi, turistlerin benzersiz gastronomik bir deneyim 
sonrası zihninde var olan hatıraları içermektedir (Tsai, 2016). Turistler için yiyecek, 
deneyimlendikten sonra hatırlanabilirliğinde önemli bir faktör olarak görülmektedir (Miao 
vd., 2014). 

Turizm ve gastronomi ayrılmaz bir bütün olarak düşünüldüğünde destinasyonda 
yiyecekler önemli bir çekicilik unsuru olmaktadır (Cohen ve Avieli, 2004). Destinasyonların 
sahip olduğu eşi benzeri bulunmayan gastronomik unsurlar turistler için büyük bir 
motivasyon kaynağı olmaktadır (Kim, vd., 2009).  Bir destinasyonun yemek kültürünün ve 
kimliğinin göstergesi olan otantizm, yerel gastronomik ürünleri ve faaliyetleri içerisinde 
barındırmaktadır. Otantik yiyecekler, turistlerin destinasyonda aşina olmadıkları yeni 
yiyeceklere yönelik algılamalarıdır ve otantik yiyeceklerin özgünlüğü, turistleri bu 
deneyime katılmaya yöneltmektedir (Nebioğlu, 2017).
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Bu çerçevede otantik bir yemek deneyimi turistler için eşsiz, zevkli ve hatırlanabilir bir 
deneyim olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, gastronomi literatüründe otantizm ve 
hatırlanabilirlik kavramlarını açıklamak ve yemek deneyimdeki otantizm ile yaşanılan 
deneyimin hatırlanabilirliği arasındaki ilişkiyi anlatan kavramsal bir model önermektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Otantizm 

Otantizm kavramı orijinal, özgün, eşsiz, tarihsel, kültür, geleneksel ve gerçek 
kavramlarıyla açıklanmaktadır (Abarca, 2004; Timothy ve Boyd, 2006). Otantiklik, eşsiz bir 
deneyimi ifade etmektedir. Wang (1999) yaptığı çalışmasında otantiklik kavramını 
sahnelenmiş, nesnel ve varoluşsal otantiklik ifadeleriyle açıklamaktadır. Bu yaklaşım 
turistlerin otantiklik algılamaları üzerine yapılan çalışmalarda sıkça kullanılmaktadır. 
Otantizmin orijinalliğinin bireyin algılarına ve değerlendirmelerine bağlı olduğunu savunan 
sahnelenmiş otantizm kavramının kişiden kişiye değişebileceği öne sürülmektedir (Wang, 
1999). Nesnel otantizm bireylerin kişisel algılamasından çok doğal olarak var olan bir 
nitelik olarak ele alınmaktadır. Varoluşsal otantizm, ürünün otantikliğinden çıkarak 
deneyimleyen bireyin deneyim sürecindeki algılamalarından anlam kazanarak kişinin 
kendi kimlik algısından oluşmaktadır (Park vd., 2019). Laliberté (2005), turizmde 
otantikliği; 

• Rutinden farklı deneyim yaşama isteği,
• Destinasyonun diğerlerinden farklılaştıran gelenek görenekleri,
• Destinasyonun kimliği,
• Küreselleşmenin karşıtı,
• Geleneksel olan,

• Kaliteli bir deneyim olarak açıklamaktadır.

Turistler seyahatlerinde hayatın rutininden uzaklaşmak için yerel yiyecekleri tüketmeya da 
gastronomik faaliyetlere katılım sağlama eğilimi göstermektedirler (Cohen ve Avieli, 2004; 
Yuan vd., 2005). Turizmde seyahat edilen destinasyondaki yemek kültürü ile bağdaşan 
faaliyetleri ve yerel yiyecekleri tüketmeyi içeren gastronomik deneyimler, turistler için önemli 
bir motivasyon unsurudur (Su, 2013).  Destinasyonların gastronomik kimliklerinin 
benzersizliği yerel yemek kültürünün turistler tarafından otantik olarak algılanmasından 
kaynaklanmaktadır (Kim vd., 2009). Destinasyonlara ait yerel yemek kültürü ve gastronomik 
ürünlerin yarattığı otantiklik algısı, turistlerin seyahat ettikleri destinasyondaki deneyimlerini 
daha yoğun yaşamasında etkili olmaktadır (Nebioğlu, 2017). Otantik bir deneyim yaşayarak 
günlük rutinden farklılaşma niyetinde olan turistlerin yiyecek festivallerine katılma, yerel 
yiyecekleri tüketme, gastronomi müzelerini, yemek kurslarını ve yiyecek pazarlarını ziyaret 
etme gibi davranışlar gösterdikleri söylenebilir (Kim vd., 2009; Silkes, 2012). Turistlerin bir 
destinasyonda günlük yemek rutininden farklılaşan otantik yiyecekleri ve bu yiyeceklerin 
yerel üretim ve tüketim özellikleri turistlerin deneyimlerinde özgünlük yaratmaktadır 
(Nebioğlu, 2017). Destinasyonların yemek kültürlerindeki farklılaşma ve otantizm dünyada 
farklı mutfakların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
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Bu durum turistlerin otantik bir deneyim yaşama ve farklı mutfakları deneyimleme için 
seyahat etmelerinde etkili olmaktadır. Turistler seyahat ettikleri bir destinasyona ait 
yemeklerden, özellikle yerel ve otantik olanları tercih etme ve onlar hakkında bilgi edinme 
motivasyonu içerisindedirler (Demir, 2011). Yiyecekte otantizm, bir destinasyona ait 
yemeklerin özgünlüğü ve yerel yemek kültürünün bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir (Zhang vd., 2019). Pratt (2008) otantik yiyecekleri, bir destinasyonda 
üretilen orijinalliğini yitirmemiş ürünlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan o 
destinasyonun yerel kültürünü yansıtan ve geçmişten günümüze kadar gelerek o 
destinasyonla özdeşleşmiş yiyecekler olarak açıklamaktadır. Otantik yiyecekler, zaman 
içerisinde belirli bir destinasyona ait olarak algılanan yiyeceklerdir (Robinson ve Clifford, 
2012). Heldke’ye (2003) göre yiyecek otantikliği, farklı (yeni bir yiyecek), yerel 
(destinasyonun yemek kültürüne ait yiyecek) ve kopyalanabilir (destinasyonun dışında 
üretilen yiyecek) olmak üzere üç temel unsurdan oluşmaktadır.  

Gupta ve Sajnani (2020) Hindistan'ı ziyaret eden yabancı turistlerin sokak yemeklerine karşı 
otantiklik algılaması ve davranışsal niyetleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri 
çalışmalarında algılanan otantikliğin turistlerin deneyimlerini pozitif yönde etkilediği 
sonucuna ulaşmışlardır. Otantik yiyeceğin içerisinde hem yerel kültürel birikimler 
barındırması hem de yöresel olarak yöre halkı tarafından o yörede üretilmesi otantik 
yiyeceği diğer yiyeceklerden ayıran en önemli özelliklerdir (Pratt, 2008). Jang ve Ha (2015), 
restoranların otantikliğiyle ilgili müşterilerin kültürel deneyimlerine ilişkin duygularını 
ortaya koymayı amaçladığı çalışmalarında, deneyimlerinin otantiklikten pozitif yönde 
etkilendiğini tespit etmişlerdir. Tsai ve Lu (2012), etnik temalı restoranlardaki otantik yiyecek 
deneyiminin tüketicilerin davranışsal niyetleri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. 
Pratt (2008) tarafından yapılan çalışmada destinasyonların çevresel ve kültürel olarak 
korunmasında, tanıtımında ve kalkınmasında önemli bir faktör olan yerel ve otantik 
yiyecek konularını kavramsal olarak analiz etmiştir. Chandralal ve Valenzuele (2013) 
yaptıkları çalışmada hatırlanabilir turizm deneyimlerinin motivasyonlarını belirlemek 
açısından yaptıkları nitel araştırmada, otantik yerel deneyimin hatırlanabilirlik üzerindeki 
önemine değinmektedir. Yapılan çalışmalar göstermektedir ki gastronomik bir 
deneyimde turistlerin otantiklik algılaması, deneyimin hatırlanabilirliği üzerinde önemli 
bir rol oynamaktadır (Mak vd., 2012; Antón vd., 2019). Otantik bir gastronomik 
deneyimin hatırlanabilirliği genel olarak yiyeceğin kendisi, mekan ve sosyal 
etkileşimlerle ilişkilidir (Sthapit, 2017). Dolayısıyla gastronomik bir deneyimin otantikliği 
o deneyimin eşsiz olmasında ve hatırlanabilirliğinde önemli bir faktör olduğu 
sonucuna varılabilir. 

Hatırlanabilir Yemek Deneyimi 

Yemek geleneksel düşüncenin aksine, turizm deneyiminde destekleyici bir unsur değil, 
deneyimi oluşturan temel motivasyonlardan biri olarak öne çıkmaktadır (Quan ve Wang, 
2004). Gastronomi literatüründe genellikle deneyimden söz edildiğinde, destinasyonda 
gerçekleşen gastronomik deneyim ve/veya restoran çatısı altında gerçekleşen yemek 
deneyimi akla gelmektedir. Yılmaz (2021) tarafından yapılan çalışmada yemek deneyimi; 
yiyecek ve içecek işletmelerinde hem tüketicilerin hem de turistlerin genellikle bir ürün veya 
hizmeti tüketmeleri esnasında yoğun olarak yaşanılan, tüketim öncesi ve sonrası aşamalarını 
da kapsayan, çeşitli bileşenleri (yiyecek ve içecek, atmosfer, sosyal karşılaşma gibi) ve 
nitelikleri (hatırlanabilir, sıra dışı, eğitici, eğlenceli, estetik gibi) olan kişisel deneyim olarak 
ifade edilmektedir. 355



Seyahat esnasında turistin destinasyonda yaşadığı yiyecek içecekle ilgili tüm deneyim ise 
gastronomik deneyimin özünü oluşturmaktadır (Yılmaz, 2021). Gastronomik deneyim, 
destinasyona ait yerel gastronomik turizm ürünlerinin bir bütünü olarak da ifade edilebilir. 
Gastronomik deneyimin önemli bileşenlerinden biri duygulardır (Richards, 2021). Robinson 
vd. (2011) bir deneyimin genellikle son ve en yoğun anlarının hedonik anılar üzerinde büyük 
bir etkiye sahip olduğunu belirtmektedir. Bu kapsamda seyahat sırasında yaşanılan 
gastronomik deneyim birçok nedenden dolayı turistlerin gelecekteki seyahat kararları 
için hatırlanabilir hale gelebilmektedir.  

Yemek genellikle beş duyunun tümünü içerisinde barındırmakta (Sutton, 2010) ve bu durum 
turistin zihninde bilişsel, duygusal ve fiziksel hatıralar uyandırabilmektedir (Holtzman, 2006). 
Turistlerin yerel gastronomik turizm ürünlerine ilişkin deneyimleri, seyahat esnasında 
hafızaya alınmaktadır. Seyahat sonrasında ise hatıralar hafızada saklanmaya devam etmekte 
ve gerekli olduğunda hatırlanmakta ya da yeniden yaşanmaktadır (Yılmaz, 2021). Bu 
kapsamda hatırlanan deneyimin pozitif veya negatif olmasına bağlı olarak, 
turistlerin gelecek deneyimlerinde yapacakları yemek ve destinasyon tercihlerinde etkili 
olduğu söylenebilir. Fakat hatırlanabilirlik kavramı literatürde genellikle pozitif olarak 
hatırlanan anlamına gelen olumlu bir çağrışımla kullanılmaktadır (Piqueras-Fiszman ve 
Jaeger, 2015). Bir yemeğin beğenilip beğenilmemesine genellikle öğrenilerek karar 
verildiğinden, yemek seçiminde hafızanın önemli olması muhtemel görülmektedir. 
Ayrıca geçmiş deneyimler değerli ve güvenilir bilgi kaynakları olarak görüldüğünden 
genellikle hatırlanma eğilimindedirler (Sthapit vd., 2019). Piqueras-Fiszman ve Jaeger'e 
(2015) göre bir yemek deneyimi; memnuniyeti, keyfi etkilemekte ve gelecekteki yemek 
seçimi kararları üzerinde rol oynamaktadır. Literatürdeki çalışmalara dayanarak hatırlanan 
bir yemek deneyimi, yeni yaşanacak yemek deneyimine dair beklentileri ve davranışları da 
etkilediği söylenebilir. 

Yemek deneyimi ve hatırlanabilirlik ilişkisi ile literatürdeki yapılmış çalışmalara 
bakıldığında Robinson vd. (2011) yemek deneyimini hatırlanabilir kılan faktörün deneyimin 
yarattığı hedonik hatıralar olduğunu ifade etmektedir. Çalışmaya göre hedonik hatıralar son 
ve yoğun olarak adlandırılan iki etki düzeyine göre oluşmaktadır. Stone vd. (2018) 
tarafından yapılan araştırmada hatırlanabilir yemek deneyimi, tüketilen yiyecek (yerel 
yiyecek, otantik yiyecek, yeni yiyecek), ortam (yerel restoran, otantik restoran, ünlü restoran, 
dışarıda yemek, evde yemek, sokak yemeği), eşlik eden kişiler (eş veya aile, arkadaş, yeni 
insanlar), yaratılan fırsat (festival, yemek kursu) ve turistik elementlerden (yenilik, 
otantiklik, çeşitlilik, memnuniyet, hedonizm) oluşan beş unsurdan oluşmaktadır. 
Kauppinen‐Räisänen vd. (2013) tarafından yapılan araştırmada ise hatırlanabilir bir 
yemek deneyimi için hatırlanabilirliği yaratan unsurlar; kişinin kendisi, yer, yiyecek, bağlam 
ve zaman olduğu ifade edilmiştir. Sthapit (2017) çalışmasında yerel yiyecek tüketiminin 
unutulmaz deneyimlere katkıda bulunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca çalışmada yemek, 
yerel kültürü deneyimlemenin temeli ve hafıza ile bağlantılı olarak görülmektedir (Sthapit, 
2017). 

Yemek, seyahat esnasında yaşamsal fonksiyonları devam ettirmek için giderilen sıradan bir 
ihtiyaç olsa bile turist için yiyeceğin kendisi ve yeme ortamının etkisiyle deneyimin 
olağanüstü olarak algılanmasına yol açabilmektedir (Stone vd., 2018). Yaşanılan 
deneyimlerin hatırlanabilir olmasında sıra dışılık kavramı önemli bir rol oynamaktadır. 
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Fakat bu durum günlük hayatın içerisinde rutin olarak tüketilen yemekler için geçerli 
olmayabilmektedir. Çünkü olağanüstü, şaşırtıcı, beklenmedik ve duygusal 
deneyimlerin hatırlanabilirlikle ilişkilendirilmesi daha olası kabul edilmektedir (Rubin ve 
Kozin, 1984). Bir destinasyonun kültürünü yansıtan yerel mutfaklar da turistlere unutulmaz 
deneyimler yaşatabilir (Tsai, 2016). Yerel mutfakların önemli temsilcisi olan yerel 
yiyecekler, bir turist tarafından otantik olarak algılandığında yaşanılan deneyim daha kalıcı 
olabilmektedir. Tsai (2016) tarafında yapılan çalışmada hatırlanabilir turizm deneyiminin, 
turistlerin davranışsal niyetleri üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Kauppinen‐
Räisänen vd. (2013) bireylerin çocukluğunda veya turistik seyahatlerinde yaşadığı otantik 
yemek deneyimlerinin, anılar ve taşıdıkları anlam ile unutulmaz hale geldiğini belirtmekte ve 
buna bağlı olarak bu deneyimleri yeniden yaşama isteği duymasına neden olduğunu ifade 
etmektedir. Kaya (2018) turistlerin otantiklik algılarının unutulmaz turizm deneyimini 
etkilediğini belirtmektedir. Gastronomik deneyimin eşsizliği ve otantikliği deneyimin 
hatırlanmasında önemli katkıları bulunmaktadır (Sthapit, 2017). Yemek deneyimin eşsiz ve 
hatırlanabilir olması, seyahat edilen destinasyonun gastronomik kimliğini yansıtan unsurların 
otantizmi ile ilişkili olabilmektedir.  

OTANTİZM VE HATIRLANABİLİR YEMEK DENEYİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE 
KAVRAMSAL BİR MODEL ÖNERİSİ 

Yemek seyahatlerin ayrılmaz bir parçası olarak düşünüldüğünde (Kivela ve Crotts, 
2009) hatırlanabilir turizm deneyimleri içerisinde yemek deneyimi önemli bir etkiye sahiptir 
(Sezen vd., 2020). Literatürdeki yapılmış çalışmalar incelendiğinde bir yemek deneyiminin 
hatırlanabilir olmasında etki olan faktörlerin kişi (Kauppinen‐Räisänen vd., 2013; Piqueras-
Fiszman ve Jaeger, 2015),  yemek (Kauppinen‐Räisänen vd., 2013; Piqueras-Fiszman ve 
Jaeger, 2015; Robinson vd., 2011; Rode vd., 2007; Sezen vd., 2020; Stone vd., 2018; Tsaur ve 
Lo, 2020)  konum (Kauppinen‐Räisänen vd., 2013; Stone vd., 2018) atmosfer (Kauppinen‐
Räisänen vd., 2013; Stone vd., 2018; Tsaur ve Lo, 2020) ve sosyal çevre (Piqueras-Fiszman ve 
Jaeger, 2015; Stone vd., 2018) olduğu görülmüştür (Tablo 1). 

Tablo 1. Yemek Deneyiminin Hatırlanabilir Olmasında Etkili Olan Faktörler 

Çalışma Yemek Deneyiminin Hatırlanabilir Olmasında Etkili Olan Faktörler 

Kişi Yemek Konum Atmosfer Sosyal 
Çevre 

(Kauppinen‐
Räisänen vd., 2013) 

    

(Stone vd., 2018)     

(Robinson vd., 2011)  

(Rode vd., 2007) 
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(Sezen vd., 2020)  

(Tsaur ve Lo, 2020)   

(Piqueras-Fiszman 
ve Jaeger, 2015) 

   

İlgili literatüre göre yemek deneyiminin hatırlanabilir olmasında etkili olan kişi faktörü 
altında bulunan kavramlar kişinin kişisel, duygusal ve fizyolojik durumlarıdır. Tüm 
deneyimler öncelikle kişisel olarak algılanmakta ve deneyim sonrasında geçmiş 
deneyim olarak nitelendirilen anı hatırlamak ise yine kişinin kendisine özgü olmaktadır 
(Kauppinen‐Räisänen vd., 2013). Ayrıca yemek deneyimi genellikle beş duyunun tümünü 
içerisinde barındırmakta (Sutton, 2010) ve bu durum turistin zihninde bilişsel, 
duygusal ve fiziksel hatıraları uyandırabilmektedir (Holtzman, 2006). Tablo 1’deki yapılan 
çalışmalara bakıldığında tüketilen yemeğin; yerel, otantik, yeni bir yiyecek ya da 
özel olması yemek deneyiminin hatırlanabilirliğinin sağlanması açısından önemli 
faktörler olarak görülmektedir. Bunun kavramların dışında Tsaur ve Lo, (2020) 
yemeklerin seçkinliği ve lezizliğinin; Kauppinen‐Räisänen vd. (2013) ise yemeklerin 
niteliğinin, sağlıklı ve besleyici olmasının hatırlanabilir olmasında etkili kavramlar 
olduğunu belirtmektedir.  

Bir yemeğin nerede yenildiği, yemek deneyiminin hatırlanabilir olmasında etkili 
olmaktadır. Konum faktörü çerçevesinde literatürdeki yapılmış çalışmalar incelendiğinde 
bir yemek deneyiminin nerede gerçekleştiği önemli görülmektedir. Gastronomi 
literatürü bağlamında konum faktörü değerlendirildiğinde temelde ev dışı yiyecek içecek 
tüketimi ile ilgilidir. Bu kapsamda konum yemek yenecek fiziksel bir yer olarak 
düşünüldüğünde; bireylerin veya turistlerin ev dışında restoran veya sokak yemeği gibi bir 
işletme tarafından üretilen ve servis edilen yemekleri tüketmelerini ifade etmektedir. 
Bunun dışında konum coğrafi bir destinasyon olarak görüldüğünde; gidilen şehirlerde veya 
ülkelerde yaşanan yemek deneyiminin tümü olarak düşünülmektedir. 

Yemek ortamlarının müşterilerin olumlu duyguları, algılanan değeri ve yemek sonrası 
davranışsal niyetleri üzerinde önemli etkileri vardır (Tsaur ve Lo, 2020). Bu çerçevede 
hatırlanacak bir atmosfere sahip yiyecek-içecek işletmesinde gerçekleşen bir yemek 
deneyiminin, yeni yaşanacak yemek deneyimine dair beklentileri ve davranışları da 
etkileyebileceği söylenebilir. Yiyecek-içecek işletmesinin otantikliğinin yanı sıra masa, renk, 
dekor gibi iç özelliklerinin ve manzara gibi dış özelliklerinin yemek deneyiminin 
hatırlanabilir olmasında etkili olduğu görülmektedir. Yemek yenilen yiyecek içecek 
işletmesinin atmosferinin hatırlanabilir yemek deneyimine etkisinin olmasının yanında bir 
yemeğin kiminle yenildiği yine yemek deneyiminin hatırlanabilir olmasında etkili 
olmaktadır. Sosyal çevre faktörü kapsamında yemek deneyimine eşlik eden eş, arkadaş, 
aile üyeleri, yeni tanışılan insanlar gibi kişilerin yemeğin hatırlanabilir olmasında etkisi 
olmaktadır. 

Turistler gün geçtikçe seyahatlerinde yerel ve otantik olana ilgi duymaktadır. Bu 
otantiklik destinasyonun kültürel unsurları olabileceği gibi yiyeceklerin otantikliğini de 
kapsamaktadır. Bu kapsamda gastronomi alanında otantiklik oldukça önemli bir kavramdır. 
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Turistlerin otantizm arayışı, onların benzersiz bir turizm deneyimi yaşamalarında önemli bir 
etmendir. Wang (1999) otantiklik arayışının, turistlerin turizme katılmasında önemli bir faktör 
olduğunu öne sürmektedir. Otantizmi kavramsal olarak ele alan Wang (1999) yaptığı çalışmada 
nesnel, sahnelenmiş ve varoluşsal otantiklik olmak üzere otantizmi boyutlandırmıştır. 
Literatürde Wang (1999) tarafından öne sürülen nesnel, sahnelenmiş ve varoluşsal otantiklik 
yaklaşımları sıklıkla kullanılmaktadır (Chhabra, 2007; Bryce vd., 2015; Nguyen ve Cheung, 
2016; Nguyen, 2020). Bu yaklaşıma göre otantiklik nesnenin kendi niteliğinden veya deneyimi 
yaşayan bireyle ilgili bir olgudur (Wang, 1999; Steiner ve Reisinger, 2006; Chhabra vd., 2013; 
Nguyen, 2020). Nesnel otantizm, kişisel algılamalardan arınmış bir nesnede var olan otantik 
nitelikler olarak kabul edilmektedir (MacCannel, 1973; Cook, 2010; Nguyen ve Cheung, 2016). 
Sahnelenmiş otantizm, nesnelerin kendi orijinalinde var olan otantikliğini reddeden, koşullara 
göre değişiklik gösterbilen sembolik ve yaratılabilen bir olgudur (Wang, 1999; Jang vd., 2011; 
Baker ve Kim, 2019). Bu kapsamda otantik olmayan bir ürün bile otantik bir mekanda, otantik 
sunum şekliyle gibi faktörlerle birlikte kişinin otantik olarak algılanması sağlanabilir. 
Varoluşsal otantizm, belirli bir nesnenin otantikliğinden ziyade deneyimi yaşayan turistlerin 
bilişsel algılamalarından kaynaklanmaktadır (Chhabra, 2012; Nguyen ve Cheung, 2016; Park 
vd., 2019; Souza vd., 2020). Diğer otantizm boyutlarına göre varoluşsal otantizm, kişinin 
bireysel varoluşsal özelliklerine daha çok odaklanmaktadır. Bu bağlamda gastronomik turizm 
ürünlerine dair algılanan otantiklik genellikle yiyecek, atmosfer, fiziksel çevre ya da sosyal 
çevre gibi boyutlar üzerinden kavramsallaştırılmakta ve ölçülmektedir (Yılmaz, 2021). Bu 
çalışmada Wang’ın (1999) çalışmasında belirttiği otantiklik boyutları kavramsal alt yapı olarak 
benimsenmiş ancak literatürden hareketle yiyeceğin otantizmi ele alınarak, nesnel otantizm 
yiyeceğin kendinde nesnel olarak var olan otantiklik unsurlar ele alındığından “yiyecek” 
faktörüyle, varoluşsal otantizm nesneden bağımsız algılayan birey ele alındığında “kişi” 
faktörüyle ve sahnelenmiş otantizm ise nesne ve kişiden bağımsız yaratılabilecek bir otantizm 
olarak ele alındığında “atmosfer” faktörüyle değiştirilerek kullanılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Otantizmi Oluşturan Faktörler 

Çalışma Otantizmi Oluşturan Faktörler 

Yiyecek Kişi Atmosfer 

(Wang, 1999)  

(Olsen, 2002)  

(Chhabra, 2010)    

(Magnini vd., 2011)  

(Tsai ve Lu, 2012)  

(Jang vd., 2012) 
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(Nguyen ve Cheung, 2016)    

(Özdemir ve Seyitoğlu, 
2017) 

 

(DiPietro ve Levitt, 2019)   

Turistlerin destinasyondaki gastronomik deneyime yönelik otantizm algısı genellikle 
yiyeceğin kendisinden kaynaklanmaktadır (Tsai ve Lu, 2012; DiPietro ve Levitt, 2019). 
Yerellik, özgünlük, geleneksel pişirme teknikleri, lezzet gibi yiyeceğin özellikleri 
otantizm algılamasında belirleyici olmaktadır (Chhabra, 2010; Magnini vd., 2011; DiPietro 
ve Levitt 2019). Bu özellikler Tablo 2’de yer alan otantizmin yiyecek faktörünün 
bileşenlerini oluşturmaktadır. Bazı durumda yiyeceğin otantik niteliklerinden çok 
sunulan ürün veya deneyimleri turistlerin nasıl algıladıkları önemli olabilmektedir (Wang, 
1999). Olsen (2002) otantikliğin turistler açısından incelenmesi gerektiğini ifade 
etmektedir. Frochot ve Batat (2013) otantiklik arayışını, turist temelli olarak ele aldığı 
araştırmasında nesneler, kişiler ve deneyimler çerçevesinde değerlendirmiştir. Bireysel 
algılamaların söz konusu olmasından kaynaklı olarak turistlerin yiyeceği otantik olarak 
algılamaları kişiden kişiye değişmesi gidilen destinasyonun turistin kendi yemek kültürüyle 
farklılaşması önemli hale gelmektedir. Bu sayede turistler kendine uygun olan otantik 
yiyecekleri veya aşina olunmayan kültürel olarak farklılaşan otantik yiyecekleri 
deneyimlemek isteyebilmektedir (Avieli, 2013; Özdemir ve Seyitoğlu, 2017). Bu kapsamda 
turistlerin kendi kültürleri ile destinasyonun kültürü arasındaki kültürel mesafe otantiklik 
algısında bir değişken ve çekicilik unsuru olmaktadır (Ng vd., 2007). Bir turistin geçmiş 
deneyimleri ve ziyaret edilen destinasyonun yemek kültürüne aşinalığı önemli bir ölçüttür 
(Seo vd., 2013). Aşinalık, kültürel mesafe ve kişilik özellikleri Tablo 2’de yer alan otantizmin 
kişi faktörünün bileşenini oluşturmaktadır. 

Turistler seyahatleri sırasında deneyimlendiği çevre ya da atmosfer, turistlerin otantizm 
algılamalarına dair önemli ipuçları doğurmaktadır (Beer, 2008; Robinson ve Clifford, 2012). 
Yiyeceğin sunulduğu çevrenin atmosferi (Nebioğlu, 2017), restoranın dış görünümü (Jang 
vd., 2011; Skinner vd., 2020), dekorasyonda kullanılan malzemeler (Ebster ve Guist, 2005), 
kültürel öğeler (Wang ve Mattila, 2015) müzik (Jang vd., 2012), çalışanların geleneksel 
kıyafetler giymesi (Beer, 2008; Tsai ve Lu, 2012) gibi atmosferik unsurlar turistlerin 
otantizm algılamalarında etki olmaktadır. Bu kapsamda destinasyonun, restoranın veya 
gastronomik deneyim yaşanabilen bir çevrenin otantik bir atmosfere sahip olması turistlerin 
gastronomik turizm ürünlerini daha otantik algılanmasını sağlayabilir (Tsai ve Lu, 2012; 
Kim ve Baker, 2017; DiPietro ve Levitt, 2019; Skinner vd., 2020). Bu bilgiler ışığında 
çalışmada otantizm ve hatırlanabilir yemek deneyimi arasındaki ilişkiyi öngören kavramsal 
bir model önerilmektedir. 

“Yiyecek”, “kişi” ve “atmosfer” olmak üzere üç faktörü bulunan yiyecek otantizmi ile “kişi”, 
“yiyecek”, “atmosfer”, “yer” ve “sosyal çevre” olmak üzere beş faktörü bulunan hatırlanabilir 
yemek deneyimi arasında ilişkinin varlığını ön gören kavramsal bir model önerilmektedir. Bu 
kapsamda literatürden hareketle önerilen kavramsal modeldeki ilişkinin “davranışsal niyet”, 
“memnuniyet” ve “seyahat kararı” çıktıları olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte 
literatürde mevcut araştırmaların da otantizm ile hatırlanabilir yemek deneyimi arasındaki 
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modeli destekler niteliktedir. Hatırlanabilir deneyimi otantikliğin yarattığı nostaljik duygularla 
ilişkilendirilmiştir (Lee, 2015). 

Ayrıca Kaya (2018) turistlerin otantiklik algılarının hatırlanabilir turizm deneyimini 
etkilediğini ortaya koymuştur. Yerel mutfakların otantizmi turistlerin hatırlanabilir bir deneyim 
yaşamasına ve destinasyonun kültürünü aktarmada önemli bir faktördür (Tsai, 2016). Turistler, 
seyahatlerindeki yeme ve içme deneyimlerinde otantiklik ve geleneksellik aramakta ve bu 
otantiklik eşsiz ve hatırlanabilir bir deneyim sağlamaktadır (Antón vd., 2019). Literatürün 
otantizm ve hatırlanabilirlik ilişkinin destekleyen çalışmaların yanı sıra otantizm ve 
hatırlanabilir yemek deneyimin çıktıları üzerine yapılmış çalışmalarda mevcuttur. 
Destinasyonlarda eşsiz otantik ve hatırlanabilir deneyimlerin yaşanması turistlerin tekrar 
ziyaret etme niyetini arttıracağı sonucuna ulaşılmıştır (Frochot ve Batat, 2013). Literatürde 
bulunan bazı çalışmalar hatırlanabilir turizm deneyiminin, turistlerin davranışsal niyetleri 
üzerindeki etkilerine odaklanmışlardır (Mahdzar vd., 2015; Tsai, 2016). Destinasyonun 
algılanan otantikliği, turistlerin davranışlarını etkilemektedir (Ramkissoon, 2015). Björk ve 
Kauppinen-Räisänen (2014) tarafından yapılan çalışmanın sonuçları, turistlerin seyahatleri için 
destinasyonu seçerken yerel kültürlü deneyimleyebilecekleri yerlere yönelmesi, otantik 
destinasyonların önemini arttırdığını göstermektedir. Turistlerin destinasyonun kültürünün bir 
parçası olan yerel halk ile teması turistlerin gelecek seyahatlerindeki kararlarında etkili 
olabilmektedir. Chhabra vd. (2003) yaptıkları çalışmada destinasyonun otantikliğindeki artış ile 
destinasyondaki harcamanın artışı arasında doğru orantı olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Şekil 1. Otantizm ve Hatırlanabilir Yemek Deneyimi Arasındaki İlişkiyi Oluşturan 
Faktörler 
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SONUÇ 

Otantik bir yemek deneyimi turistler için eşsiz, zevkli ve hatırlanabilir bir deneyim 
olabilmektedir. Yapılan çalışmalar da göstermektedir ki gastronomik bir deneyimde 
turistlerin otantiklik algılaması, deneyimin hatırlanabilirliği üzerinde önemli bir rol 
oynamaktadır (Mak vd., 2012; Antón vd., 2019). Gastronomi literatüründe otantizm ve 
hatırlanabilirlik kavramlarını açıklamak ve yemek deneyimdeki otantizm ile 
yaşanılan deneyimin hatırlanabilirliği arasındaki ilişkiyi anlatan kavramsal bir model 
önermek amacıyla hazırlanan bu araştırmada; otantizm ve hatırlanabilirlik kavramları 
açıklanmış, otantizmin ve hatırlanabilir yemek deneyiminin faktörleri belirlenmiş ve 
literatürdeki çalışmalar incelenerek otantizm ile hatırlanabilir yemek deneyimi arasında 
kavramsal olarak ilişki kurulmuştur. Buna göre yiyecek, kişi ve atmosfer olmak üzere üç 
faktörü bulunan yemek deneyimine ilişkin otantizm ile kişi, yiyecek, atmosfer, yer ve sosyal 
çevre olmak üzere beş faktörü bulunan hatırlanabilir yemek deneyimi arasında ilişkinin 
varlığı belirlenmiştir. Böylece bu iki ana faktör birbiriyle karşılıklı olarak etkileşim halinde 
olduğu söylenebilir. Daha açık bir ifade ile otantik bir yemek deneyimi; yemek deneyiminin 
hatırlanabilirliğini etkileyebilir. Ayrıca memnuniyet, davranışsal niyet ve seyahat kararları 
gibi çıktılar üzerinde rol oynayabilir. 

Destinasyonun kültürünü yansıtmanın yanı sıra otantik yiyeceklerin ekonomik, doğal ve 
kültürel çevrenin kalkınmasına, destinasyona özgü yemek kültürünü gelecek nesillere 
aktarılarak korunmasına ve gastronomik mirasın sürdürülmesine büyük katkılar 
sağlamaktadır. Ayrıca otantik yiyecekler turist, destinasyon ve yiyecek arasında etkileşimi 
arttırır. Bu sayede turistlerin yaşanan eşsiz otantik yiyecek deneyiminden memnuniyet 
duydukları ve bu deneyimi uzun süre hatırlayabildikleri söylenebilir. Yaşanan bir 
deneyimin belirli bir süre geçmesine rağmen kişinin zihninde var olması ve tekrar tekrar 
zihinde canlandırılması deneyimi kişi için önemli kılmaktadır. Bu tür deneyim yaşamak 
turistlerin memnuniyetini ve seyahatten aldıkları keyfi arttırmaktadır. Bu durum turizm 
endüstrisinin turistlerin seyahatlerdeki memnuniyetlerini arttırmak için bir yol gösterici 
olabilmektedir. İşletmeler otantiklik unsurlarına özen göstererek turistlerin hatırlanabilir bir 
deneyim yaşamasını sağlayabilir. Kavramsal olarak ele alınan bu ilişki gelecek çalışmalar 
için birçok araştırma problemine kaynaklık edeceği düşünülmektedir. Bu sayede bu çalışma 
literatüre katkı sağlamaktadır. 

Bu kavramsal çalışma otantizm ile hatırlanabilir yemek deneyimine ilişkin ileri sürdüğü 
açıklamaları, çalışmanın amacı doğrultusunda gerçekleştirilmiş bir araştırmanın bulguları 
ile destekleyememiş olması nedeni ile önemli bir sınırlılığa sahiptir. Ancak çalışmada konu 
ile ilgili literatüre ilişkin bir tarama yapılmış ve literatürdeki görgül ve kavramsal 
araştırma bulguları çalışmadaki görüşlere yön vermiştir. Önerilen kavramsal modelden 
hareketle bu çalışma, otantik yemek deneyiminin ve hatırlanabilir yemek deneyiminin 
özellikle turizm araştırmacılarına üzerinde çalışılabilecek araştırma konuları 
sunabileceğini göstermektedir. Çalışmada yemek deneyimdeki otantizm ile yaşanılan 
deneyimin hatırlanabilirliği arasında varsayılan kavramsal ilişkiler görgül bulgular ile 
desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda yapılması planlanan çalışmalar otantik 
yiyecek deneyimi ile hatırlanabilir yemek deneyimi arasındaki ilişkiyi istatistiksel 
yöntemlerle ölçebilir, önerilen kavramsal modelden hareketle kapsamlı bir araştırma modeli 
sunabilir. Aynı zamanda önerilen kavramsal modele kavramsal alt yapı doğrultusunda yeni 
değişkenler ve faktörler eklenmesi konunun daha da detaylandırılması için önerilmektedir. 
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ÖZET  

Araştırmada, Afyonkarahisar gastronomik ürünleri Slow Food Nuh’un Ambarı projesi 
kapsamında değerlendirilmiştir. Söz konusu değerlendirme Nuh’un Ambarı kataloğunda yer 
alabilmek için gerekli altı ölçüt üzerinden yapılmıştır. Söz konusu kriterler çerçevesinde 
Afyonkarahisar mutfağından aday olabilecek coğrafi işaretli ürünlerin belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmaya ilk olarak Afyonkarahisar adına tescillenmiş coğrafi işaretli 
gastronomik ürünler incelenerek başlanmıştır. Daha sonra Nuh’un Ambarı kataloğundan 
Türkiye’ye ait ürünlerin tamamı derinlemesine incelenmiş ve Afyonkarahisar’dan aday 
olabilecekler üzerine bir karşılaştırılma yapılmıştır. Yapılan incelemeler ve karşılaştırmalar 
Temmuz 2022 tarihinde Nuh’un Ambarı listesinde yer alan 79 çeşit gastronomik ürün üzerinden 
gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan incelemelerde; Afyon Övmesi (Afyon 
Öğmesi), Afyon Patatesli Ekmeği ve Afyon Manda Yoğurdu’nun Nuh’un Ambarı listesine 
girebilecek potansiyelde ürünler olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Slow Food, Nuh’un Ambarı, Coğrafi İşaret, 
Gastronomi 

AN OVERVIEW OF AFYONKARAHISAR GASTRONOMIC 
PRODUCTS WITHIN THE SCOPE OF ARK OF TASTE PROJECT 

ABSTRACT  

In the research, Afyonkarahisar gastronomic products were evaluated within the scope of the 
Slow Food Ark of Taste project. The said evaluation was made on the basis of six criteria 
required to be included in the Ark of Taste catalogue. Within the framework of these criteria, it 
is aimed to determine the geographically indicated products that can be candidates from 
Afyonkarahisar cuisine. The research was first started by examining the geographically 
indicated gastronomic products registered in the name of Afyonkarahisar. Then, all of the 
products belonging to Turkey from the Ark of Taste catalog were examined in depth and a 
comparison was made on the candidates from Afyonkarahisar. The examinations and 
comparisons were carried out on 79 types of gastronomic products in the Ark of Taste list in 
July 2022. In the examinations made within the scope of the research; It has been seen that 
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Afyon  Ovmesi (Afyon Öğmesi), Afyon Potato Bread and Afyon Buffalo Yogurt are products 
with the potential to be included in the Ark of Taste list. 

Keywords: Afyonkarahisar, Slow Food, Ark of Taste, Geographical Indication, Gastronomy 

GİRİŞ  

Slow Food, yerel yemek kültürlerini ve geleneklerini korumaya ve güçlendirmeye adanmış kâr 
amacı gütmeyen üye destekli bir organizasyondur (Thompson ve Kumar, 2018). 1989 yılında 
İtalya'da kurulmuş ve dünya çapındaki faaliyetlerine 33 yıldır 150.000'den fazla üye ve 2.000 
gıda topluluğu ile devam etmektedir (Slow Food Boston, 2022). Buradan çıkarımla Slow 
Food’un sürdürülebilir gıda sistemlerini koruyarak, gelecek nesillere aktarımını kendine 
misyon edinen uluslararası bir gıda koruma örgütü olduğu söylenebilir. Çeşitli projeler ile (bkz. 
Şekil 1) üretimi risk altında olan ürünlere kimlik kazandırmakta ve bilinirliklerinin arttırılması  
için çalışmalar yürütmektedir. 

Şekil 1. Slow Food Projeleri 

 
Kaynak: Slow Food, 2022 

Slow Food’a ait olan gıda projelerinden biri olan ve dünya üzerinde pek çok ürünü koruma 
altına alan Nuh’un Ambarı projesi somut olmayan mirasın korunması adına küresel çapta 
oluşturulmuş bir katalogdur. Bu katalogda 7 kıtadan toplam 150 ülkenin gastronomik ürünleri 
yer almaktadır. Bu çalışmayla da Türkiye adına yapılan başvurular arasında geri sıralarda olan 
Afyonkarahisar’ın bu katalogdaki ürün sayısının arttırılması için önerilerde bulunmak 
amaçlanmaktadır. 

Nuh’un Ambarı listesindeki ürünler incelendiğinde Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri olarak 
diğer illerin çok gerisinde kaldığı görülmektedir. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı “Gastronomi 
Şehri” seçilme kriterlerinden biri olan “Geleneksel yemeklerde kullanılan endojen maddeler” 
kriteri nedeniyle (Xiaomin, 2017), geleneksel gıda maddelerinin belirlenerek koruma altına 
alınması gerekmektedir. Türkiye’nin üçüncü gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’ın bu 
projedeki ürün sayısının arttırılmasının bu nedenle önemli olduğu düşünülmektedir. Buradan 
çıkarımla çalışmanın temellendirildiği araştırma sorusu şöyle ifade edilebilir: 

Afyonkarahisar gastronomisinin Nuh’un Ambarı listesine girebilecek potansiyeldeki ürünleri 
nelerdir? 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Ark of Taste (Nuh’un Ambarı) 

Küçük ölçekli aile temelli gıda üretim sistemleri; sanayileşme, genetik erozyon, değişen 
tüketim tercihleri, iklim değişikliği ve kırsal alanların terk edilmesi gibi nedenlerle dünya 
genelinde tehlike altındadır. Nuh’un Ambarı projesi de bu tehlikelerle kaşı karşıya kalmış gıda 
ürünlerini koruma altına alarak ortak bir katalogda buluşturmakta ve nesiller boyunca 
aktarımını sağlamaktadır. Proje; farklı hayvan ırkları, sebze ve meyve türleri, peynir çeşitleri, 
tütsülenmiş et ve geleneksel içecekler gibi bir çok karakteristik özellik taşıyan gıda ürününü 
kaydeden dijital bir katalogdur. Dünya genelinde 5744 gastronomik ürün bu katalogda yer 
alırken, Türkiye’den de bu listeye kayıtlı 79 gastronomik ürün bulunmaktadır (Ark of Taste, 
2022). Bir ürünün Nuh’un Ambarı listesine aday olması için taşıması gereken ölçütler şöyle 
listelenmektedir (Zocchi ve Fontefrancesco, 2020; Çılgınoğlu ve Güner, 2021; Fontefrancesco, 
Zocchi & Pieroni, 2022): 

Ürün; 

• yerli tür (bitki çeşitleri ve yerli hayvan ırkları), yabani tür (geleneksel hasat ve 
işleme sistemleri kullanılan yabani türler) ve işlenmiş ürün kategorilerinden birine 
girmeli, 

• tat ve kalite açısından ayırt edici bir özelliğe sahip olmalı,  

• belli bir topluluğa ait kimliğe sahip olarak geleneksel bilgi ile bağlantılı olmalı, 

• sosyal, ekolojik, tarihi ve ekonomik açıdan bölgeyle bütünleşik bir ilişki içinde 
olmalı, 

• çiftlikler veya küçük ölçekli işletmeler tarafından sınırlı miktarda üretilmeli ve 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olmalı, 

• habitat bozulması, zorunlu veya gönüllü göç, nesiller arası bilgi eksikliği dahil 
olmak üzere çeşitli sosyal, ekonomik ve ekolojik faktörler nedeniyle risk altında 
veya tehlikede olmalıdır. 

Afyonkarahisar Mutfak Kültürü 

Anadolu mutfağı yansımalarının görüldüğü Afyonkarahisar mutfak kültüründe (Kızıldemir, 
2019) yemeklerde çoğunlukla haşhaş, iç yağı, kaymak ve buğday baskın olarak 
kullanılmaktadır. Yörede; iç yağı, zeytinyağı ve ayçiçek yağının yanı sıra üretiminin de yoğun 
olarak yapıldığı haşhaş yağı da yemeklik yağ olarak kullanılmaktadır (Nasrattınoğlu, 1974; 
Baytok vd., 2001; Baytok vd., 2013; Gökgöz, 2017; Mutlu & Sandıkçı, 2022).  Yöreye has 
üretim ve aromasıyla ün kazanan haşhaş, özellikle hamur işlerinde  (Haşhaşlı lokul, haşhaşlı 
pide, bükme, ağzı açık vb.) tercih edilmektedir (Baytok vd., 2013; Kızıldemir, 2019). Haşhaşın 
yanı sıra yörede en sık tercih edilen ve turistik anlamda ün kazanan gastronomik ürünler 
arasında; kaymak, lokum, kaymaklı şeker, sucuk, kiraz ve vişne yer almaktadır (Gürkan ve 
Zengin, 2019; Kızıldemir, 2019; Çıtak ve Sandıkçı, 2020). 
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Her il; karakteristik özelliği olan ürünlerini koruma altına almak ve tescillendirmek için yarış 
içerisindedir. Gıda ürünlerinin doğal yapılarının bozulmadan üretiminin devam edebilmesi ve 
küçük üreticinin koruma altına alınmasında ulusal ve uluslararası koruma platformlarının rolü 
büyüktür. Ulusal düzeyde ilk akla gelen koruma platformlarından biri “Coğrafi İşaretler 
Portalı”dır. 2022 yılı verilerine göre Afyonkarahisar adına tescillenmiş toplam 31 adet 
gastronomik ürün bulunmaktadır (TÜRKPATENT, 2022) Türkiye’nin son gastronomi şehri 
olan Afyonkarahisar gastronomik ürünlerinin ulusal olduğu kadar uluslararası düzeyde ki 
projelerde de yer alması ülke tanıtımı içinde önemli görülmektedir. Slow Food’a bağlı gıda 
koruma projelerinden biri olan Nuh’un Ambarı projesinde de Ege bölgesinden koruma altına 
alınan ürünlerin il bazlı dağılımlarına bakıldığında (bkz. Şekil 2 ve Şekil 3) Afyonkarahisar’ın 
gastronomi şehirlerinden biri olarak bu platformdaki sayısının arttırılması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Şekil 2. Türkiye’den Nuh’un Ambarı Kataloğuna Kayıtlı Ürünlerin Bölgesel Yüzdeleri 

 
Kaynak: Ark of Taste, 2022 

 

Şekil 2. incelendiğinde Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden en fazla başvurunun Ege 
Bölgesi’nden yapıldığı görülmektedir. Ege bölgesini Marmara ve Akdeniz bölgeleri 
izlemektedir. Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri de yine kayıtlı ürün anlamında ortalama 
bir yüzdeye sahipken, Güney Doğu Anadolu’dan yapılan başvurunun çok az olması dikkat 
çekici bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 

 

Ege Bölgesi
27%

Marmara 
Bölgesi

23%

Akdeniz Bölgesi
16%

Doğu Anadolu 
Bölgesi

15%

Karadeniz 
Bölgesi

10%

İç Anadolu 
Bölgesi

8%

Güney Doğu 
Anadolu 
Bölgesi

1%

371



Şekil 3. Ege Bölgesinde Yer Alan İller ve Nuh’un Ambarı Kataloğundaki Ürün 
Yüzdeleri 

Şekil 3 incelendiğinde ise Ege Bölgesi illerinden en fazla (%70) İzmir’den başvuru yapıldığı 
görülmektedir. İzmir’den yapılan başvurularda en fazla peynir çeşitleri özelinde bir başvuru 
yapıldığı tespit edilmiştir. Peynir çeşitlerini ise zeytinyağı, zeytin, incir ve boyoz gibi 
ürünlerin izlediği saptanmıştır. Kayıtlı ürün oranlarında İzmir’i Muğla (%15) ve Denizli (%
10) izlerken, diğer dört ilden kayıtlı hiçbir ürünün bulunmaması da yine dikkat çekici bir diğer 
bulgudur. Gastronomi şehirlerinden biri olan Afyonkarahisar’dan ise yalnızca “Geleneksel 
Afyon Kaymağı” kayıt altına alınmıştır.

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında Afyon’un coğrafi işaretli ürünlerinden Nuh’un Ambarı kataloğunda 
yer alabilecekleri belirleyebilmek amaçlanmaktadır. Araştırmaya ilk olarak Afyonkarahisar 
adına tescillenmiş coğrafi işaretli gastronomik ürünler belirlenerek başlanmıştır. 
Ardından söz konusu altı kriter çerçevesinde Afyonkarahisar’ın coğrafi işaretli toplam 32 
gastronomik ürünü kapsamlı bir şekilde taranmıştır. İlgili kriterler çerçevesinde aday 
olabilecek üç ürün belirlenmiştir. Türkiye’den kayıtlı ürünler de detaylı incelenerek 
Afyonkarahisar bazında bir karşılaştırma yapılmış ve aday olabilecek ürünlerin taşıması 
gereken özellikler, kayıtlı örnekler üzerinden de değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler 
ve karşılaştırmalar Temmuz 2022 tarihinde Nuh’un Ambarı listesine Türkiye’den 
kayıtlı 79 gastronomik ürün üzerinden gerçekleştirilmiştir. Karşılaştırma yapılan ürünlere 
ilişkin bilgiler “Slow Food Ark of Taste” web sitesinde ki katalogdan alındığı için bu 
ürünlerle ilgili yerlere ayrı ayrı atıf yapılmamıştır. 
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Kaynak: Ark of Taste, 2022 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Nuh’un Ambarı kataloğundaki ürün çeşitleri incelediğinde peynir ve süt ürünlerinin, sebze-
meyve çeşitlerinin, tarhana çeşitlerinin ve hamur işi çeşitlerinin ağırlıkta olduğu görülmüştür. 
Bu nedenle ilk olarak Afyonkarahisar adına tescillenmiş coğrafi işaretli gastronomik ürünler 
arasından karşılaştırma yapılarak seçilmiştir. Yapılan karşılaştırmalar ardından Afyonkarahisar 
adına aday olabilecek toplam üç adet coğrafi işaretli ürün belirlenmiştir. 

Afyonkarahisar adına kayıtlı tek ürün olan “Geleneksel Afyon Kaymağı” üretimi risk altında 
olduğu için Nuh’un Ambarı projesi kapsamında koruma altına alınmıştır. Afyon’un ilçelerinde 
yeteri kadar pazar bulunamadığından manda varlığı sürekli azalmaktadır (Sandıkcı ve Özkan, 
2017). Geleneksel üretim yöntemi zahmetli olduğu için evde kaymak yapma süreci bırakılmış, 
pastörize sütle yapılan ticari versiyonlar tercih edilmektedir. Aynı zamanda, yüzyıllardır manda 
yetiştirilen Afyon yöresinde çeşitli nedenlerden dolayı manda üretimi azaldığı için büyük 
ölçekli ticari kaymak üreticileri inek sütü kullanmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi adına kayıtlı 
“Kuru Kaymak”la birlikte katalogda toplam iki çeşit kaymak bulunmaktadır. 

Tablo 1. Nuh’un Ambarı Listesi İçin Afyonkarahisar’dan Aday Olabilecek Coğrafi 
İşaretli Ürünler 

Afyon Övmesi (Afyon Öğmesi) 

Afyon Patatesli Ekmeği 

Afyon Manda Yoğurdu 

Afyon Övmesi (Afyon Öğmesi), Afyon Patatesli Ekmeği: Bileki ekmeği ve Gemici 
peksimeti olmak üzere Nuh’un Ambarı kataloğuna kayıtlı şu ana kadar iki çeşit ekmek koruma 
altına alınmıştır. Bileki ekmeğinin karakteristik yönünü oluşturan unsur adını aldığı taş kapta 
saklıdır. Bileki taşının altına defne yaprağı, ceviz yaprağı ya da kestane yapraklarından biri 
serilir ve yaprakların üzerine hamur yerleştirilir ardından hamurun üzeri yine aynı yapraklarla 
örtülür. Kül yardımıyla pişirilen ekmek gelecek nesiller tarafından ilgi görmediği için 
üretiminin sürdürülebilirliği risk altındadır. Katalogdaki diğer bir ekmek türü ise Gemici 
peksimetidir. Dört farklı çeşit un (buğday unu, darı unu, çavdar unu ve arpa unu) ile hazırlanan 
bu ekmek çeşidi fırında iki kez pişirilmek suretiyle hazırlanır. Organik unların artık 
bulunamaması, peksimet yapımının uzun ve meşakkatli bulunması gibi nedenler üretim sürecini 
tehdit ettiği için listeye adını yazdıran bir diğer ekmek çeşidi olmuştur.  

Afyonkarahisar adına aday olarak gösterilen ekmek çeşitleri ise Afyon Övmesi (Afyon Öğmesi) 
ve Afyon Patatesli Ekmeği’dir. Övme Afyon’da kahvaltılık ya da ikram amacıyla hazırlanan 
bir hamur işidir. Haşhaşla hazırlanan bu ekmek çeşidi evlerde hazırlanabildiği gibi mahalle 
fırınlarında da hazırlanabilmektedir. Bölgede yetişen ve ekmeklik olarak tabir edilen patatesle 
hazırlanan bu ekmeğin bayatlama süreci uzundur. Haşlanmış patates, hamurun fermantasyon 
sürecini kısaltırken ekmeğin bayatlama süresini uzatmaktadır (Türkiye Kültür Portalı, 2022). 
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Bileki ekmeğinde olduğu gibi değişen beslenme tercihleri nedeniyle genç nesil tarafından ilgi 
görmeyen ve tüketime bağlı olarak üretimi azalan aynı zamanda endüstriyel üretimi olmayan 
bu yöresel ekmek çeşitlerinin katalogda yer alması gerektiğine inanılmaktadır. 

Tablo 2. Nuh’un Ambarı Listesindeki Ekmek Çeşitleri ve Aday Olarak 
Önerilen Ekmekler 

Listedeki Ekmek Çeşitleri Aday Olarak Önerilen Ekmek Çeşitleri 

Bileki Ekmeği, Gemici Peksimeti Afyon Övmesi (Afyon Öğmesi), Afyon 
Patatesli Ekmeği 

Afyon Manda Yoğurdu: Nuh’un Ambarı projesindeki tek yoğurt çeşidi olan Yanık Yoğurt; 
geleneksel çiftçiliğin yüksek maliyetleri ve düşük karlılığı, üreticiler arasında örgütlenme 
eksikliği ve mali desteğin olmaması gibi tehditlerle Denizli adına koruma altına alınmış tek 
yoğurt çeşididir. Afyon yöresinde de yeteri kadar pazar bulunamadığından manda varlığı 
sürekli azalmaktadır (Yılmaz, 2013). Ayrıca elde edilen sütün tamamına yakını kaymak 
yapımında kullanılıp arta kalan sütle yoğurt yapılmaktadır. Yine Gökgöz (2017)’ün yaptığı bir 
araştırmada; Afyonkarahisar genelinde hizmet veren bir tesiste manda yoğurdunun  üretim 
yerinin İstanbul olduğu tespit edilmiştir. Buradan çıkarımla Afyon genelinde hizmet verilen 
yiyecek içecek işletmelerindeki bazı manda yoğurtlarının gerçek Afyon manda yoğurdu 
olmadığını söylemek mümkündür. Bu gibi durumlar nedeniyle manda yoğurdunun koruma 
altına alınarak doğal üretim sistemlerinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Tablo 3. Nuh’un Ambarı Listesindeki Yoğurt Çeşidi ve Aday Olarak 
Önerilen Ürün 

Listedeki Yoğurt Çeşidi Aday Olarak Önerilen Yoğurt 

Yanık Yoğurt Manda Yoğurdu 

SONUÇ 

Türkiye’nin; Slow Food’un önde gelen projelerinden biri olan Nuh’un Ambarı kataloğundaki 
gastronomik ürün sayısının arttırılması gerekmektedir. Birbirinden farklı karakteristik özellik 
taşıyan sayısız ürün çeşidi olan ve yemek kültürü ile dünyaya mâl olmuş bir ülke için bu 
katalogdaki ürün sayısı çok kısıtlıdır. Bu noktada Türkiye’nin 81 iline görev düşerken 
gastronomi şehirlerinin bu misyonu öncelikli olarak üstlenmesi gerektiğine inanılmaktadır. 
Afyonkarahisar’ın da bu katalogdaki ürün sayısının sadece “1” olması bu araştırmanın problem 
noktasını oluşturmaktadır. 

Yiğit ve Bucak (2017) tarafından yapılan bir çalışma da destinasyon pazarlaması açısından 
Mardin bulguru için bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. Çok kapsamlı olmasa da Mardin 
bulgurunun, Nuh’un Ambarı listesine girmesinin önemine değinilmiştir.  Güzeler ve ark. (2020) 
ise, Slow Food projelerindeki Adana gastronomik ürünlerine yönelik bir değerlendirmede 
bulunmuş ve Adana’nın Nuh’un Ambarı listesinde yer alan ürünlerine yönelik mevcut durum 
ortaya konmuştur. 
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Nuh’un Ambarı projesi dahilinde yapılan kapsamlı çalışmalar incelendiğinde ise yalnızca 
Kastamonu özelinde benzer bir çalışmanın yapıldığı gözlemlenmiştir. Çılgınoğlu ve Güner 
(2021a) söz konusu kriterler dahilinde Kastamonu’dan aday olabilecek toplam 10 adet 
gastronomik ürün belirlemişlerdir. Yine Çılgınoğlu ve Güner (2021b) Nuh’un Ambarı’na 
kayıtlı ürünlerin coğrafi işaret tesciline sahip olup olmama durumlarını değerlendirmiş ve  
uluslararası bir platforma koruma altına alındığı halde coğrafi işaret tescili taşımayan ürünlere 
dikkat çekmeyi amaçlamışlardır.  

İlgili çalışmaların yanı sıra hala bu konuya gereken önem verilmemektedir. Bu projedeki ürün 
sayısının artırılması için benzer çalışmaların Türkiye’nin 81 ilini kapsayacak şekilde yapılması 
gerektiğine inanılmaktadır. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesindeki akademisyenlerin bu 
konuya ayrıca önem vermesi gerektiği düşünülmektedir. Türkiye’nin ürün sayısının 
arttırılmasında bu gibi çalışmaların önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, 
Afyonkarahisar adına tescillenmiş coğrafi işaretli ürünler arasından; Afyon Övmesi (Afyon 
Öğmesi), Afyon Patatesli Ekmeği ve Afyon Manda Yoğurdu’nun ilgili kriterlere uyduğu ve bu 
yönde girişimlerin yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır  

Öneriler; 

1. İlk olarak, söz konusu başvuruların sayısının arttırılması ve sistematik bir biçimde 
gerçekleştirilmesi için Afyon’da “convivium” olarak bir Slow Food Birliği’nin 
kurulması önerilmektedir. Slow Food yerel birliği başta olmak üzere, belediyenin, 
kalkınma ajansının ve üniversitenin ortak girişimleri ile Afyon’un bu listedeki ürün 
sayısının arttırılabileceğine inanılmaktadır.  

2. Ayrıca Afyon’un unutulmaya yüz tutmuş, üretimi kısıtlanmış ya da engellenmiş gıda 
ürünlerinin belirlenmesi için kapsamlı bir proje yapılmasının somut olmayan kültürel 
mirasın aktarımında önemli olduğuna inanılmaktadır.  

3. Yine bu araştırma yalnızca coğrafi işaretli ürünler üzerinden yapıldığı için, Afyon 
özelinde unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin araştırıldığı ve ilgili kriterlere uyanların 
belirlendiği kapsamlı bir araştırmanın  alan için faydalı olacağı düşünülmektedir.  
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ÖZET  

Teknolojik gelişmelerin hızla artışı ve bunlara bağlı olarak insan yaşamının gereksinimleri 
sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Her geçen gün zaman daha kıymetli bir kavram 
haline gelmekte ve insanların en büyük çabası zamandan tasarruf etmektir. Bununla birlikte, az 
işgücüyle çok iş yapabilmekte oldukça önemlidir. Her şeyin otomatik ve akıllı hale geldiği, 
birçok şeye tek tık ile ulaşılabilir olduğu bir çağda mutfak ekipmanlarına da çeşitli 
otomasyonlar, akıllı ve robotik uygulamalar eklenmiştir. Bu çalışma, evler ve yiyecek içecek 
işletmelerinin kalbi konumunda olan mutfaklardaki, mutfak ekipmanlarının teknolojik 
gelişmeler karşısındaki değişimlerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada ev ve 
sektörel olarak iki başlık altında incelenmiş olup teknolojik ürünler ile ilgili verilere Google 
Scholar, Web of Science, Scopus, Researchgate, Elsevıer, Taylor & Francis, Ulakbilim vb. 
veritabanlarından literatür taraması yapılarak ulaşılmıştır. Çalışma kavramsal analiz çalışması 
olup, akıllı mutfak ekipmanlarına yönelik genel bilgiler verilmektedir. Araştırma bulguları 
sonucunda, akıllı mutfak ekipmanlarının geleneksel ekipmanların yerini doldurmaya başladığı 
ve gelecekte akıllı mutfak ekipmanlarının sağladığı faydalar sebebiyle ev ve sektör yaşamında 
daha fazla yer alacağı yönündedir. 

Anahtar Kelimeler: akıllı mutfak, internet, mutfak ekipmanları, teknoloji. 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF SMART KITCHEN 
EQUIPMENTS IN KITCHENS 

ABSTRACT  

There is a rapid increase in technological developments and correspondingly the requirements 
of human life are constantly changing. Time has become a more valuable concept day by day 
and the biggest endeavour of human beings is saving time. However, it is very crucial to be able 
to do more work with less workforce. In an era where everything becomes automatic and smart 
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and we can access many things with a single click, various automations, smart and robotic 
applications have been added to kitchen equipment as well. This study was carried out to 
determine the changes in the kitchen equipment in the kitchens, which are the center of our 
homes and food-beverage businesses, with technological developments. In the study, the data 
related to the technological products that were examined under two headings as household and 
sectoral, were accessed by making a literature review using the databases such as Google 
Scholar, Web of Science, Scopus, Researchgate, Elsevier, Taylor & Francis, Ulakbilim etc. The 
study is a conceptual analysis study and general information about smart kitchen equipment is 
given. As a result of the research findings, it is obvious that smart kitchen equipment has started 
to replace traditional equipment and will be more involved in home and industry life due to the 
benefits of smart kitchen equipment in the future.  

Keywords: smart kitchen, ınternet, kitchen equipment, technology. 

GİRİŞ  

Yakın tarihten itibaren hızla artan teknolojik gelişmeler, internetin kullanımının yaygınlaşması 
ve kıt kaynakların her geçen gün tükeniyor oluşu araştırmacılar ve bilim insanlarını 
sürdürülebilir yenilikçi ürün arayışına sevk etmiştir. Sürdürülebilir, doğaya daha az zarar veren, 
kıt kaynaklardan tasarruf ettiren yenilikçi ürün arayışları sayesinde mutfaktaki işleyişi 
kolaylaştıracak birçok yenilikçi ürün piyasaya sunulmaktadır (Küçük & Ekren,2020). Tüm bu 
sebeplere ek olarak Endüstri 4.0, dijitalleşme ve nesnelerin İnterneti (IOT) gibi teknolojik 
devrimler ile günümüz şartlarındaki insanların yaşayış gereksinimleri akıllı cihazları önemli bir 
boyuta taşımıştır (Avcı, 2022). 

Mutfakların fiziksel yapısı sürekli olarak gelişim göstermekte ve değişmektedir. Doğanın 
sunduğunu olduğu gibi tüketen insan, yüksek ve ileri teknolojiler ile buluşan mutfaklarda 
yemek yapmaktadır. Bu durumda mutfak teknolojilerinin gelişimi kronolojik açıdan ele 
alındığında, insan varlığının göstermiş olduğu gelişim ile doğru orantılı olduğu görülmektedir 
(Çalışkan, Yıldırım, 2021: 121-123). Bunun yanısıra teknolojinin mutfak ile buluşması, yiyecek 
içecek sektöründeki ve evlerdeki mutfakları çok daha pratik ve sistemli bir hale getirmiştir 
(Yıldırım ve Çalışkan, 2021). 

Birçok alanda hayatı kolaylaştıran akıllı ekipmanlar mutfaklarda da vazgeçilmez ürünler 
arasındadır. Ticari ve endüstriyel olarak iki şekilde ele alınan mutfak ekipmanları her probleme 
cevap verebilecek, zamandan ve enerjiden tasarruf ettiren, daha az yer kaplayan ve çok 
fonksiyonlu olacak şekillerde tasarlanmaktadır. Son zamanlarda mutfakların dijitalleşmesi ile 
manuel ve otomatik fonksiyonları bir arada sunan dijital gastronomi kapsamında da ürünler 
ortaya çıkmaktadır (Mizrahi et. Al., 2016). 

Bu çalışma kapsamında; 

• Akıllı mutfak araç gereçleri yiyecek içecek sektöründe gerçekleştirilen faaliyetleri nasıl 
etkiler? 

• Son yıllarda üretilen akıllı mutfak araç gereçlerinin sağladığı temel faydalar nelerdir?  

• Teknolojik gelişmeler mutfak araç gereçlerini etkilemekte mi? 

• Mutfaklardaki araç gereçler süreç içerisinde nasıl değişim gösterdi? 
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sorularının cevaplanması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın ilk kısmında 
kavramsal bir çerçevede akıllı mutfak terimine, akıllı mutfak araç gereçlerinin ortaya 
çıkışları ve gelişimlerine yer verilmektedir. Ardından sektördeki ve evlerdeki akıllı mutfak 
uygulamaları ele alınarak örneklerle desteklenmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında 
ise bahsedilen akıllı mutfak araç gereçlerinin avantaj ve dezavantajlarına değinilerek, 
günümüzde ve gelecekte akıllı cihazlar ve ekipmanların kullanımı üzerinde durulmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Akıllı Mutfak Kavramı  

Uluslararası literatürde “Smart Kitchen”, “Intellıgent Kitchen”, “Artificial Kitchen”, “Digital 
Kitchen”, “Technological Kitchen” şeklinde ifade edilebilen akıllı mutfak kavramı çeşitli 
adlandırmalardan yola çıkarak birçok boyutu ile ele alınan bir kavram olarak açıklanmaktadır. 
Buna karşın Ulusal ve Uluslararası literatürde henüz akıllı mutfak kavramı ile ilgili net ve 
yeterli miktarda tanım bulunmamaktadır. 

 Literatürde akıllı mutfak kavramı ile ilgili doğrudan veya dolaylı olarak bazı tanımlamalar 
yapılmıştır. Hashimoto ve diğerleri (2008) akıllı mutfağın kullanıcı merkezli bir pişirme sistemi 
olduğunu ve böylelikle kullanıcıların sisteme güvenerek endişe etmeden yemek pişirebileceği 
bir sistem şeklinde belirtmektedirler. Ceccacci ve diğerleri (2015) akıllı mutfaklar ile ilgili bir 
önceki tanımda olduğu gibi kullanıcının sistem tasarımının merkezi olduğu görüşündedir. 
Stander ve diğerleri (2012) ise sıradan bir mutfağın çeşitli sensörler, çoklu kullanım ve bilgi 
edinme sistemleri ile donatılması şeklinde ifade etmektedirler. Schneider (2007) ise akıllı 
mutfakları açıklamalı olarak yemek pişirme deneyiminin otomatikleştiği, paylaşıldığı ve 
kullanıldığı aletli bir ortamdır şeklinde açıklamaktadır. 

Literatürdeki tanımlardan yola çıkarak akıllı mutfaklar; temelinde kullanıcıyı merkeze almış, 
çok fonksiyonlu, teknolojik, takip ve kontrol edilebilir, bireysel anlamda hayatı kolaylaştıran, 
insan güvenliğini ve konforunu amaçlayan akıllı sistemlerdir.   

Akıllı Mutfak Araç Gereçlerinin Ortaya Çıkışı- Gelişimi 

Mutfaklar sanayi devriminin etkisiyle birlikte teknolojik sayılabilecek gelişimlere uğramaya 
başlamaktadır. İlk olarak 1740’lı yıllarda yemek pişirilen ocaklar gelişmeye başlamış ve bu 
dönemde tasarımı gerçekleştirilen ocakların temel amacı yemeği pişirmek değil ısıtmak 
olmuştur. Ardından yıllar içerisinde önce demir kuzine ocaklar daha sonra gazlı ocaklar 
tasarlanarak kullanılmaya başlamaktadır (Akyazıcı, 2019). Fiziki olarak mutfaklardaki 
değişimler 18. yüzyıldan sonra başlamış olup 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan şehirleşme 
ile birlikte konutlardaki mutfaklarda tasarımların gelişime uğradığı görülmektedir. 19. yüzyılın 
sonlarında gaz ve su tesisatlarının yaşam alanlarına ulaşması, bu değişim ve gelişim sürecinde 
etkili olmaktadır (Örs, 2020). Teknolojinin sanayi devrimiyle birlikte ön plana çıkmasıyla, 
mutfaklarda kullanılan araç-gereçlerin daha dayanıklı bir şekilde tasarlanması yemek 
hazırlamayı pratik hale getirdiği gözlemlenmiştir (Arman, 2019). 1884 yılında kimyasala ve 
ısıya dayanıklı cam türü üretilmiştir (Zencir, 2017). Kâşif Thomas Ahearn da 1892 yılında ilk 
elektrikli fırını icat ederek patentine sahip olmuştur (Zerdeli, 2018). 19. yüzyılın sonlarına 20. 
yüzyılın da başlarına gelindiğinde elektrikle çalışan araç gereçler, gazla çalışan araç gereçlere 
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karşı oldukça güçlü bir tercih seçeneği haline gelmiştir (Akyazıcı, 2019). Ayrıca 1906 senesinde 
termos sistemi de geliştirilmiştir (Zencir, 2017). 

 I. Dünya Savaşı'na kadar mutfak ve mutfak araç gereçlerinin tasarımları çok az ilerleme kat 
etmiştir. Bu sürecin sonrasında yeni aletler ve ekipmanlar icat edilmeye başlanmıştır (Baden-
Powell, 2006). Gaz ile çalışan ocaklar gündelik hayatta kullanıma dahil olmuştur. Aynı şekilde 
elektrikle çalışan ocaklarında gündelik hayatta kullanılmaya başlanmış olup, kullanımlarının 
yavaş bir biçimde arttığı gözlemlenmektedir (Akyazıcı, 2019). 

 1914 senesinde ilk elektrikli buzdolabı icat edilmiş, 1918 yılında da Kelvinator şirketi ilk 
otomatik denetime sahip buzdolabını üretmiştir. 1920-1930 yıllarında ise ilk buzluk bölümü 
olan elektrik ile çalışan buzdolapları ve dondurucular pazara sunulmuştur (Demir, 2001). 1932-
1934 yılları arasında ABD'de General Electric ve Westinghouse aşçılık kurumları açmıştır. 
Mühendisler, kimyagerler, mimarlar, beslenme uzmanları ve profesyonel aşçılara mutfağı tüm 
yönlerini inceleme fırsatı sunulmuştur. Böylelikle mutfaktaki iş akış süreci bilimsel olarak ele 
alınmış ve modern mutfağın gelişim yolu açılmıştır (Baden-Powell, 2006). 1938 senesinde 
teflon kaplama bulunmuştur (Tez, 2013). Mikrodalga enerjisinin ısıtma amaçlı ilk kullanımı ise 
II. Dünya savaşından sonra 1945 yılında tesadüfi bir şekilde Dr. Percy Spencer tarafından 
keşfedilmiş, modern üretim buzdolaplarının seri üretimleri de başlamıştır (Örs, 2020; Demir, 
2001) 

Elektrikle çalışan motorlu cihazlar ve araç gereçler geliştirilmeden önce iki ön koşulun 
sağlanması gerekli görülmekteydi; az yer kaplayan, taşınabilir bir boyutta ve motor 
muhafazasına uygun, termostatik kontrollere sahip küçük bir cihaz/araç- gereç olmasıydı. II. 
Dünya Savaşı'ndan sonra, emek tasarrufu sağlayan bu cihazların/ araç gereçlerin ve ergonomik 
olarak tasarlanmış mutfakların piyasaya sürülmesi, mutfak işlerinde işgücü ve zamandan büyük 
tasarruf sağlamıştır (Baden-Powell, 2006). Teknolojinin gelişmesiyle makineleşmenin artması 
ve elektronik cihazların yaşamın birçok alanında fazlalaşmasıyla mutfak alanlarındaki 
donanımlar ve araç gereçler gelişen teknolojiye uygun olarak mutfaklarda yer almaya 
başlamıştır (Kalemdar, 2017).  

1980 li yıllarda iki bilim adamı tarafından “Moleküler Gastronomi ve Moleküler Mutfak” 
kavramları ortaya atılmıştır. Bu kavramlar, mutfakta gerçekleştirilen eylemleri teknik 
bakımından ele almaktadır. Köpük oluşturma, küreleşen sıvılar, sıvı nitrojen kullanımı, sous 
vide, rotatif buharlaşma gibi teknikleri kapsayan bu tekniklerle beraber, bunların uygulamasının 
yapıldığı akıllı ve teknolojik ekipmanlar/ araç gereçler mutfağa girerek mutfak donanımlarını 
farklı bir boyuta taşımıştır (Everts, 2012; Aksoy ve Üner, 2016). 

Teknolojinin gelişmesiyle beraber küreselleşen dünyada üretilen ürünlerin çeşit bakımından 
fazla olması, bu ürünlere hızlı şekilde ulaşabilme arzusu oluşturmaktadır. Bu ulaşma isteği ile 
beraber mutfak araç gereçleri de yiyecek içecek sektöründe sürekli yenilenerek mutfaklarda en 
güncel hali ile yer almaya başlamıştır. Dijital olarak uygulamalar üzerinden kontrolü 
sağlanabilen birçok cihaz artık mutfakların bir parçası haline gelmiştir. Dijital sistemler 
üzerinden kontrol edilebilen buzdolapları, kahve makineleri, fırınlar, 3D yazıcılar ve yemek 
yapmayı kolaylaştıran ayıklama, kesme, pişirme özellikli teknolojik ve akıllı cihazlar 
mutfaklarda yerini almıştır (Jie, Zhuo, Jerry, Liangku, ve Hong, 2015). Tüm bu yenilikçi ve 
akıllı teknolojilerin yanı sıra sanal gerçeklik ve yapay zekâ gibi kavramlarda son dönem akıllı 
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mutfak teknolojileri olarak mutfaklarda yer almaya başlamıştır. Mutfaklarda yemeklerin 
robotlar tarafından hazırlanması ve servise sunulması ilk olarak Boston’da yer alan “Spyce” 
isimli restoranda uygulanmıştır. 2015 yılında da “Moley” isimli bir robot icat edilmiştir ve 
“Dünyanın ilk ev robotik şefi” olarak tanıtımı gerçekleştirilmiştir. Yemek hazırlayabilen bu 
robot iki kolu sayesinde yüzden fazla reçete uygulayabilme yeteneğine sahiptir (Walker, 2018). 

Dünyadaki gıda kaynakları gün geçtikçe tükenmektedir, buna rağmen yiyecek içecek 
işletmelerinde üretimden tüketime fazlasıyla israfın gerçekleştiği görülmektedir. Kaynakların 
sürdürülebilirliği adına organik atıkların ayrıştırılıp, bu atıklardan enerji olarak geri dönüşümün 
sağlanması etkili bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır (Taş ve Olum, 2021). Son yıllarda artan 
farkındalık ile geri dönüşüm ve atık düzenlemeleri kapsamında uygulanan teknolojiler ve israfı 
önlemeye yönelik geliştirilen akıllı uygulamalar ile israf en aza indirilmeye çalışılmaktadır 
(Kalemdar, 2017). Bu akıllı uygulamalara;  Olıo(Elindeki fazla gıdayı bağışlamak isteyenler ile 
gıdayı kullanmak isteyenleri buluşturan mobil uygulama), Pareup(Yiyecek içecek 
işletmelerinde gıdalar israf olmadan önce tüketiciye gıdayı sunan mobil uygulama), City 
Harvest(Gıda israfını engelleyerek, ihtiyaç sahiplerine gıda desteği sağlamak için oluşturulmuş 
mobil uygulama), Plan Zheroes(Gıda atığı oluşturan firmalar ile o atığı değerlendirebilecek 
firmaları bir araya getiren harita sistemli mobil uygulama), GoMkt(Satılmamış yiyecekleri olan 
yiyecek içecek işletmeleri, indirimli gıda arayışında olan tüketicilerle bir araya getiren mobil 
uygulama) gibi uygulamalar örnek verilebilmektedir (Çavuş, 2021). 

Günümüz mutfaklarındaki donanımların sürekli değişim ve gelişim göstermesinin en temel 
nedeni teknolojinin sürekli gelişmesidir. Bugün mutfaklar, sektörde ve konutlarda en çok 
hizmet sunulan ve en çok paranın harcandığı alanlardır (Baden-Powell, 2006). Ürün işlemede 
ve servisinde verilen emek ve enerji tasarrufunun öneminin artmasıyla beraber geliştirilen akıllı 
mutfak araç gereçleri tarihsel bir süreç içerisinde ele alındığında yiyecek içecek sektöründe her 
geçen yıl daha önemli bir konuma sahip olduğu görülmektedir. 

Yiyecek-İçecek Sektöründe Akıllı Mutfak Ekipmanları 

Yaşanan tüm olumlu ve olumsuz gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerden biri olan 
yiyecek-içecek sektörü, teknolojik gelişmeler karşısında da her geçen gün değişime ve gelişime 
uğramaktadır. Bununla birlikte yapay zekâ ve sensör teknolojisi gibi teknolojiler mutfaklarda 
gitgide artış göstermektedir (Internorga, 2020). Otel ve restoran işletmeleri performans 
düzeylerini artırmak ve daha fazla verim sağlayabilmek adına teknolojik gelişmelerden 
faydalanmışlardır (Çalhan ve Kılıçhan, 2018). Aynı zamanda endüstriyel mutfaklar için üretilen 
mutfak ekipmanları mutfak personeline ve işletmeye enerjiden ve zamandan tasarruf 
ettirmektedir (Bendall, 2000).  Mutfak şeflerinin mutfak teknolojilerine yönelik görüşleri 
üzerine Bucak ve Yiğit (2020)’in yaptıkları bir çalışmada katılımcıların mutfak teknolojilerini 
işlerini kolaylaştıran bir robot ve bilgisayar olarak algıladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Tan ve 
Netessin (2017) teknolojik gelişmelerin yiyecek içecek sektöründe maliyetlerin düşmesine ve 
servis kalitesini arttırarak gelirin artmasına sebep olduğunu ifade etmektedir. Tüm bunlara ek 
olarak Murdoch (2011) çalışmasında teknolojik ürünlerin mutfak şeflerine sağladığı fayda 
dışında müşteri memnuniyetini de arttırdığından söz etmektedir. Ansal (2004) ise teknolojik 
gelişmelerin uluslararası rekabet gücünün sağlanmasındaki ana belirleyiciler arasında sonucuna 
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erişmiştir. Tüm bu bulgular yiyecek-içecek sektöründe akıllı mutfak ekipmanlarının ne denli 
önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ekipmanlara örnek olarak: 

Profesyonel mutfaklarda kullanılan en temel ekipmanlardan biri fırındır. Akıllı fırın 
kapsamında yeni çıkan ekipmanlardan biri olan “iVario Pro” isimli fırın, 1973 yılında 
kurulmuş Alman bir markaya aittir. Bu fırın bilinen fırınların aksine diğerlerinden ayırt eden 
bazı özellikler taşımaktadır. Örneğin; haşlama, derin yağda kızartma, tavada kızartma ve 
basınçlı pişirme yöntemlerinin tamamını yapabilmektedir. Devrilen bir tava formunda olan 
iVarıo Pro nun geleneksel fırınlara kıyasla dört kat daha hızlı ve %40 oranında daha az enerji 
harcadığı tespit edilmiştir (Rational, 2022). 

Aynı markaya ait “İCombi Pro” adlı fırın ise daha gelişmiş bir seçenek sunarak ızgara, 
fırınlama, kızartma, buharda pişirme, kaynatma, kısık ateşte buğulama yapma ve haşlama 
yapılacak tüm yemekleri rahatlıkla hazırlamaktadır. 1 m2’den daha az yer kaplayan cihaz 
yerden tasarruf sağlaması ile endüstriyel mutfaklarda önemli bir kolaylık sağlamaktadır. 5 
duyuyla tasarlanmış bu ürün ideal pişirme koşullarını hisseder ve buna göre nemini, sıcaklığını 
ve hava hızını şefin yerine ayarlamaktadır. Ürünün sahip olduğu iProductıonmanager (üretim 
sorumlusu) teknolojisi ile aynı anda birbirinden farklı türdeki ürünlerin kokusu ve tadı birbirine 
karışmadan pişmesini sağlamaktadır (Rational, 2022). “Vario Smoker” adlı ürün ise İCombi 
Pro’ya USB (Evrensel Seri Veriyolu) bağlantısı ile bağlandıktan sonra hiçbir fırına vs. gerek 
duymadan buharlı kombi fırın ile et, balık ve sebze ayırt etmeden tüm ürünlere tütsü aroması 
kazandırmaktadır (Rational, 2022). 

Çelik ve diğerleri (2018) yaptıkları çalışmada özellikle daha az deneyime sahip aşçıların 
hayatını kurtaracak nitelikte bir doğrama tahtası olan “Choptop” adlı üründen söz etmişlerdir. 
Basit bir kullanımı olan cihazın ekranında tarifleri içeren bir kılavuz bulunmaktadır. Bu 
kılavuzun yanısıra uygun tartım ve zamanlama araçları da mevcuttur. Kullanıcılar yük sensörü 
bulunan yüzeye ürünlerini bırakarak “choptop”ta dolaşabilmektedirler. Küçük ve Ekren (2020) 
bu ürünle ilgili fikirleri geleneksel yöntemlere kıyasla tariflerin kolaylığını ve doğruluğunu 
arttırdığı yönündedir. 

Nasir ve diğerleri (2018) “The Implementation of IoT based Smart Refrigerator System” adlı 
çalışmalarında akıllı bir buzdolabından bahsetmişlerdir. Bu buzdolabı içerisindeki kameralar 
sayesinde gerçek zamanlı olarak takip edilebilmektedir. Buzdolabında bulunan basınç 
sensörleri sayesinde herhangi bir ürünün basıncı sistem tarafından belirlenmiş olan oranların 
altına düştüğünde kullanıcıya mesaj veya e-posta (elektronik posta) yoluyla bilgilendirme 
mesajı yollamaktadır. Ürünün sağladığı en büyük avantajlardan biri ise dolaptaki ürünler 
azaldığında çevrimiçi satıcıların bağlantısını sağlayarak azalan ürünlerin satın alınmasını 
kolaylaştırmaktadır. 

Castorani ve diğerleri (2018) “Life cycle assessment of home smart objects: kitchen hood 
cases” adlı yaptıkları çalışmada mutfak hava arıtımı için geliştirilmiş bir cihazı ele almışlardır. 
Bu cihaz birbirine bağlı iki akıllı cihazdan oluşmaktadır. Bu iki akıllı cihazdan ilki mutfak 
davlumbazı diğer cihaz ise iç mekânda konfor sağlayan, enerjiden tasarruf ettiren ek bir 
aspirasyon (fan) sistemidir. Çalışmada üç farklı konfigürasyon analiz edilmiştir. İlki geleneksel 
aspiratör mutfak davlumbazı, ikincisi akıllı aspiratör mutfak davlumbazı ve üçüncüsü ise akıllı 
ek aspirasyon sistemine sahip akıllı filtreleme mutfak davlumbazıdır. 
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Yapılan analiz ve karşılaştırmalar neticesinde çevresel performans açısından en iyi verim 
alınan ürünün akıllı ek aspirasyon (fan) sistemine sahip akıllı filtreleme mutfak davlumbazı 
olduğu ortaya konulmuştur. 

Kendrick ve diğerleri (2021) “Audio-Visual Recipe Guidance for Smart Kitchen Devices” adlı 
çalışmalarında “Kochbot” isimli ses giriş, çıkışı ve dokunmatik arayüzü bulunan akıllı bir 
mutfak robotunu incelemişlerdir. Ses giriş çıkışı ve dokunmatik arayüzüyle kullanıcılara çok 
modlu pişirme deneyimi sunmaktadır (Fries et. al. 2018). Örneğin her daim yağın mevcut 
olduğu mutfak ortamında bir şefin elleri yağlıysa dokunmatik ekranı kullanması zor olacaktır. 
İşte bu noktada çoklu mod özelliği sayesinde sesli asistan istenildiği zaman devreye girip, 
uygun dil seçenekleri ile birçok dildeki kullanıcılarının taleplerini karşılamaktadır. Bu robotun 
tarif kılavuzu ve pişirme gereçleri içinde bulunmaktadır. Robot dışında ilave hiçbir ekipmana 
ihtiyaç bulunmamaktadır. Aynı zamanda görsel veya işitsel bozukluğu olan bireyler ve yaşlılar 
içinde oldukça hayat kurtarıcı bir ürün olma özelliğini taşımaktadır. 

Evlerde Akıllı Mutfak Ekipmanları 

Teknoloji de her geçen gün kaydedilen ilerlemeler, Endüstri 4.0 ve 5.0 gibi önemli atılımlar 
sosyal hayatta dahil olmak üzere insan hayatının neredeyse tamamına nüfus etmiş olup hayatın 
birçok alanında kolaylık sağlar hale gelmiştir. Endüstri 5.0 kavramının önemli bileşenlerinden 
olan “bulut bilişimleri” sayesinde kontrol kullanıcının eline geçmiştir (Örs,2020). Evlerde 
kullanılan akıllı mutfak ekipmanlarında da bu kontrol artık fazlasıyla kullanıcının kontrolünde 
gerçekleşmekte ve sosyal hayatta kullanıcılara zamandan önemli tasarruf sağlamaktadır. Bu 
ekipmanlara örnek olarak: 

Sharat ve diğerleri (2018), yaptıkları bir çalışmada ev mutfağında istenilen tüm yemekleri 
pişiren, android ve bulut sistemli bir otonom pişirme sisteminden söz etmişlerdir. Çalışmada 
sözü edilen mekanizmanın dokuz veya daha fazla malzemeli yemekleri rahatlıkla pişirebilen 
bir tava olduğunu ve bu tavanın çalkalama, pişirme, kızartma ve haşlama gibi birçok pişirme 
tekniğine uygun olduğunu belirtmişlerdir. Aynı zamanda akıllı tartı özelliğine sahip olan bu 
tava ile ekstra bir mutfak tartısına ihtiyaç duymadan tüm gramajların rahatlıkla ayarlanabileceği 
belirtilmektedir. 

Magola (2015) ise çalışmasında MIT (Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) mühendislerinden 
oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiş “Pantelligent” adı verilen akıllı tavayı incelemişlerdir. 
Bu tavanın tabanında sıcaklık sensörü bulunmaktadır. Sensör kendisiyle bağlantılı akıllı bir 
telefonla bluetooth üzerinden bağlantı kurmaktadır. Çalışmada bu cihazın pişirmeye yeni 
başlayanlar için uygun olduğu söylenmektedir. Yine aynı çalışmada “The Milkmaid” adlı 
cihaz ise sütün bozulup bozulmadığını tespit eden akıllı bir sürahidir. Bu akıllı sürahi 
tüketicilere sütün ne zaman bozulacağına dair haber vermektedir. 

Dikici (2019), “ Şuan Satılıyor Olan 10 Son Teknoloji Mutfak Ürünü” adlı araştırmasında akıllı 
bir buzdolabı magneti olan “Hiku”’yu ele almıştır. Hiku wifi (Kablosuz bağlantı alanı) 
bağlantısına sahip olan bir barkod okuyucudur. Hiku dolaptan çıkartılan ürünlerin barkodu 
okutulduğunda kullanıcı için alışveriş listesi oluşturan ve istenilen her an bu listeye cep 
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telefonundan ulaşım sağlayan bir araçtır. Tasarım olarak ise ortalama avuç içi büyüklüğünde 
bir magnettir ve buzdolabına yerleştirilmektedir.  

Morgan ve Saint- Elien (2022), internetten alınabilecek en mantıklı otuz akıllı küçük ev aletini 
listelemişlerdir. Çalışmada “Vitomix Foodcyler” isimli ev tipi kompost makinesine de yer 
verilmiştir. Cihaz ile ilgili hacminin onda birine kadar birkaç saat içinde parçaladığı ve bu 
sayede israfı azaltıp, pis kokuyu önlediği belirtilmiştir. Cihazın önemli özellikleri arasında 
küçük alanlara uygun olan kompakt boyutu ve sessiz olması bulunmaktadır. Farklı bir akıllı 
küçük mutfak aleti ise son dönemlerde önemli bir satış hacmi olan ve her geçen gün evlerde 
daha fazla görülen hava fritözleridir. Çalışmada “Multifunctional Digital Air Fryer” 
olarak adlandırılan bu dijital hava fritözü, on litre hacim kapasitesine sahip aile boyu olarak 
belirtilmiştir. Gıda kurutma ve yağsız sağlıklı kızartmalar için tercih edilen dijital hava fritözü 
tüketiciler tarafından oldukça ilgi çekmektedir. Çalışmada, dikkat çeken bir başka ürün ise 
“Cocktail Maker Machine” adlı kokteyl makinesidir. Alkollü ve alkolsüz olmak üzere 40 
çeşitten fazla kokteyl yapabilme özelliği ile dikkat çeken makine küçük davetler ve ev partileri 
için uygun bir alternatiftir. Bu kokteyl makinesi ile bir barmene gerek duymadan veya bir 
mekâna gitmeden ev ortamında dilenilen zaman kokteyl hazırlama imkânı sunmaktadır. 

Greenwald ve Colon (2022) ise “The Best Smart Kitchen Appliances for 2022” adlı 
çalışmalarında bazı akıllı küçük ev aletlerinden bahsetmişlerdir. Klasik bir basınçlı tencereden 
farklı olan “Instant Pro Pot Plus” adlı basınçlı tencere, “sous-vide” tekniği de dahil sekiz 
farklı pişirme yöntemi sunmakta ve mobil uygulama entegrasyonu olan bu ürüne wifi ile 
bağlantı sağlanabilmektedir. Ürünün ön panelinde bulunan dijital ekranı ile kullanım kolaylığı 
sunan basınçlı tencere ile çok hızlı ve kolay bir şekilde birçok yemek rahatlıkla 
hazırlanmaktadır. 

Tuohy (2021) “Connected cooking: The Best Smart Kitchen Devices and Appliances” adlı 
çalışmada ev aşçıları için hassas bir pişirici olan “Precision Cooker” adı verilen ekipmandan 
söz etmişlerdir. Sous Vide yöntemi ile pişirme yapmak isteyen aşçılar için geliştirilen bu ürün 
et, balık, yumurta, tavuk, sebze ve akla gelebilecek her türlü ürünü vakumlu bir torbada, hassas 
bir derecede, kontrolü sağlanmış suyun içerisinde pişirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu ürün 
uzaktan kontrol edilebilmektedir. Bu sayede ürünü kullanan kişi dilediği saatte pişirme işlemini 
başlatabilmektedir. Kompakt boyutu ile de alandan tasarruf sağlamaktadır. 

Taş ve Olum (2021) “Yiyecek-İçecek Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yenilikçi Yaklaşımlar” 
adlı çalışmalarında evlerde kullanılan Akıllı Yumurta Saklayıcısından bahsetmişlerdir. Bu 
ürünün ortaya çıkışında ki temel sebeplerden biri; yumurtadaki bozulmaların gözle 
görülmemesidir. Bu sebeple ortaya çıkmış bu ürün içerisine yerleştirilen yumurtalardan en önce 
tüketilmesi gereken yumurtayı mavi sensör ile belirgin hale getirmektedir. Mavi rengin 
belirginleştirdiği yumurta alındıktan sonra sıra ondan bir sonraki eski yumurtaya gelmekte ve 
mavi sensör o yumurtada yanıp sönmektedir (Spivey, 2015). Bu sayede bozulmaların önüne 
geçilip israfın önlenmesi sağlanmaktadır. Bu ürünün faydaları değerlendirilirken yalnızca ev 
kapsamında ele alınmamalı, özellikle yiyecek içecek işletmelerinin toplu yumurta stoklarının 
kontrolüne yönelik fayda sağlayacağı da düşünülmektedir. 

Alam ve diğerleri (2021) “Smart Gas Stove for Kitchen Employing Safety and Reduction of 
Gas Wastage” adlı çalışmalarında gaz israfını azaltan ve gaz kaçağına dair güvenlik sağlayan 
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“Akıllı Gazlı Ocak” olarak adlandırılan bir ekipmana değinmişlerdir. Bu akıllı gaz ocağı 
çalışan kadınların işyerinde oldukları süre zarfında evleri ve mutfakları için duydukları 
endişeden yola çıkarak üretilmiştir. Gaz kaçağını tespit edebilen mikrodenetleyici tabanlı olan 
bu cihaz kaçak tespiti durumunda sistemden alarm verip, havalandırma fanını açıyor ve 
ardından ev sahibini hem mesaj hem de arama yoluyla haberdar etmektedir. Cihazın gazın 
kullanıldığı süre zarfında yemek yapılırken mi kullanıldığı yoksa açık mı unutulduğunu tespit 
edebilmesi için cihaza bir yakınlık sensörü eklenmiştir. Yakınlık sensörü ile pişirme kabı 
algıladığında gaz kapanmayacaktır. Aynı zamanda bluetooth bağlantısı ile farklı bir odadayken 
gazı kapatabilir veya ev dışındayken bir mikrodalga fırın gibi zamanlayıcı sistem ile kullanıcılar 
yemeklerini dilediği zaman ısıtabilme imkanına erişebilmektedirler. 

Mutfaklarda Akıllı Uygulamalar 

Son yıllarda üzerinde önemle durulan akıllı mutfak uygulamaları insan yaşamının 
gereksinimleri ve teknolojik gelişmelerin bir karması olarak çeşitli şekillerde ve amaçlarla 
ortaya çıkmaktadır (Khot ve Muller, 2019). Bir önceki başlıkta belirtilen akıllı mutfak araç-
gereçlerinin en dikkat çeken ve gelişmiş özellikleri arasında uzaktan veyahut yakından 
kullanıcıların kontrolünün altında olması bulunmaktadır. Akıllı araç-gereçler genel itibariyle 
bilgisayar ve internet destekli çoğu zaman ise bulut sistemlidir. Çalışmanın bu kısmında 
mutfaklarda uygulanan birkaç akıllı uygulamaya örnek verilmektedir. 

Yemek pişirme temelli sistemlerden biri olan Radyo Frekansı Tanımlama (Radio-Frequency 
Identıfıcatıon: RFID) ile günümüzün önemli problemlerinden biri olan ne pişireceğini 
bilememek sorununa çözüm getirilmeye çalışılmıştır. Sasirekha ve diğerleri (2018) mutfakta 
bulunan gıda maddelerini tespit edip buna uygun tarifler öneren bir sistemi çalışmışlardır. Bu 
sistemde tüm yiyeceklerin her biri ayrı ayrı olmak üzere “RFID etiketi” kullanılarak 
etiketlenmekte ve sonrasında bir kart okuyucu tarafından taratılmaktadır. Etiketleme 
yöntemiyle taranan ürünlere bağlı olarak uygulama belirlenen zamanlarda stokta bulunan 
malzemelere göre tarif önerisinde bulunmaktadır. 

Yemek pişirme temelli bir başka uygulama ise ticari bir mutfakta yemek pişirme çizelgesi ve 
planlamasına yardımcı bulut sistemli bir uygulamadır (Dziurzanski et. al.,2019). Bu uygulama 
tarifte belirtilen bileşenlerin miktarını, pişme sürelerini ve pişirme bölgelerini sisteme 
tanımlamaktadır (Küçük ve Ekren, 2020). Uygulama elde ettiği tüm verilerden haftalık bir 
pişirme listesi oluşturmaktadır. 

Arya ve diğerlerinin (2015) yaptığı çalışmada Android (insansı) ve web (internet) uygulamaları 
üzerinden envanter seviyesini kontrol edebilen bir uygulamadan söz edilmektedir. Bileşenlerin 
miktarını hesaplamak için ışık sensörleri kullanılmaktadır. Bileşen miktarını zaman zaman 
kontrol eden bu sistem, yakınlardaki mağazalardan siparişte verebilmektedir. Sistemin 
işlevselliği “Raspberry Pi” ile kontrol edilmektedir. Bu uygulamanın ortaya çıkmasındaki 
problemlerden birisi yemek yapan kişilerin bazı zamanlarda gıdaları kontrolsüzce kullanması 
ve yemeğin kalitesinin bozulmasına sebebiyet vermesidir. Bu uygulama ürün sayısı 
farketmeksizin öğe miktarları tek bir seferlik sisteme girilmektedir. Böylelikle bir sonraki 
seferde tek bir tıklama ile sabit miktar verilerinin tamamına erişim sağlanmaktadır. Tüm bu 
veriler veritabanında saklanmaktadır. “Raspberry Pi” mutfak kullanıcılarının güvenliğini de 
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sağlamaktadır. Isıtma sensörü ile, mutfağın ısısını ölçmekte ve belirli bir ısı seviyesi 
ayarlamaktadır. Böylelikle havalandırma sistemine bağlanmaktadır. 

Buna benzer farklı bir çalışma ise daha güncel bir hali olarak Kardile ve diğerleri (2022) 
tarafından yapılmıştır. Araştırmanın temel problemi kentsel alanların dışında köy ve 
kasabalarda yaşayan ev hanımlarının gıdaya her an ulaşabilmelerinin mümkün olmamasıdır. 
Marketlerin yaşam alanlarından uzak olması gıdayı daha iyi kontrol edebilme zorunluluğunu 
getirmektedir. Bu çalışmada bahsedilen uygulama mutfak ve depolara sensörler takılarak gıda 
malzemelerinin miktarlarına ilişkin verilerin online veritabanında saklanabilmesidir. Çalışmada 
bu uygulamaların otellerde ve kentsel alanlarda yaşayan, çalışan kadınlar içinde faydalı olacağı 
belirtilmektedir. 

Buzdolabı temelli akıllı mutfak uygulamalarına başka örnek olarak Ferrero ve diğerleri 
(2019)’un yaptıkları bir çalışmada RFID teknolojisi kullanarak üretmiş oldukları, temel amacı 
gıda israfını azaltmayı amaçlayan bir gıda envanter kontrol sistemidir. RFID teknolojisine sahip 
olan bu sistemde RFID etiketleme ile ürünler sisteme tanımlanmaktadır. Buzdolabının içeriğine 
anlık genel bir bakış imkânı sunan bu sistem doğal dil etkileşim özelliği ile de yakında tarihi 
sona erecek ürünlerle ilgili kullanıcının sesli uyarı almasını sağlamaktadır. Uygulama “Google 
Asistan” ile entegre edilmiş olup akıllı telefon sahibi olan her kullanıcının akıllı buzdolabı 
cihazıyla etkileşime geçmesine olanak sağlayan bir uygulama eklentisi ile ortaya çıkmıştır. Son 
olarak bu cihazın küçük bir cihaz olması nedeniyle yüksek maliyetler gerektirmediği 
belirtilmiştir. Bu cihaz yeni bir akıllı buzdolabına yerleştirilebileceği gibi standart bir 
buzdolabına da yerleştirilebilmektedir. 

Buzdolabı temelli bir başka sistem ise Gao ve diğerleri (2019)’a ait bir algoritma çalışmasıdır. 
Araştırmanın temel problemi buzdolabını açmadan içerisinde bulunan gıdanın türü, miktarı ve 
tazeliğinin net ve doğru bir şekilde nasıl tanımlanacağıdır. Çoğu zaman buzdolabının içerisinde 
ne olduğunu bilmemek kimi zaman çifte alımlara sebebiyet vermektedir. Bu da gıda israfı 
konusunda oldukça önemli bir problemdir. Aynı zamanda sık sık buzdolaplarını açıp kapamak 
gıdalara önemli ölçüde zarar vermekte ve gıdanın ömrünü kısaltmaktadır. Bu uygulama 
sayesinde dolaplar minimum sıklıkta açılacak ve ürünlerin tazeliği ile ilgili net bilgiye 
ulaşılacaktır.  

AKILLI CİHAZLAR VE EKİPMANLARIN GÜNÜMÜZDE VE GELECEKTE 
MUTFAKLARDA KULLANIMI 

Günümüz teknolojisiyle gelinen son noktada akıllı mutfak ekipmanları hem evlerde hem 
yiyecek-içecek işletmelerinde yaygın bir şekilde kullanılmakta ve sıklıkla tercih edilmektedir. 
Sabah uyanma saatine göre ayarlanmış ve demlenmiş bir kahve (Wood, 2014) alışveriş listesini 
tüketici için tutan ve alışverişin satın alma sürecini gerçekleştiren bir mutfak aleti (Amos, 
2015), atılan her üründe geriye ne kadar ürünün kaldığını tespit eden bir çöp kutusu (Rose, 
2014) ve fazla yemek tüketiminde uyaran akıllı çatallar (Wall, 2013) günümüz teknolojisinin 
geldiği nokta ile ilgili zihinlerde bir çerçeve oluşturmaktadır (Chiu, 2016). 

Akıllı mutfak araç gereçleri son zamanlardaki tasarımlarıyla, gelecekte mutfaklarda daha 
portatif, daha az yer kaplayan ve fonksiyonel özelliklere sahip araç gereçlerin olacağı yönünde 
fikirler sunmaktadır. Mutfak üreticilerinin yaptığı çalışmalara göre ilerleyen dönemlerde 
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mutfakların çok yönlü şekilde kullanılabilen ve modüler tasarımları içeren yapılara sahip 
olacağı düşünülmektedir. Bu mutfakların tasarım öngörüsü, üretimde gerçekleştirilen tüm 
işlemlerin bir arada ve süper-kompakt şekilde olacağı yönündedir. Depolama, yıkama, 
doğrama, işleme gibi tüm işlemlerin gelişen teknolojinin ışığında, yüksek fonksiyonel özellikli 
cihazlarla gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir (Demir, 2019) Akıllı mutfak teknolojilerinin 
gelişmesi ile geleceğin mutfaklarında dijitalleşmenin artması beklenmektedir. Bununla birlikte 
her dönemde olduğu gibi yaratıcı ve yenilikçi şeflerin öncülüğünde akıllı araç gereçler 
kullanılarak mesleğin sürdürülebilirliğinin sağlanacağına inanılmaktadır (Aksoy ve Üner, 
2016) Çünkü aşçılık; teknik, sanatsallık ve özgünlük gerektirmektedir. Bunları araç gereçlerin 
ve cihazların tek başına gerçekleştirmesi mümkün görünmemektedir. 

Gelecekte gerçekleşecek teknolojik gelişmeler sayesinde enerji ve su tüketiminin azaldığı, 
israfın da en aza indirildiği restoranların tasarlanacağı öngörülmektedir. Yiyecek içecek 
işletmesi kurmayı düşünen kişiler entegre mutfak anlayışı ile her şeyden önce işletmenin tüm 
cihazlarının birbiri ile entegre olarak aynı ağın içerisinde kontrol edilebilmesine ihtiyaç 
duyacaktır. Gün geçtikçe entegrasyon seçeneği sunan mutfak otomasyon sistemlerinin sayısı 
da artış göstermektedir (Web1). 

Akıllı teknolojiler sürdürülebilirlik kapsamında da katkılar sağlamaktadır. Temel olarak enerji 
ve su tüketiminden tasarruf ettiren akıllı teknolojilerin gelecekte mutfaklarda daha çok tercih 
edileceği öngörülmektedir. Bu konu ile alakalı yapılan çalışmalar da bunu doğrular niteliktedir. 
Sovacool ve diğerleri (2021) akıllı ev teknolojileri üzerine yaptıkları çalışmada şu görüşler ön 
plana çıkmaktadır:  

• Süt ve jambonun bittiğini bildiren akıllı bir buzdolabının sürdürülebilirliğe katkı 
sağladığı, 

•  Akıllı ev teknolojisine sahip araç gereçler kullanıldığında, aylık yaklaşık 15 sterlin 
kadar giderlerin azaldığı,  

• Akıllı teknolojilerin sürdürülebilirlik kapsamında izlenebilirliği arttırdığıdır. 

Mutfaklarda sürdürülebilirliğin sağlanması konusunda akıllı mutfak ekipmanlarının 
kullanımına daha fazla yer verilmedir.  Gıda atık yönetimini sağlayan akıllı mutfak 
ekipmanları da sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Rios ve 
diğerleri,2020). 

AKILLI MUTFAK ARAÇ GEREÇLERININ KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN 
AVANTAJLAR VE DEZAVANTAJLAR 

Yiyecek-içecek işletmeleri sürekli değişen müşteri taleplerinden dolayı teknolojinin sunduğu 
dijital dönüşümleri ve akıllı mutfak araç gereçlerinin gelişimini güncel olarak takip etmektedir. 
Aynı şekilde evlerdeki mutfaklarda bu teknolojik gelişimlerden etkilenmektedir. Bu dijital 
dönüşümler ve akıllı mutfak araç gereçleri çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Bu avantajlardan 
bazıları şunlardır: 

• Stok kontrolü: Yiyecek içecek işletmelerinin dijital menüleri kullanmaları dahilinde 
hangi yiyeceklerin daha az veya daha çok tercih edildiğini analiz edebilmekte ve 
işletmeye stok kontrolü gibi faydalar sağlayabilmektedir (Hazarhun ve Yılmaz, 2020, s. 
387). Akıllı dolaplar ve buzdolapları ise çeşitli sensörler, mikrodenetleyiciler ve 
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kameralar ile ürünlerin kalitesi, tazeliği ve stok bilgisi ile ilgili kullanıcılara cep telefonu 
aracılığıyla anında bilgi akışı sağlamaktadır (Nejakar et. al, 2022). Akıllı dolap ve 
buzdolaplarına yerleştirilen Iot (Internet of things- Nesnelerin interneti) cihazları gıda 
kalitelerinin tespitinde son derece başarılıdır (Rajeswari et. al, 2022). Bu sayede evlerde 
ve yiyecek içecek işletmelerinde fazla satın almaların önüne geçilmiş olmakta ve israfı 
büyük ölçüde azaltmaktadır (Kumar et. al, 2022). 

• Hızlı: Üretim ve servis akıllı araç gereçler ile daha hızlı gerçekleşmektedir. Böylelikle 
müşteri uzun süre bekletilmeyecektir. 

• Güvenilir: Şeffaf gıda anlayışı ile izlenebilirlik daha kolay gerçekleşmektedir. 

• Kaliteli: Hata oranları azalabilmekte, ürün takipleri ve analizleri dijital olarak 
gerçekleşebilmekte ve kalitenin arttırılmasının maliyetin azalmasında önemli etkileri 
gözlemlenmektedir (Ötleş ve Özyurt, 2016: 55-56). Kaliteli ürünler rekabet ortamındaki 
yiyecek içecek işletmesini ön plana çıkartabilmektedir. 

• Ekonomik: Akıllı mutfak araç gereçleri ile etkin enerji kullanımı ile optimum fayda 
sağlanmaktadır. Otomasyon sistemleri ve akıllı cihazlar ile mal ve hizmetlere ilişkin 
maliyetler düşebilmektedir. 

• Verimlilik ve tasarruf: Akıllı üretimde sistemler bakım ve onarım ile ilgili hizmetlere 
gerek duyulduğunda akıllı mutfak araç gereçleri üst düzey analitik yazılımları sayesinde 
insana ihtiyaç duymadan araç gereç veya cihaz hatalarının önüne geçebilmektedir. Daha 
az insan hatası oluşmakta ve daha az israf gerçekleşmektedir. Hata azaldıkça verimlilik 
artmakta, kaynaklardan maksimum fayda sağlanmaktadır. 

• Daha az personel: Robotik sistemlerle ve araç gereçlerle işletme insani iş gücünü 
azaltabilmekte ve akıllı araç gereçlerle mesai kavramını ele almadan faaliyet 
gösterebilmektedir ya da yiyecek içecek işletmeleri akıllı araç gereç donanımına sahip 
olup bünyesinde daha az personel bulundurarak personel maliyeti düşmektedir. Akıllı 
araç gereçlerin artışı ile personel alımı ve yönetmekle ilgili masraflar da azalmaktadır. 

• Müşteri memnuniyeti: Akıllı mutfak araç gereçleri ile üretimde ve serviste 
standardizasyon sağlanabilmekte bununla birlikte müşteri memnuniyeti oluşmaktadır. 
Yiyecek içecek işletmelerinin müşteri bağlılığı kapsamında hedeflerini gerçekleştirmesi 
kolaylaşmaktadır. Akıllı araç gereçler ile servisin hızlı ve kısa sürede yapılması da 
müşteri memnuniyetini sağlamaktadır (Çalışkan ve Yıldırım 2021). 

• Özel engel durumlarına kolaylık: Gelişen akıllı ev teknolojileri, radyo frekans ve wifi 
teknolojisi ile çalışan akıllı ev aletleri engellerin ötesine geçerek bireylere kolaylıklar 
sağlamaktadır (Ülker, Erdem ve Çamlıbel, 2017). 

Yiyecek içecek işletmelerinin akıllı teknolojilere ve araç gereçlere geçmesi biraz sancılı 
olabilmektedir (Barış, 2021). Özellikle küçük ölçekli işletmeler bu konuda ciddi zorluklarla 
karşılaşmaktadır. Evlerdeki mutfaklarda da her zaman bu teknolojiye erişebilmek ve bu 
teknolojileri tam anlamıyla uygulamak mümkün olmamaktadır. Bu durumda teknolojik 
yeniliklerin ve akıllı mutfak araç gereçlerinin getirdiği avantajların yanı sıra dezavantajlar da 
söz konusudur. Bu dezavantajlar ise şunlardır; 
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• Maliyet: Akıllı araç gereçlerin geliştirilmesi ve uygulanması oldukça maliyetlidir. Bu 
sebeple daha çok sektörde belirli büyüklüğe sahip yiyecek içecek işletmeleri tarafından 
tercih edilmektedir (Çerkez ve Kızıldemir, 2020). Ayrıca bazı akıllı ekipmanların 
büyüklüğünden kaynaklı yüksek enerji gideri oluşabilmektedir (Yıldırım ve Çalışkan 
2021). Aynı zamanda akıllı cihazların bozulma durumlarında onarım ücretlerinin yüzde 
elli veya yüzde yüz oranında daha pahalı olduğunu belirtmiştir (Staff, 2019; Leu, 2022). 

• İşsizlik: Yiyecek içecek sektöründeki akıllı araç gereçler her geçen gün artmaktadır ve 
bu durum sebebiyle ilerleyen dönemde sektördeki insanların yerini bu araç gereçlerin 
alma ihtimali vardır (Eriksen, 2019). Bu durum istihdam konusunda olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. 

• Veri ve Gizlilik Riskleri: Akıllı mutfak araç gereçleri, güvenilir internet protokollerini 
kullanmayabilir, bu da verilerin diğer bağlı cihazlara erişmeleri için bir yol 
sağlamaktadır (Meng et. al., 2018). 

• İnternete Bağımlı Olmak: Akıllı birçok mutfak ekipmanı internet yolu ile wifi 
üzerinden bağlantıya geçerek çalışmaktadır. Böylesine internete bağımlı araçların olası 
bir internet kesintisi durumunda işlerde aksama yaşanması oldukça yüksek bir 
ihtimaldir. Kısacası Akıllı cihazlar internete bağlı olmadığı sürece akıllı değildirler 
(Staff, 2019). 

• İnsan Dokunuşu Eksikliği: Çerkez ve Kızıldemir (2019)’in yaptıkları “Yiyecek–
İçecek İşletmelerinde Yapay Zekâ Kullanımı” adlı çalışmalarında Singapur’da robotik 
uygulamaları içeren, beş restoranın otel yöneticileri ile görüşülmüştür. Çıkan bulgular 
sonucunda yöneticiler robotik uygulamaların, insan davranışlarının yerini tutamadığını 
ancak iş yükünü azalttığını belirtmişlerdir (Çerkez ve Kızıldemir, 2020). 

Dijital dönüşümler ve akıllı mutfak araç gereçlerinin gelişimi birçok avantaj ve dezavantajı 
beraberinde getirmektedir. Olumlu ve olumsuz etkilere yol açan bu akıllı teknolojiler, özellikle 
işletmeler tarafından sürekli olarak takip edilmekte ve rekabet içerisinde bulunan yiyecek 
içecek işletmelerinin birbirinden farklılaşması konusunda önemli rol oynamaktadır. 
Günümüzde akıllı mutfak teknolojilerindeki gelişimlerle beraber evlerdeki mutfaklarda da 
akıllı mutfak ekipmanları ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bu teknolojilerin gün geçtikçe daha 
da gelişerek mutfaklarda önemli rol üstelenecekleri öngörülmektedir. 

SONUÇ 

Günümüzde teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla beraber, gastronomi alanında son 
teknolojiye sahip ekipmanların mutfaklarda kullanımının arttığı görülmektedir. Yiyecek içecek 
işletmeleri rekabet ortamında üstünlük sağlayabilmek ve maliyet kontrolü yapabilmek adına 
sürekli ürün ve hizmet kalitesini artırmak durumundadır. İşletmeye gelen müşterilerin 
memnuniyetini sağlayabilmek ve sürekli değişen gastronomi eğilimlerinden haberdar olup, 
güncel hizmet sunabilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle hizmet ve ürün kalitesinden taviz 
vermeyen yiyecek içecek işletmeleri teknolojik yatırımlara önem vermelidir (Yıldırım ve 
Çalışkan 2021). Geçmişte ve günümüzde dönemsel olarak ortaya çıkan popüler yeme içme 
akımları, yeme içme faaliyeti gerçekleştiren işletmelerin mekansal kurgularını ve donanım 
bakımından mutfaklarını etkilemektedir. Bunların genelinin teknolojinin sunduğu fırsatlardan 
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yararlanılarak, yeni ekipmanlar, yeni araç gereçler ve dijital teknoloji ile hizmet kapsamına 
girdiği görülmektedir ve ilerleyen yıllarda daha çok karşılaşılması muhtemeldir.  

Farsani vd., (2015) tarafından yapılan bir araştırmada yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan 
teknolojik araç gereçlerin müşteri memnuniyetinde artış sağladığı ve müşterilerin dikkatlerini 
çektiğini ortaya koymuştur. Dijital teknolojiye yönelik talep artışı ve gelişmiş uygulamalar, 
yiyecek içecek işletmelerinin tasarım yaklaşımlarını önemli ölçüde etkilemektedir ve gelecekte 
daha çok etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çeşitli kurgusal yaklaşımlarla 
karşılaşmak mümkündür. Bu kurgusal yaklaşımlar içerisinde tüketiciler ve üreticiler tarafından 
sürdürülebilirlik odaklı akıllı mutfak teknolojilerinden faydalanılması da öngörülen senaryolar 
içerisindedir. Kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanımı kapsamında akıllı mutfak 
teknolojilerine talebin artacağı düşünülmektedir (Çalışkan ve Yıldırım 2021). 

Dünya nüfusunun artışı ile ters orantılı olarak gıda kaynakların azaldığı görülmektedir. Nüfus 
artışına bağlı olarak hızlı tüketiminde etkisi ile geleceğin beslenme şekilleri ve yiyecek içecek 
işletmeleri hakkında fikirler şimdiden şekillenmektedir. Hayal bile edilemeyen ütopik 
düşüncelerin, teknolojik gelişmeler ile birlikte her geçen gün gerçekleşme ihtimalinin arttığı 
ifade edilebilmektedir (Çalışkan ve Yıldırım 2021). Müşteri memnuniyetini arttıran ve farklı 
deneyimler sunulmasını sağlayan bu akıllı mutfak araç gereçlerinin ve teknolojilerinin yiyecek 
içecek işletmelerinde karlılığı arttırma konusunda genel anlamda olumlu etkileri olacağı 
düşünülmektedir. Mutfaklarda yer alacak olan teknolojik ekipmanlar ile çok daha kısa sürede 
istenilen formdaki ürünlere ulaşmak mümkün hale gelecek ve bu teknolojilerin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çalışmalar hız kesmeden devam edecektir. Türkiye’de 
mutfaklarda kullanımı oldukça az olan akıllı mutfak araç gereçlerinin zamanla daha çok 
kullanılacağı ve mutfaklarda temel ihtiyaçlar kapsamına gireceği tahmin edilmektedir (Çerkez 
ve Kızıldemir, 2020).  

Bu çalışma ışığında gerçekleştirilecek sonraki çalışmalarda, alan araştırması yapılarak 
farklı yiyecek içecek işletmelerindeki akıllı mutfak ekipmanlarının teknoloji kullanım durumu 
ölçülebilir. Teknolojinin insan faktörünün önüne geçmesinin mümkün olmadığı düşünülmekte 
ancak çalışmalar gerçekleştirilirken gastronominin öznesi olan insan faktörünün unutulmayarak 
teknolojiyle bir bütün olması dikkate alınmalıdır. Aynı zamanda kullanılan teknolojilerin ve 
akıllı mutfak araç gereçlerinin sektör çalışanları, misafirler ve diğer tüm tüketiciler kapsamında 
oluşturduğu algılar incelenmeli ve dönütler alınmalıdır. Teknolojinin olumlu ve olumsuz tüm 
etkileri sürekli olarak araştırılmalıdır. Böylelikle yiyecek içecek işletmeleri ve bu akıllı mutfak 
ekipmanlarını üreten şirketler, her geçen gün gelişen ve değişen akıllı mutfak araç gereçlerini 
yakından takip ederek, tüketicilerin taleplerine cevap verebilmelidir. 
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ÖZET 

Türkiye, coğrafi konumu, eşsiz doğası, sanat ve kültür zenginliği, sahip olduğu gastronomik ve 
yöresel ürünleri ile zengin bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Bu ürünlerin gelecek nesillere 
aktarılması, ekonomik değer kazanması ve tanıtılıp pazarlanması için coğrafi işaretlerle 
korunması gerekmektedir.  Coğrafi işaret yöresel ürünler bakımından üretici ve tüketiciyi 
koruma altına alan bir sistemdir. Coğrafi işaretli gastronomik ürünler ve buna yönelik 
düzenlenen etkinlikler bölgeyi ziyaret eden turistler için motivasyon kaynağı olmaktadır. 
Karaman’ın zengin mutfak kültürüne ve gastronomik ürünlere sahip olması, coğrafi işaret 
tescilli ürünleri ve tescil alma potansiyeli olan ürünleri bulunması dolayısıyla incelenmesini 
önemli kılmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma Karaman’ın gastronomik ürünlerinin 
coğrafi işaret sistemi çerçevesinde değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Çalışmada nitel 
araştırma yöntemi kapsamında arşiv-doküman tarama tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler 
içerik ve betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda Karaman ilinin 
coğrafi işaretli ve coğrafi işaret potansiyeli olan ürünleri tespit edilmiştir. Karaman’ın 1 adet 
tescilli ve halihazırda 3 adet tescil başvurusu yapılmış ürünü bulunurken yaklaşık 30 adet 
coğrafi işaret almaya potansiyeli olan gastronomik ürünü tespit edilmiştir. Karaman mutfak 
kültürünün coğrafi işaret ve gastronomi bağlamında önemi vurguladığı bu çalışma ile tespit 
edilen potansiyel coğrafi işaretli ürünlerin yörenin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. Çalışma sonucunda tespit edilmiş potansiyel gastronomik ürünlerin ilgili 
kurum ve kuruluşlar tarafından coğrafi işaret başvurularının yapılarak tescillerinin alınması 
önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi işaret, Gastronomi, Gastronomik ürün, Karaman  

KARAMAN PROVINCE WITH GASTRONOMIC PRODUCTS WITH 
GEOGRAPHICAL SIGNS AND GEOGRAPHICAL SIGNS POTENTIAL 
ABSTRACT 

Turkey has a rich product variety with its geographical location, unique nature, artistic and 
cultural richness, gastronomic and local products. These products need to be protected with 
geographical indications in order to transfer them to future generations, gain economic value, 
and promote and market them. Geographical indication is a system that protects local products 
for producers and consumers. Geographically indicated gastronomic products and events are a 
source of motivation for tourists visiting the region. The fact that Karaman has a rich culinary 
culture and gastronomic products makes it important to examine because of its geographical 
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indication registered products and products with the potential to be registered. In this context, 
the study aims to evaluate the gastronomic products of Karaman within the framework of the 
geographical indication system. In the study, the archive-document scanning technique, which 
is within the scope of the qualitative research method, was used. The data obtained were 
evaluated by content and descriptive analysis method. As a result of the research, the products 
of Karaman province with geographical indication and that have the potential to receive 
geographical indications have been determined. While Karaman has 1 registered and 3 
registered products, about 30 products with the potential to receive geographical indications 
have been identified. It is thought that the potential geographical indication products determined 
by this study, which emphasizes the importance of Karaman cuisine culture in the context of 
geographical indication and gastronomy, will contribute to the promotion and economy of the 
region. Therefore, it is recommended that the potential gastronomic products identified as a 
result of the study be registered by the relevant institutions and organizations by making 
geographical indication applications. 

Keywords: Geographicalindication, Gastronomy, Gastronomicproduct, Karaman 

GİRİŞ  

Kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması önem arz etmektedir 
(Tanrıkulu ve Doğandor, 2021, s. 223). Coğrafi işaret kavramı "Tüketiciler için ürünün 
kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi 
alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti" olarak tanımlanmaktadır (Türk 
Patent ve Marka Kurumu [TÜRKPATENT], 2022). Coğrafi işaret belirgin bir sınırı olan ve 
alandan kaynaklı spesifik özellikleri olan ürünleri, ülke ya da bölge ile anılan karakteristik 
özellikleri olan ürünleri, kullanılan ürünleri taklitlerinden ayırt etmeye yarayan ve ürünleri 
farklılaştıran işaretlerdir (Dağtekin, 2018, s. 853; Üzülmez, 2020, s. 189). Coğrafi işaretli 
ürünler menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır. Menşe adı, ürünün üretimi dâhil 
bütün işlemlerin belirlenen coğrafi alanda yapılmasını gerektirmektedir. Mahreç işareti ise; 
ürünün üretim, işleme ve hazırlama safhalarından en az biri belirlenen alanda yapılırken ürünün 
bölge dışında da üretimi yapılabilmektedir (TÜRKPATENT, 2022; Ağagündüz, 2020, s. 57). 
Coğrafi işaret bölgesel kalkınmayı, istihdamı, alt yapı çalışmalarını ve alternatif turizmin 
gelişmesine imkân sağlayabilmektedir (Arslaner, 2019, s. 232).  

Gastronomi, tüketilen yiyecekler hakkındaki bilgileri kapsayan, yiyeceklerin kim/kimler için 
hazırlanacağı, hazırlanışı, sunumu, sağlık ve çevre için etkilerini, sosyolojik, dini ve felsefi 
yönünü inceleyen bir bilim dalıdır (Oğan ve Büyükyılmaz, 2020, s. 338). Türkiye coğrafi 
konumu, iklimi, bitki örtüsü, toprak yapısı, tarihi ve doğal zenginlikleri ile bölgesel anlamda 
farklı mutfak kültürlerine ev sahipliği yapmaktadır (Boyraz, 2018, s. 242). Türk mutfak kültürü 
içerisinde Karaman, tarihsel bağı ile geçmişten günümüze farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış, coğrafi konumu ve bitki örtüsü ile zengin bir mutfak kültürüne sahip durumdadır 
(Aslan, Güldemir ve Işık, 2019, s. 231).  

Boyraz (2018) tarafından yapılan "Coğrafi İşaretli Ürünler ve Afyonkarahisar Örneği" isimli 
çalışmada, coğrafi işaretli ürünlerin turizm talebinin arttırılmasındaki önemi üzerine öneriler 
sunularak, coğrafi işaret sistemi ile ilgili ürünün taklitlerinin yapılmasının önüne geçildiğini, 
üreticilerin ve tüketicilerin haklarının koruma altına alındığını, kültürel değerlerin yaşatılarak 
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hak ettiği gerçek değerine ulaştığını, kırsal kalkınma ve gastronomi turizmi gibi alternatif 
turizm çeşitlerinin gelişmesine katkı sunduğunu belirtmiştir. Savaşkan ve Kıngır (2020), 
"Sakarya İli Gastronomik Unsurlarının Coğrafi İşaret Kapsamında Değerlendirilmesi" isimli 
Sakarya iline ait gastronomik coğrafi işaretli ve gastronomik ürünleri tespit ettikleri çalışmada 
3 adet tescili alınmış, 3 adet ise tescil başvurusu yapılmış ürün olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 
çalışma sonunda coğrafi işaret ile tescillenebilecek bazı gastronomik ürünler hakkında 
önerilerde bulunmuşlardır. "Coğrafi İşaretleri ve Coğrafi İşaret Potansiyeliyle Bolu İli" isimli 
çalışmada Tanrıkulu ve Doğandor (2021), başvurusu yapılmış ve tescillenmiş 39 coğrafi işaretli 
ürünü bulunan Bolu ilinin, gastronomi alanındaki potansiyel coğrafi işaretli ürünlerinin mevcut 
durumdan daha fazla olması gerektiğini, dolayısıyla bu konuda yeni çalışmaların yapılması, 
tescili alınmış ürünlerin endüstriyel değer kazanacağını, şehrin reklamının yapılmasında etkin 
rol oynayacağını dile getirmiştir. Ayrıca yöresel gastronomik ürünlerin kayıt altına alınması ile 
gastronomik kültürün gelecek nesillere aktarılabileceğini böylelikle bölgesel ve ulusal 
taraftarlara ulaşılabileceğini belirtmişlerdir. 

Coğrafi işaretli ürün sayısı bakımından potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramamış olan 
Karaman’ın sadece Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri coğrafi işaret ile tescillenmiş 
durumdadır. Bununla birlikte Ermenek Batırması, Ermenek Helvası ve Karaman Ekşikara 
Üzümü coğrafi işaret tescili için başvuru aşamasında olan ürünleridir (TÜRKPATENT, 2022). 
Karaman yöresel ot, endemik bitki, sebze ve meyve gibi gıda ürünleri açısından zengindir 
(Duru, 2020, s. 34).   

Coğrafi işaret alınmış ürünleri, mutfak kültürü ve gastronomik ürünlerinin zenginliği dikkate 
alındığında Karaman’ın bu konuda istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Karaman ili 
coğrafi işaretli ürünlerin mevcut durum analizi ve coğrafi işaret almaya potansiyel ürünlerin 
dikkate alınmasını amaçlayan bu çalışma ilgili kurum ve kuruluşlara yol göstermesi açısından 
önem arz etmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Çalışmanın bu kısmında coğrafi işaret kavramı, Gastronomi ve Karaman mutfak kültürü 
konularına yer verilecektir. Ayrıca daha önce yapılmış çalışmalardaki bilgiler ışığında coğrafi 
işaret ve coğrafi işaretli ürünler hakkında bilgiler verilecektir. 

Coğrafi İşaret Kavramı 

Coğrafi işaret, ürünlerin ortaya çıktığı yöre ile özdeşleştiğini belirten, ürünlerin ayırt edici 
özelliklerini gösteren ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan belirleyici işaretler olarak 
tanımlanabilir (Mertol ve Yaylacı, 2021, s. 315). Coğrafi işaretler tüketici için ürünün 
kaynağını, spesifik özelliklerini ve ürünün özellikleri ile meydana geldiği coğrafya arasındaki 
bağı gösteren kalite işaretidir. Coğrafi işaret ürünü, üreticiyi ve tüketiciyi korumayı amaçlayan 
bir sistem olarak ifade edilebilir (TÜRKPATENT, 2022). Meydana geldiği bölgeden bağımsız 
olarak değerlendirilemeyen coğrafi işaretli ürünlerin başlangıcı 13. yüzyıl Avrupa’sına 
dayanmaktadır. Fransa ve İtalya’nın coğrafi işaret sistemi hususunda en gelişmiş ülkeler olduğu 
bilinmektedir. Ürünlerin katma değeri için önemli olan coğrafi işaretler yöresel ürünlerin 
tanıtımı, pazarı ve sürdürebilirliği açısından önem arz etmektedir (Suna ve Uçuk, 2018, s. 101).  
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Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak ikiye ayrılmaktadır. Bir ürünün bütün 
özellikleri veya ayırt edici özellikleri belirli bir coğrafi bölgenin doğal ve beşerî etkenlerinden 
kaynaklanıyorsa menşe adı; belirgin ayırt edici bir özelliği veya ünü ile sınırları belirli bir 
bölgede üretim, işleme veya diğer işlemlerinden en az birinin ilgili coğrafyada yapılan ürünler 
mahreç işareti olarak tanımlanmaktadır. Menşe adı ve mahreç işareti arasındaki en belirgin fark 
ürünün üretildiği bölgedir. Menşe adı alan ürünler sadece tescillendiği bölgede üretimi 
yapılırken, mahreç işareti alan ürünler gerekli koşullar sağlandığı takdirde farklı bölgelerde de 
üretilebilmektedir. Geleneksel yöntemlerle en az 30 yıl kullanıldığı ispatlanan, menşe adı ve 
mahreç işareti kapsamı dışında kalan, geleneksel hammadde kullanılan ve geleneksel 
yöntemlerle üretilen ürünler ise geleneksel ürün adı ile tanımlanmaktadır (TÜRKPATENT, 
2022; Ekici, 2021, s. 162). Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Mahreç işareti, menşe adı 
ve geleneksel ürün adı ile tescillenen ürünlerde kullanılan amblemler Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 1. Tescilli Coğrafi İşaret Amblemleri 

Kaynak: (TÜRKPATENT, 2022) 

Coğrafi işaret kapsamında değerlendirilecek üründe belirli bir bölgede ortaya çıkmış olması, 
ürün spesifik bir özelliğe sahip olması ve bu özelliği ile ortaya çıktığı bölge arasında ilişki 
gözlemlenmesi aranan özellikler arasında sıralanabilir (Teuber, 2011, s. 903; Suna ve Uçuk, 
2018, s. 102). Coğrafi işaretli ürünler üreticilere, tüketicilere, kırsal alanlara, bölge ve ülkelere 
bazı faydalar sunmaktadır.  Coğrafi işaretli ürünlerin sunduğu faydalar Şekil 2’de açıklanmıştır.  

 
Şekil 2. Coğrafi işaretli ürünlerin sunduğu faydalar 

Kaynak: Paslı, 2021, s. 94 

Geleneksel 
Ürün

Mahreç 
İşareti

Menşe Adı

Üreticiler 
Açısından

•Ürünün ayırt edici özelliğini göstermesi,  değişen şartlara uyum sağlaması, tedarik bulunması, 
kültüre aidiyet duygusu oluşturması, yaşam şartlarının iyileşmesi, katma değerin oluşması ve 
sürdürülebilir kaynak yönetimi

Tüketiciler 
Açısından

•Yöresel kaliteli ürünere ulaşımın kolaylaşması, maliyetlerin düşmesi, geçmişteki ürünleri 
hatırlatma gibi nostaljik duygular yaşatması ve tedarik bulunmasını kolaylaştırması 

Kırsal 
Alanlar 

Açısından

•Kırsal ve sosyal kalkınma, sürdürülebilir kültürel ve ekolojik kaynak yönetimi, , istihdamın 
artması, şehre göçün azalması, kırsal yaşamın çekici hale gelmesi

Yöre, Bölge 
ve Ülkeler 
Açısından

•İş kollarının çeşitlenmesi, turizmin gelişmesi, istihdamın artması, ticaretteki ithalkat ve ihracat 
dengesinin sağlanması ve itibar sağlaması
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Gastronomi ve Karaman Mutfak Kültürü 

Toplumların yemek kültürü yaşadıkları coğrafi bölgeye, yaşam biçimlerine, geleneklerine, 
alışkanlıklarına, dini inanışlarına ve toplum yapılarına göre şekillenmektedir (Gökdemir, 2012, 
s. 2). Toplumların yemek kültürü içerisinde yaşadıkları yöreye özgü özellikleri sunan gıdaları 
sonraki kuşaklara aktarması yöresel mutfak kültürlerini oluşturmuştur (Şengül ve Türkay, 2017, 
s. 1). Yöresel yiyecekler meydana geldiği bölgenin tanıtılması için seyahat motivasyonu 
sağlayan, bölgenin kültürünü ve kimliğini yansıtan, ziyaretçilere yemeklerin hazırlanışı, tadı ve 
sunumu hakkında deneyimler sunan, yöre için çekicilik unsuru oluşturan lezzetlerdir. 
Toplumların yemek kültürlerindeki değişim ve gelişimi coğrafi yapı, yerleşim şekli, nüfus, 
iletişim araçları ve pazarlama, kadının iş hayatında yer alması, gıda teknolojilerindeki 
gelişmeler, din, kültürel kimlik ve fast food etkilemektedir (Toklu, 2020, s. 17). Günümüzde 
yemek kültürünü de kapsayan, mide ve kanun anlamına gelen Yunanca "gaster" ve "nomas" 
sözcüklerinden oluşmuş olan gastronomi kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu 
tanımlar; yiyecek ve içeceklerin hazırlanışı ile ilgili konuları kapsama (Kivela ve Crotts, 2006, 
s. 355; Şahin ve Ünver, 2015, s. 64), yemeğin üretim sürecinden tüketimine kadar geçen 
süredeki kültürel, sosyal ve psikolojik öğelerle ilişkili olma (Öney, 2013, s. 164), hijyen ve 
sanitasyon kurallarına göre hazırlanan yiyecek ve içeceklerin göz ve damak tadına hitap edecek 
şekilde sunulması (Dilsiz, 2010, s. 3), sağlıklı ve iyi dizayn edilmiş lezzetli mutfak düzeni 
(Hatipoğlu, 2014, s. 10), yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi inceleme ("gastronomi", 2022) 
yeme içme sanatı (Özdemir ve Altıner, 2019, s. 3) olarak sıralanmaktadır. Üretim boyutu, 
tüketim boyutu, üretim ve tüketim boyutu olarak sınıflandırılan gastronominin fonksiyonları 
Şekil 3’te belirtilmiştir (Altınel, 2009, s. 2-3). 

 
Şekil 3. Gastronominin fonksiyonları 

Kaynak: Altınel, 2009, s. 2-3 

Gastronominin fonksiyonları bağlamında gelişen gastronomi turizmi yöresel yiyeceklere olan 
ilgiyi arttırarak sürdürülebilir ekonomik fayda sağlayan turistlik faaliyetlerin yaygınlaşmasına 
katkı sağlamıştır. Belirli bir bölgeye has gastronomik ürünün veya o ürün ile yapılan yemeğin 
tadımı, üretim aşamasında atölye çalışmasına katılımı vb. durumlar bölgeyi ziyaret eden 
turistlerin ilgisini çekmektedir. Dolayısıyla yöresel yemekler, yiyecek ve içecekler turizmde 
çekicilik unsuru olarak kullanılabilmektedir (Sezgin ve Onur, 2017, s. 212; Toklu, 2020, s. 19). 
Yöresel ürünlerin içerisinde gastronomik ürünlere özellikle gastro turist faaliyeti gerçekleştiren 

Üretim ve 
Tüketim 

Boyutu İle 
Gastronomi

Gastronominin 
Fonksiyonları

Tüketim 
Boyutu ile 

Gastronomi

Üretim 
Boyutu ile 

Gastronomi
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bireyler tarafından gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Bu ilgi yerel gastronomik ürünlerin 
belirli standartlara kavuşmasını ve korunmasını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarılmasını 
kolaylaştırmaktadır. Kaliteli gastronomik ürünler yöreyi ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtmakta ve sürdürülebilir ekonomik girdi oluşmasını desteklemektedir (Bucak ve Aracı, 
2013: 207). Hjalager (2002, s. 21-35) gastronomik ürünleri dört kategoride sınıflandırmıştır. 
Gastronomik ürünlerin sınıflandırılması Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1. Gastronomik ürünlerin sınıflandırılması 

Yerel gelişim sınıfı Yerel pazarlarda satılan meyve ve sebzeler bu sınıfta yer 
almaktadır. 

Yatay gelişim sınıfı Yöresel ürünler, ayırt edici kalite standartları olan, çeşitli gıda 
maddelerinden elde edilen ya da türetilerek yeni bir ürünün 
meydana gelmesidir. 

Dikey gelişim sınıfı Başka bir turizm ürünü ile birleşmiş ürünlerdir. Peynir ve şarap 
üretilen yerler bu sınıfta yer almaktadır. 

Çapraz gelişim sınıfı Medya merkezlerinin gastronomik ürünlere yönelik kurulması, 
gastronomi kursları verilmesi, farklı yöresel gastronomik 
ürünlerin keşfedilmesi bu sınıfta yer almaktadır.  

Kaynak: Hjalager 2002, s. 21-35; Güllü ve Karagöz, 2019, s. 369 

Yöresel gastronomik ürünleri ile dikkat çeken Karaman ili coğrafi konum açısından 
değerlendirildiğinde İç Anadolu Bölgesinin güneyinde yer almaktadır. Karaman 
güneydoğusunda Silifke, kuzeyinde Konya, doğusunda Ereğli, güneyinde Mersin ve batısında 
Antalya ili ile komşudur. Karaman Başyayla, Ayrancı, Kazımkarabekir, Ermenek, Sarıveliler 
ve Merkez ilçesi ile birlikte altı ilçeye sahiptir (T.C. Mevlâna Kalkınma Ajansı 
Karaman Yatırım Destek Ofisi, 2022). Karaman’ın komşuları ve ilçeleri Şekil 4’te belirtilmiştir.  

 
Şekil 4. Karaman İl Haritası 

Kaynak: "Karaman il haritası", (https://tr.wikipedia.org, 2022)  
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Karasal iklimin yaşandığı Karaman’da kışları soğuk ve kar yağışlı; yazları sıcak ve kurak 
geçmektedir. Karasal ve ılıman iklimin beraber görüldüğü bir coğrafi konuma sahip olan 
Karaman’da bu iklimsel farklılık nedeniyle bölgedeki ürün çeşitliliği artmaktadır (Duru, 2020, 
s. 31). Karaman’ın sahip olduğu gastronomik ürünleri gösteren Karaman lezzet haritası Tablo 
2’de, Karaman yemekleri Tablo 3’de belirtilmiştir. 

Tablo 2. Karaman lezzet haritası 

Bölgeler Ürünler 

Ilıman iklime sahip dağ köyleri Zeytinyağı, nar ekşisi, pekmez, peynir, küçükbaş 
hayvancılık, sebze ve meyve. 

Sert iklime sahip dağ köyleri Ceviz, badem, patates, nohut, fasulye, arıcılık, 
hayvancılık. 

Sert iklime sahip ova köyleri Şeker pancarı, mısır, fasulye, nohut, buğday, arpa 

Ermenek, Sarıveliler, Başyayla Mevsimsel sebze yetiştiriciliği, küçükbaş hayvan 
besiciliği, arıcılık, bağcılık ve meyve yetiştiriciliği 

Ayrancı Süt ve süt ürünleri ile küçükbaş hayvancılık, tulum 
peynirleri, koyun yoğurdu, tereyağı 

Kaynak: Duru, 2020, s. 32 

Tablo 3.Karaman yemekleri 

Yemek Grupları Yemekler 

Çorbalar Arabaşı çorbası, ekşili maş çorbası, hamur topalağı, 
soğuk çorba, sulu pilav, sütlü çorba, toyga çorbası, 
sucuklu tarhana çorbası, sülüklü çorba, tutmaç çorbası, 
baş tarhana çorbası, yabani nane çorbası, kelle paça, 
mercimek çorbası, sakala sünen çorbası, şehriye 
çorbası ve yayla çorbası 

Soğuklar, Zeytinyağlılar, Salatalar Batırık, çoban salata, fasulye piyazı, kısır, patates 
salatası, patlıcan salatası, piyaz, yeşil salata, biber 
kavurması, etli bamya, etli kabak yemeği, ilisıra 
dolması, kabak çullama, kabak yemeği, karnabahar 
yemeği, karnıyarık, patates yemeği, pırasa mıhlaması, 
pırasa sarma, taze fasulye, türlü 

Ana Yemekler Calla, cibe, ciğer kavurma, çullama, eğey dolması, 
fırında tavuklu patates, haşlama, patlıcan kebabı, piliç 
dolması, saç kavurma, salçalı köfte, sebzeli tavuk, 
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tavuk saç kavurma, zülbiye, aside, alabalık ızgara, 
balık buğulama, balık tava, kuru fasulye, mercimekli 
yahni, nohut yemeği, erikli yahni, ayva dolması 

Pilavlar Bulgur pilavı, düğün pilavı, keşkek, sebzeli çoban 
pilavı, şebit pilavı,  

Hamur işleri Bidik, çörek, dızmana, pişi, sac böreği, puf böreği, su 
böreği, erişte, erişte pilavı, yoğurtlu erişte 

Tatlılar Baklava, guymak, heyre, irmik helvası, kaygana, 
küncülü helva, lokma, oklavadan çekme, revani, 
tahinli un helvası, yufka ballaması, aşure, güllaç, 
muhallebi, sütlaç, sütlü köftü, yarma, zerde, ape yeşek, 
yufka ekmek tatlısı, nişan helvası, öküz helvası, palize 

Çarşı Yemekleri Calla, ciğer sarma, Karaman usulü etliekmek, 
kavurma, fırın kebabı, kakırdaklı ıspanak böreği, kuru 
üzüm helvası, hacı lokuru, karabiber kebabı (parmak 
kebabı), sebzeli peynir böreği, siyez, tirit, tahinli 
ekmek,  

Kaynak: Duru, 2020, s. 140; Aslan, vd., 2019, s. 237; Şen, 2021, s. 465 

Yörenin kültürel unsurlarını yansıtan ve kalite kriterlerine uygun bir şekilde hazırlanan 
ürünlerin coğrafi işaret sistemi ile tescillenmesi üretimde standardizasyonun sağlanmasını ve 
ürünün ayırt edici özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Coğrafi işaret prensiplerine 
göre hazırlanan tescilli ürünler tüketiciler tarafından kaliteli ürün olarak benimsenmekte ve 
tercih edilmektedir (Özbek ve Güzeler, 2022, s. 314). Bu bağlamda Karaman mutfak kültürünün 
yöresel gastronomik unsurlardan oluştuğu ifade edilirse bu unsurların üretiminde kullanılan 
malzemelerinin, yapım tekniklerinin, muhafaza yöntemlerinin, sunum kurallarının, ürüne has 
özgün yapısının sürdürülebilirliği ve gelecek nesillere aktarılması açısından coğrafi işaret 
sistemi ile tescillenmesi gerekmektedir.  

Literatür Taraması 

İlgili alan yazında yapılan literatür incelemeleri sonucunda coğrafi işaretli ve coğrafi işaret alma 
potansiyeline sahip gastronomik ürünler bakımından değerlendirildiğinde kentlerin coğrafi 
işaret sayıları ve coğrafi konuma bağlı ürün özelliklerinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. 
Gastronomi turizmi ve yerel ekonomi bağlamında ise benzer nitelikler taşıdığı görülmektedir. 
Coğrafi işaret sisteminin incelendiği araştırmalar farklı başlıklar altında literatürde yer 
almaktadır. Coğrafi İşaretli ve coğrafi işaret alma potansiyelli ürünler ile ilgili çalışmalar Tablo 
4’de belirtilmiştir.  
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Tablo 4. Coğrafi İşaret ve Gastronomik Ürünler İle İlgili Literatür Taraması  

Yazar/Yazarlar Çalışmanın Amaç ve Sonucu 

Boyraz, 2018 Afyonkarahisar ilinin coğrafi işaret tescilli ve coğrafi işaret 
alma potansiyeli olan ürünlerinin kırsal kalkınma ve turizm 
açısından değerlendirildiği çalışmada dört adet başvuru 
aşamasında olan 11 farklı ürünün coğrafi işaret potansiyeline 
sahip olduğu tespit edilmiştir.  

Üzülmez, 2020 Osmaniye ili coğrafi işaretli ürün potansiyelinin incelendiği 
çalışmada; tarım ve el sanatları grubunda bazı ürünlerin coğrafi 
işaret potansiyeline sahip olduğu vurgulanmıştır. 

Savaşkan ve Kıngır, 2020     Sakarya ilinin gastronomik öğelerinin ve yöresel ürünlerinin 
coğrafi işaret siteminde değerlendirildiği çalışmada 3 adet 
tescilli; 3 adet ise tescil için başvuru yapılmış ürün olduğu 
belirtilmiştir. 

Mertol ve Yaylacı, 2021 Tokat ilinin yöresel ürünlerinin incelendiği çalışmada 
gastronomik ürünlerin Tokat mutfak kültürünün öneminin 
kavranmasını kolaylaştıracağı belirtilmiştir.  

Paslı, 2021 Giresun ilindeki coğrafi işaret almış ürünlerin incelendiği 
çalışmada; coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılmasının ve 
pazarlanmasının ilin turizmine katkısına dikkat çekilmiştir. 

Özbek ve Güzeler, 2022 Besin grupları bağlamında Mersin ilinin yöresel lezzetlerinin 
derlendiği çalışmada; ilin mutfak kültürünün yaşatılması ve 
sürdürülebilirliği için yöresel lezzetlerin kayıt altına 
alınmasının ve tanıtılmasının önemine vurgu yapılmıştır.  

Literatür incelendiğinde; Karaman ilinin mutfak kültürü, gastronomi turizmi ve coğrafi işaretli 
ürünleri ile ilgili bazı çalışmalar bulunmaktadır. 

Aslan, vd., (2019), "Karaman Mutfak Kültürü ve Yemekleri" konulu çalışmalarında Karaman 
mutfak kültürü ve yemeklerini araştırmışlar çalışma sonunda mevsimlere göre öğünleri, geçiş 
dönemlerinde hazırlanan yiyecekleri, kutsal ve neşeli günler için hazırlanan yiyecekleri, 
istek/dilek ve yol sofralarını, kışlık olarak hazırlanan yiyecekleri ve Karaman yöresel 
yemeklerinin tariflerini görüşme yöntemi kullanarak tespit ettiklerini belirtmişlerdir. 

Toklu (2020), "Karaman İlinin Yöresel Mutfağının Kültürel Kimlik Bağlamında İncelenmesi ve 
Turizme Kazandırılması" konulu yüksek lisans tez çalışmasında Karaman’da geçiş 
dönemlerinde yapılan geleneksel uygulamaları ve mutfak kültürünü kayıt altına almayı, yöresel 
yemeklerin envanterini çıkararak mutfak kültürünün gastronomi turizmine kazandırılmasını 
amaçladığı çalışma sonunda yerel halka, yerel yönetimlere ve turizm işletmelerine tavsiyede 
bulunmuştur.  
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Korkmaz (2020), "KOP Bölgesi Coğrafi İşaretlerinin İncelenmesi ve Öneriler" başlıklı 
çalışmasında" KOP Bölgesi coğrafi işaretli ürünleri nelerdir ve nasıl tanıtılmalı" sorusu 
çerçevesinde araştırma gerçekleştirmiş ve çalışma sonunda KOP illerindeki coğrafi işaretli 
ürünlerin tanıtımının bütüncül olarak ele alınması, KOP bölgesi coğrafi işaret markası 
oluşturulması, KOP bölgesi coğrafi işaretli gastronomi turizmi turlarının eklenmesi ve web 
sitelerinde coğrafi işaretli ürünler için rotaların dijital haritalarda yer alması gerektiğini 
belirtmişlerdir. 

Çınar, Sormaz, Akturfan ve Dalagan (2021), "Geçiş Dönemlerinde Mutfak Kültürü ve Yöresel 
Mutfak Uygulamaları: Karaman Örneği" başlıklı çalışmalarında Karaman ilinde geçiş 
dönemlerinde uygulanan mutfak kültürü ve yöresel yemek uygulamalarını tespit edilerek 
yeniden ortaya çıkarılmasını, yazılı literatüre kazandırılarak gelecek kuşaklara aktarılması ve 
halk arasında uygulamaların yaygınlaşmasını amaçladıkları çalışma sonunda mutfak kültürü 
içerisinde yer alan geçiş dönemlerindeki uygulamaları yazılı kaynak haline getirildiğini ve bu 
uygulamaların sürdürülebilirliği için ilgili kuruluşların konuyu teşvik edici konumda olmaları 
gerektiğini belirtmişlerdir. 

Akturfan ve Sormaz (2022), "Restoran ve Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Coğrafi İşaretli Ürün 
Bilgisi ve Menülerinde Yer Verme Durumları: Karaman İli Örneği"  isimli çalışmalarında 
Karaman ilmerkezinde yer alan işletmelerin menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere yer 
verme durumlarını ve yöneticilerinin coğrafi işaretli gastronomik ürünler hakkındaki bilgi 
düzeylerini değerlendirmeyi amaçladıkları çalışmalarında katılımcıların coğrafi işaret sistemi, 
coğrafi işaret sistemi bağlamında değerlendirilecek ürünlerin özellikleri hakkında ve ilin 
coğrafi işaret almış gastronomik ürünleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, işletmelerin 
menülerinde coğrafi işaret almış ürünlere yer vermediklerini tespit etmişlerdir. 

Akturfan ve Sormaz, (2022), "Turizm İşletmeleri Menülerinde Yer Alan Coğrafi İşaret Alma 
Potansiyeline Sahip Gastronomik Ürünler: Karaman İli Örneği" isimli çalışmalarında 
Karaman ilindeki turizm işletmelerinin menülerinde coğrafi işaret alma potansiyeline sahip 
yöresel yemekleri tespit etmeyi ve bu yemeklerin coğrafi işaret ile tescillenip turizme 
kazandırılması için ilgili kurum ve kuruluşlara öneriler geliştirmeyi amaçlamışlar ve çalışma 
sonunda coğrafi işaret alma potansiyeli olan yöresel ürünler hakkında yerel yönetimlerin 
bilgilendirilmesi, turizm işletmelerinin bu ürünlere menülerinde yer vermeleri için teşvik 
edilmesine ve yerel halk ile bölgeyi ziyaret eden turistlere bu konuda bilgilendirici çalışmaların 
yapılması gerektiği şeklinde öneriler geliştirmişlerdir. 

Akturfan, Çınar ve Özata (2022), "Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin SWOT 
Analizi ile Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmalarında Karaman ilini gastronomi turizmi 
açısından analiz etmeyi ve bölgedeki gastronomi turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesi için  
önerilerde bulunmayı amaçlamışlar ve çalışma sonunda Karaman’ın gastronomi turizmi 
açısından gelişmiş bir il olduğunu, tarımsal ürün ve yöresel yemek çeşitliliğinin fazla olduğunu 
ve bölge halkının yöresel yemekleri yaşatması gerektiğini tespit etmişlerdir.  

Karaman ilinde coğrafi işaret alma potansiyeli olan gastronomik ürünler hakkında yapılan bazı 
çalışmalar Tablo 5 ‘te belirtilmiştir.  
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Tablo 5. Karaman ilinde coğrafi işaret alma potansiyeli olan gastronomik ürünler hakkında 
yapılan bazı çalışmalar 

Yazar/Yazarlar Konu 

Şen, Seçim ve Akturfan, 2018 Ermenek Baş Tarhanası Üzerine Nitel Bir Araştırma 

Şen, Özbay ve Yerli, 2018 Ermenek Pekmez Helvası 

Çetinsöz ve Polat, 2018 Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Yerel 
Yemeklerin Mikro Ölçekte HazırlanışıFarklılıkları: 
Batırık Üzerine Bir Araştırma 

Esen, Seçim ve Akturfan 2019 Farklı Yörelerde Üretilen Batırık Tekniklerinin 
Belirlenerek Gastronomik Değere Dönüştürülmesi 

Şen, 2019 Karaman İli Sarıveliler İlçesi (Esentepe Köyü) Mutfak 
Kültürüne Ait Gıymaca Hazırlanışı ve Gastronomi 
Turizmi Açısından Değerlendirilmesi 

Akturfan ve Şen, 2019 Karaman Mutfak Kültürüne Ait Etliekmek Üzerine Nitel 
Bir Araştırma 

Badem ve Akturfan, 2020 Yöresel Bir Çorba: Arabaşı (Arap aşı, Ara aşı) 

Literatür araştırması sonucu ulaşılan çalışmaların büyük bir bölümünde bölgenin kültürünün  
tanıtılmasında coğrafi işaretlerin önemi, gastronomik ürünlerin bölgenin ekonomik, tarımsal ve 
kültürel değerlerine olan etkileri, coğrafi işaretli ürünlerin üretici ve tüketici bağlamında 
güvenini, coğrafi işaretli ürünlerin turizm çeşitleri ile olan bağı, coğrafi işaretli gastronomik 
ürünlerin gastronomi turizmine etkileri araştırılmış ve genel olarak bölge kalkınmasında coğrafi 
işaretli ürünlerin öneminin vurgulandığı belirtilmiştir. Coğrafi İşaret ve Coğrafi İşaret 
Potansiyeli Olan Gastronomik Ürünler: Karaman Örneği başlıklı çalışma bağlamında literatür 
değerlendirildiğinde Karaman ilinde coğrafi işaretli ürünler konusunda yeterli araştırmanın 
yapılmadığı Türk Patent ve Marka Kurumunun verilerinde ve ilgili akademik çalışma 
verilerinde görülmektedir.  

YÖNTEM  

Gastronomi alanında yürütülen bu çalışma Karaman ilinin coğrafi işaretli ve coğrafi işaret alma 
potansiyeline sahip gastronomik ürünlerinin mevcut durumunu tespit etmeyi amaçlamaktadır.  
Bu amaç doğrultusunda Karaman ilinde yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve işletmeler 
tarafından coğrafi işaret tescili alan, coğrafi işaret başvurusu yapılan veya coğrafi işaret alma 
potansiyeline sahip gastronomik ürünler incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmada nitel araştırma 
yöntemi kullanılmış ve ikincil kaynaklar kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemi araştırılan 
problem hakkında sorgulayıcı, çözüme yönelik gözlem, görüşme ve arşiv-dokuman analizi gibi 
veri toplama araçlarının kullanıldığı ve yorumlayıcı bir yöntem olarak ifade edilmektedir 
(Baltacı, 2019, s. 369). Nitel araştırma yönteminde öncelikle kuramsal çerçevenin açıkça 
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belirtilmesi, daha sonra sistematik, yapılabilir ve esnek bir strateji belirlemesi ve son olarak 
araştırmanın okuyucunun anlayabileceği şekilde raporlaştırılması gereken üç temel konuya 
dikkat edilmelidir (Karataş, 2015, s. 67; Yıldırım ve Şimşek, 2008, s. 84). Çalışmanın amacı 
doğrultusunda kuramsal araştırma; yöntemine göre ise nitel araştırma yöntemlerinden tarama 
modeli içerinde yer alan arşiv-doküman tarama yöntemi kullanılmıştır. Geçmişte ya da 
yaşanılan zaman diliminde var olan bir durumu olduğu haliyle tanımlayan araştırma yaklaşımı 
tarama modeli olarak tanımlanmaktadır. Tarama modelinde araştırılan olay, nesne ya da birey 
kendi koşulları içerisinde hiçbir değiştirme veya etkileme çabası gösterilmeden tanımlanmaya 
çalışılır. Araştırmacı tarama modelinde olayı, nesneyi ya da bireyi kendisi inceleyebileceği gibi 
daha önce başka araştırmacılar tarafında yapılmış incelemeleri ve sahadaki kaynak kişilere 
başvurarak elde ettiği verileri bütünleştirerek yorumlayabilir (Karasar, 2003, s. 77). Yazılı ve 
sözlü kayıtlar şeklinde geçmişe dönük yapılan araştırmalar (Kozak, 2018, s. 88), incelenmesi 
amaçlanan konular hakkında bilgi içeren yazılı materyaller (Yıldırım ve Şimşek 2013, s. 217) 
arşiv-doküman tarama tekniğini oluşturmaktadır.  Arşiv-doküman incelemesinde araştırmanın 
amacı doğrultusunda bilgi veren yazılı materyallerin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda ilgili akademik çalışma ve araştırmalar ile Türk Patent ve Marka Kurumundan alınan 
veriler doküman incelemesi tekniği ile değerlendirilerek çalışmanın farklı kaynaklarla 
desteklenmesi sağlanmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz yöntemleri kullanılarak 
yorumlanmıştır. Çalışma sonunda gastronomik coğrafi işaret potansiyeline sahip ürünlerin 
tescillenmesi; gastronomik coğrafi işaretli ürünlerin korunması ve sürdürülebilirliği, ekonomik 
olarak halkın refahı, üretici ve tüketici bağlamında güven unsuru oluşturması için yapılması 
gerekenler hakkında önerilerde bulunulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmanın amacı doğrultusunda elde edilen veriler nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan 
betimsel analiz yöntemi kullanılarak tema ve alt temalara ayrılmıştır. Araştırmada sonunda ana 
tema çerçevesinde iki alt tema belirlenmiştir. Bu bağlamda çalışmanın ana temasını Karaman 
ili coğrafi işaret durumu oluşturmuştur. Alt temalardan birincisini Karaman’ın coğrafi işaretli 
ürünleri oluştururken ikincisini Karaman’ın coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünleri 
oluşturmaktadır. Daha sonra bu temaların altında kategoriler oluşturulmuştur. Tema ve 
kategorilere ait ayrıntılı görünüm Şekil 5’da verilmiştir. 

Şekil 5 incelendiğinde çalışma kapsamında tespit edilen ana tema; Karaman iline ait coğrafi 
işaret durumu olarak belirlenirken alt temaların Karaman’ın coğrafi işaretli ürünleri ve 
Karaman’ın coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünleri olarak belirlendiği görülmektedir.  
İlgili literatür incelendiğinde çalışmanın sonuçlarıyla örtüştüğü görülmektedir. Dayısoylu, 
Yörükoğlu ve Ançel (2017) tarafından "Kahramanmaraş’ın Coğrafi İşaretli Ürünleri ve İlin 
Potansiyel Durumu" başlıklı çalışmasında coğrafi işaret kapsamında değerlendirilecek 
ürünlerin envanterini çıkarmayı amaçlamışlar ve bu bağlamda ürünleri dört kategori altında 
toplamışlardır. Aynı şekilde Tanrıkulu ve Doğandor (2021) tarafından yapılan çalışmada 
“Coğrafi İşaretleri ve Coğrafi İşaret Potansiyeliyle Bolu İli" incelenmiş ve coğrafi işaret 
kapsamında değerlendirilecek ürünler gastronomi, tarım, hayvancılık ve el sanatları başlıklı 
kategorilerde toplanmıştır.  
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Şekil 5. Çalışma Kapsamında Oluşturulan Tema ve Kategoriler 

Çalışma sonunda elde edilen veriler bağlamında oluşturulan alt temalardan birisi olan Karaman 
ilinin coğrafi işaret kapsamında tescil almış ve tescil başvuru sürecinde değerlendirilen 
gastronomik ürünleri incelendiğinde 1 adet tescilli, 3 adet başvuru aşamasında olan toplamda 4 
adet ürün olduğu görülmektedir (TÜRKPATENT, 2022). Tescil almış ve tescil başvuru 
sürecinde olup değerlendirmeyi bekleyen gastronomik ürünler Tablo 6’te; Karaman ili coğrafi 
işaretli ürünlerin grupları, ürünlere başvuru yapan kurumlar, coğrafi işaret tescil başvuru ve 
tescil tarihleri Tablo 7’da belirtilmiştir. 

Tablo 6.  Karaman ili tescil almış ve tescil başvuru sürecinde olup değerlendirmeyi bekleyen 
gastronomik ürünleri 

Coğrafi İşaret Adı Türü Durumu 

Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri Menşe Adı Tescilli 

Karaman Ekşikara Üzümü Menşe Adı Başvuru 

Ermenek Batırması Mahreç İşareti Başvuru 

Ermenek Helvası Mahreç İşareti Başvuru 

Kaynak: TÜRKPATENT, 2022 

Tablo 7. Karaman ili Coğrafi İşaretli Ürünlerin Grupları, Ürünlere Başvuru Yapan Kurumlar, 
Coğrafi İşaret Tescil Başvuru ve Tescil Tarihleri 

Ürün Grubu Başvuru Yapan/Tescil 
Ettiren Kurum 

Coğrafi İşaret Adı/Tescil Tarihi 

Peynirler Karaman Ticaret ve Sanayi 
Odası 

Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri 

(08.12.2017) 

Kaynak: TÜRKPATENT, 2022 

Karaman ilinin 
gastronomik 

ürünlerinin coğrafi 
işaret durumu

Karaman'ın 
coğrafi işaretli 
gastronomik 

ürünleri

Tescilli olan 
ürünler

Menşe Adı

Mahreç 
işareti

Başvuru 
aşamasında 
olan ürünler

Menşe Adı

Mahreç 
İşareti

Karaman'ın coğrafi 
işaret alma 

potansiyeli olan 
gastronomik  

ürünleri

Yemekler

Diğerleri
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Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri 

İlgili literatür incelendiğinde Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri hakkında yapılan 
araştırmalarda ürünün üretim yöntemi, nitelikleri ve ayırt edici özellikleri, arz zinciri ve 
ekonomik kalkınmadaki rolü gibi konular üzerinde durulduğu görülmektedir.  

Karaman ilinin coğrafi işaret ile tescillenmiş tek ürünü olan Karaman Divle Obruğu Tulum 
Peyniri ismini olgunlaştırılmasında ve depolanmasında kullanılan Divle Obruğundan almıştır. 
Obruk köye 1,5-2 kilometre uzaklıkta olup yaklaşık 150 metre uzunluğundadır. Ürün 
geleneksel olarak olgunlaştırılmaktadır. Peynirin olgunlaştırıldığı mağaranın ısısı ve küf florası 
bu geleneğin günümüze kadar ulaşmasında önemli bir rol üstlenmiştir.  Ürün tamamen Ayrancı 
ilçe sınırları içerinde yer alan yayla ve meralarda beslenen inek, keçi ve koyunlardan elde edilen 
sütlerden üretilmektedir. Ürünün muhafazası ve olgunlaştırılması için keçi ve kuzulardan elde 
edilen deri tulumlar kullanılmaktadır. Deri tulumlara basılan peynirler 5-6 ay gibi bir süre Divle 
Obruğunda olgunlaştırıldıktan sonra tüketime sunulmaktadır. Ürünün ayırt edici başlıca 
özelliğinin olgunlaştırıldığı obruk olduğu belirtilmektedir. Obruğun kendisine has küf 
florasının olduğu ve obruğa konulan peynirlerde yaklaşık bir ay içerisinde önce mavi sonra 
beyaz ve ilerleyen süreçte kiremit kırmızısı renkte küf mantarlarının ürediği ifade edilmektedir. 
Ürün kendine has üretim özellikleri neticesinde farklı tat ve aromaya kavuşmuştur. Ürünün tam 
olgunlaşması küfün kuruduktan sonra tulumun dış yüzeyinin kiremit kırmızısı rengini 
almasının değerlendirilmesi ile anlaşılmaktadır. Ürünün olgunlaşması 5-6 ay sürmektedir. 
Olgunlaşan peynirler satış için Ekim-Kasım aylarında obruktan çıkarılmaktadır. Obruğa 
peynirlerin yerleştirilmesi ve çıkarılması işlemleri mağaranın üzerine kurulan asansör yardımı 
ile yapılmaktadır (MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi,2022; İşleyici, Sancak ve Tuncay, 
2018, s. 119-124).  

Karaman Divle Obruğu Tulum Peynirinin arz zinciri ve bu zincirdeki aktörlerin rolleri ile yerel 
kalkınmaya etkilerinin belirlendiği çalışmalarında Kan, Gülçubuk, Kan ve Küçükçongar, 
(2010) coğrafi işaret kavramının yerinde kullanılmadığı ve coğrafi işaret alındıktan sonra 
denetimlerin yeterince yapılmamasından dolayı AB ülkelerindeki gibi kalkınma için etkili 
olmadığı ve sadece ürünün ismini koruduğunu belirtmişlerdir. Toklu ve Pekerşen (2019), 
"Coğrafi işaretli gstronomik bir değer olan Karaman Divle Obruğu Tulum Peynirinin Bölge 
Halkı Tarafından Algılanması" başlıklı çalışmalarında yerel halkın Divle Obruğu tulum peyniri 
ile ilgili farkındalığını belirlemeye çalışmışlar ve araştırma sonunda yerel halkın Divle Obruğu 
tulum peynirinin özelliklerini yeterince bilmediği, kültürel bir değer olan peynirin korunması 
ve gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Karaman Ekşikara Üzümü 

Karaman Ekşi Kara Üzümü bölge şartlarına iyi uyum sağlayan geçmişi bin yılları bulan yerli 
bir üzüm çeşididir. Karaman ve çevresinde natürel kurutmalık, sofralık ve şıralık olarak farklı 
tipleri bulunmaktadır. Pazarda kuru üzüm ve kuş üzümü olarak satılmaktadır. Çiçek yapısı 
fonksiyonel olan Ekşikara’nın yaprakları Nisan ayının sonundan temmuz ayının başına kadar 
salamuralık olarak değerlendirilmektedir. Salkımları küçükten orta iriye kadar (150-200 g), 
konik yapılı, dolgundur. Taneleri, küçük orta iri (3-4 g), oval-küresel şekilli, koyu siyah renkli, 
puslu, 2 çekirdekli, kendine has misket aromalıdır. Omcaları kuvvetli, verimli, kısa budamaya 
uygundur (MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi,2022). 
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Ermenek Batırması (Batırık) 

Soğuk çorba grubunda yer alan batırma Ermenek'e özgü geleneksel yöntemlerle ince bulgur, 
domates, feslikan (Reyhan) ceviz, düğürcük, tahin (veya ceviz, menengiç, vs.) soğan, domates, 
taze biber, maydanoz, 7 türlü baharat, tuz, sumak, salça, biber salçası ana malzemeleri 
kullanılarak yapılmaktadır. Büyükçe bir tepsiye düğürcük dökülür sonra rendelenmiş domates, 
salça, doğranmış biber, maydanoz, baharat ve kızartılmış tahin ilave edilir ve düğürcük 
yumuşayana kadar ovularak yoğrulur. Susuz küçük sıkmalar halinde kısır gibi tüketilebileceği 
gibi sulandırılarak ta tüketilebilmektedir. Yanında sumaklanmış soğan, salatalık, domates, turşu 
ve asma yaprağı tüketilebilir. Ceviz, susam, menengiç ve fıstık ilave edilerekte yapılmaktadır 
(MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi, 2022). İlgili literatür incelemeleri sonunda Çetinsöz 
ve Polat (2018) "Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Yerel Yemeklerin Mikro 
Ölçekte Hazırlanış Farklılıkları: Batırık Üzerine Bir Araştırma" isimli çalışmalarında batırığın 
Ermenek bölgesine ait bir yemek olduğu ve daha çok yaz aylarında tüketildiğini belirterek 
yapılışı hakkında bilgi vermişlerdir. Çalışma sonunda batırığın coğrafi işaret ile tescillenerek 
ayırıcı niteliklerinin kazandırılması ile kırsal kalkınmaya katkı vereceği belirtilmiştir. Esen, 
Seçim ve Akturfan (2019), "Farklı Yörelerde Üretilen Batırık Tekniklerinin Belirlenerek 
Gastronomik Değere Dönüştürülmesi" isimli çalışmalarında yaptıkları araştırma sonucuna göre 
iklim, yaşam şartları, kültür ve sosyal çevre gibi farklılıklara bağlı olarak yakın bölgeler de olsa 
batırma yapımında farklılıklar olduğunu belirtmişlerdir. Batırığın gelecek nesillere aktarılması 
ve özelliklerini koruması için kayıt altına alınması gerektiği, batırık coğrafi işaret tescilinin 
yapılması gerektiği böylelikle bölge gastronomi turizmine katkı sağlayacağı belirtilmiştir.  

Ermenek Helvası 

Diğer helvalardan farklı olarak şeker yerine üzüm pekmezi kullanılarak yapılan Ermenek 
Helvası yörede meşhur tatlılar arasında yer almaktadır. Üzüm pekmezi, tahin ve çöğen otundan 
doğal olarak yapılmaktadır. Mideyi rahatlatan, hastalıklara karşı vücuda direnç sağlayan ve 
enerji veren bir gıdadır. Doğal olması nedeniyle şeker hastalarına önerilen helva büyüme 
evresindeki çocuklar, emziren kadınlar, hamileler ve ağır işte çalışan işçiler için yararlı olduğu 
belirtilmektedir. Ermenek’te geleneksel tatlılar arasında yer alan helva, üretimi için çalışan 
insanlar için yöresel bir meslek haline gelmiştir. Genellikle kış aylarında tüketilen helva 
bayram, düğün ve özel günlerde ikram edilirken Ermenek’i temsil eden hediye olarak ta 
misafirlere verilmektedir (MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi, 2022). Literatür 
incelemelerinde Şen, Özbay ve Yerli (2018), "Ermenek Pekmez Helvası" isimli çalışmalarında 
Ermenek Pekmez Helvasının üretiminin yerel halk tarafından sürdürüldüğünü ve üretim yapan 
birimler arasında küçük farklılıkların olduğunu belirtmişlerdir. Geleneksel bir gıda olan 
Ermenek Pekmez Helvasının coğrafi işaret tescilinin yapılmasının üretimi standartlaştıracağı 
ve ürünün koruma altına alınacağını ve sürdürülebilirliğinin sağlanacağını ifade etmişlerdir.  

Karaman ili doğası, tarihi, iklimi, folkloru ve kültürel zenginliği çerçevesinde 
değerlendirildiğinde coğrafi işaret ile tescillenebilecek çok sayıda gastronomik ürüne sahiptir.  
Karaman’ın coğrafi işaret alma potansiyeli olan gastronomik ürünleri Tablo 8’de belirtilmiştir.  
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Tablo 8. Karaman’ıncoğrafi işaret alma potansiyeli olan gastronomik ürünleri 

Calla Guymak Tatlısı 

Karaman Arabaşı Çorbası Lokur 

Fırın Kebabı Mayalı Ekmek 

Çullama Tahinli Pide 

Töğmeken Böreği Ermenek Pekmezi 

Zeyve Kebabı Ermenek Pembe Domatesi 

Toyga Çorbası Ayrancı Güz Yoğurdu 

Eğey Dolması Ayrancı Tokaloğlu Kayısısı ve Kurusu 

İlisıra Dolması Ayrancı Kiraz Reçeli 

Domalan Yemeği 

Papara 

Sulu Pilav 

Pest Elma 

Karaman Etli Ekmeği 

Ayrancı Kayısısı 

Bıldırcın Dolması Ermenek Baş Tarhanası 

Kabak Çiçeği Yemeği 

Gıcıdık 

Ayrancı Tatar Ekmeği 

 

Kaynak: Duru, 2020; MEVKA Karaman Yatırım Destek Ofisi, 2022 

Belirlenen alt temalar içerisinde yer alan Karaman’ın coğrafi işaret alma potansiyeli olan 
gastronomik ürünleri kapsamında elde edilen veriler Karaman ilinin gastronomik coğrafi işaret 
alma potansiyeli olan birçok ürünü olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. Araştırma sonunda 
Karaman ilinin coğrafi işaret alma potansiyeli olan gastronomik ürünlerinden bazılarının 
literatürde yer aldığı belirlenmiştir.  

Şen, Seçim ve Akturfan (2018) Ermenek Baş Tarhanasının özelliklerini ve yapım aşamalarını 
anlattıkları "Ermenek Baş Tarhanası Üzerine Nitel Bir Araştırma" isimli çalışmalarında ürünün 
geleneksel yöntemlerle hazırlanan besleyici özelliğini vurgulamışlar ve benzer yöresel 
lezzetlerin ortaya çıkarılarak üretimlerinin yaygınlaştırılması ve tanıtımlarının yapılarak 
tüketiminin teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  

Şen (2019) "Karaman İli Sarıveliler İlçesi (Esentepe Köyü) Mutfak Kültürüne Ait Gıymaca 
Hazırlanışı ve Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi" başlıklı çalışmasında 
Gıymaca yemeğinin üretim aşamaları ve tüketim alanlarının tespit edilerek yazılı, görsel ve 
dijital araçlar yoluyla kayıt altına alınmasını amaçlamış ve çalışma sonunda Gıymaca 
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yemeğinin besleyici özelliğinden dolayı geleneksel yöntemlerle yerel halk tarafından 
yapıldığını ve tüketildiğini, üretim aşamasında küçük farklılıklar olduğunu, yerel yönetimlerin 
ve sivil toplum örgütlerinin yerel halkı gıymaca ve benzer ürünleri üretim ve pazarlama 
konusunda teşvik edici çalışmalar yapması gerektiğini, Gıymaca ve benzer yemeklerin yöre 
gastronomi turizmi çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.  

Akturfan ve Şen (2019) Karaman mutfağı içerisinde yer alan etliekmeğinin yapım aşamalarının 
ve sunumunun kayıt altına alınmasını ve tarihsel süreç içerisinde gelişimi hakkında bilgiler 
vermeyi amaçladıkları "Karaman Mutfak Kültürüne Ait Etliekmek Üzerine Nitel Bir Araştırma" 
isimli çalışmalarının sonunda Karaman Etliekmeğinin geleneksel yöntemler kullanılarak 
üretildiğini, ürünün kalitesini kullanılan unun, oluşturulan hamurun ve kullanılan iç 
malzemelerinin belirlediğini, usta çırak ilişkisi çerçevesinde istihdama katkı verdiğini, ürün 
hakkında yazılı kaynakların yetersiz olduğunu ve bilgilerin meslek erbaplarından elde 
edilebildiğini, Karaman mutfak kültürünün yazılı hale getirilmesi gerektiğini böylelikle gelecek 
nesillere aktarılabileceğini, Karaman’a ait kültürel unsurların patent ve coğrafi işaret tescili 
alınarak korunması gerektiğini ve bu konularda yerel yönetimlere, akademisyenlere, sivil 
toplum örgütlerine ve meslek kuruluşlarına büyük görevler düştüğünü belirtmişlerdir.  

Badem ve Akturfan (2020) "Yöresel Bir Çorba: Arabaşı (Arap aşı, Ara aşı)" başlıklı 
çalışmalarında arabaşı çorbasının yaygın olarak yapıldığı Karaman ve Konya’da durum 
tespitini yapmayı amaçlamışlardır. Çalışma sonunda arabaşı çorbasının Konya ve Karaman’da 
ne zaman yapılmaya başladığı hakkında net bir bilgi olmadığı ancak en az 1900 yıl öncesine 
kadar dayandığını, yöreden yöreye çorbanın yapım aşamalarında ve kullanılan malzemelerinde 
ufak farklılıkların olduğunu, arabaşı ve benzeri ürünlerin unutulmaması ve gelecek nesiller 
aktarılması gerektiğini, tanıtımlarının yapılarak gastronomi turizmi çerçevesinde 
değerlendirilmesi,  coğrafi işaret sistemi içerinde mahreç işareti ile  tescillenmesi gerektiğini bu 
hususlarda yerel yönetimlere,  sivil toplum örgütlerine, üniversitelere ve özel sektöre görev 
düştüğünü belirtmişlerdir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada Karaman ilinin coğrafi işaretli ve coğrafi işaret alma potansiyeline sahip 
gastronomik ürünlerinin tespit edilerek durum değerlendirmesinin yapılması amaçlanmıştır. 
İlgili literatür araştırmalarına göre elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucu Karaman 
ilinin gastronomik ürünlerinin coğrafi işaret durumu ana teması altında "mevcut coğrafi işaretli 
ürünleri" ve "potansiyel coğrafi işaretli ürünleri" alt temaları belirlenmiştir. Coğrafi işaret 
durumuna göre değerlendirildiğinde; belirlenen birinci temada Karaman ilinde coğrafi işaret ile 
tescillenmiş 1 adet ürün bulunurken 3 adet ise coğrafi işaret tescilinde bulunulmuş ve 
değerlendirme süreci devam eden ürün bulunduğu tespit edilmiştir. Belirlenen ikinci temada 
yaklaşıl 30 adet ürün belirlenmiştir. 

Karaman ilinde coğrafi işaretli ürünler konusunda son zamanlarda yapılan çalışmalar geçmişe 
göre daha önem verildiğini göstersede şehrin potansiyelinin tam anlamıyla harekete 
geçirilmediği de görülmektedir. Şehrin kültürel unsurlarına sahip çıkmak ve gelecek nesillere 
bu ürünleri aktarmak adına coğrafi işaret konusunda yerel yöneticiler, sivil toplum örgütleri, 
özel sektör ve üniversite temsilcileri coğrafi işaret potansiyeli taşıyan gastronomik ürünlerinin 
tescillenmesi konusunda iş birliği sağlamaları önem arz etmektedir. 
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Geleneksel ve yöresel mutfak kültürüne sahip Karaman çeşitli yöresel ürünleri ile alternatif 
turizme uygun bir şehirdir. Şehirde coğrafi işaret ile tescillenmiş ve coğrafi işaret alma 
potansiyeline sahip gatronomik ürünlerin coğrafi kodları belirlenmeli ve bu ürünlerden yapılan 
yemeklerin bulunduğu işletmeler seyahat acentelerinin düzenlemiş oldukları tur programlarına 
eklenmelidir. Coğrafi işaretli gastronomik ürünler destinasyon çekicilik unsuru kapsamında 
bölgenin tanıtılmasında çok önemli rol oynamaktadır. Bununla birlikte gastronomi turizmini 
canlandıracağı, bölgenin kalkınmasında etkili olacağı, istihdamı arttıracağı, yerel halkın 
refahını yükselteceği, bölgede girişimciliği, tarımsal büyümeyi ve ekonomiyi arttıracağı 
düşünülmektedir. Karaman ilindeki gastronomik ürünlerinin coğrafi işaret durumunun 
incelendiği bu çalışmada arşiv-doküman tarama yöntemi kullanılarak veriler toplanmıştır. Daha 
sonra gerçekleştirilecek çalışmalarda sektör temsilcileri, yerel yönetimler, sivil toplum 
örgütleri, üretici ve tüketiciler vb. ilgili kuruluşlar ile iş birliği yapılması yöre mutfak 
kültürünün daha detaylı araştırılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca yörenin coğrafi işaret 
durumunu inceleyen çalışmaların arttırılması, bölgenin tanıtımına olumlu katkı sağlayacaktır. 
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ÖZET 

Bu çalışma, sırt çantalı gezginlerin bir gastronomi turisti olarak potansiyellerinin belirlenmesi 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda metafor analizinden yararlanılmıştır. Sırt 
çantalı gezginlerin yöresel mutfağa olan düşüncelerinin belirlenmesinde sosyal medya kullanan 
sırt çantalı gezginlerden “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için ………… gibidir; çünkü 
……….” cümlesini tamamlamaları istenmiş ve veriler çevrim içi olarak toplanmıştır. Elde 
edilen 131 katılımcı ifadesinden 117 tanesi çalışmada kullanılmıştır. Verilerin analiz 
edilmesinde içerik analizinden yararlanılarak katılımcıların verdikleri cevaplar, sıklık 
oranlarına göre kategorize edilmiştir. Ayrıca MAXQDA programı yardımıyla kelime haritası 
çıkarılmıştır.  Sonuç olarak toplamda 73 metafor sayısına ve bu metaforların kategorize edildiği 
13 adet temaya ulaşılmıştır. En çok metafora sahip temanın “kültürü tanıtma” teması olduğu ve 
tüm metaforlar içerisinde en sık belirtilen metaforun “vazgeçilmez” kelimesi olduğu 
saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Sırt çantalı gezginler, yöresel yemek, metafor, metafor analizi 

BACKPACK TRAVELERS AS POTENTIAL GASTRONOMY 
TOURISTS 

ABSTRACT 

This study was carried out to determine the potential of backpackers as gastronomic tourists. 
For this purpose, metaphor analysis was used. One of the backpackers who use social media to 
determine the thoughts of backpackers about the local cuisine, “Local food is like ………… for 
you in your travels; because ………." They were asked to complete the sentence and the data 
were collected online. 117 participant statements—out of the total 131—were used in the study. 
By using content analysis to analyze the data, the answers given by the participants were 
categorized according to their frequency ratios. In addition, word map was created with the help 
of MAXQDA software. Thus, a total of 73 metaphors and 13 categories for these metaphors 
were identified. It was determined that the theme with the most metaphors was the theme of 
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"introducing the culture" and the most frequently mentioned metaphor among all metaphors 
was the word "indispensable". 

Keywords: Backpack travelers, local food, metaphor, metaphor analysis 

GİRİŞ 

Toplumsal gelişmeler neticesinde sürekli değişim ve gelişim gösteren beslenme, zaman 
içerisinde dinamik bir kavram olan gastronomiyle birlikte ele alınmaya başlamış ve gastronomi 
turizmi alternatif bir turizm çeşidi olarak ortaya çıkmıştır (Akdağ, Özata, Sormaz ve Çetinsöz, 
2016). Sürdürülebilir turizm açısından da oldukça önemli görülen ve yemek ile turizm 
arasındaki engellenemez ilişkiyi ortaya koyan gastronomi turizminde (Reynolds, 1993), temel 
motivasyon kaynağı özel bir yemeği tatmak olan gastronomi turistleri için yemeğin 
çekiciliğinin ve kalitesinin yanı sıra tecrübelerinden edindikleri izlenimler, yeniden ziyaret 
etme niyetleri üzerinde karar verici role sahip olmaktadır (Hall, Sharples, Mitchell, Macionis 
ve Cambourne, 2003). 2012 yılında yayınlanan Küresel Yemek Raporu, sağlıklı bir yaşam 
tarzına, otantik arayışa, kaliteli ürün arayışına, kaliteli tecrübelere, ev yapımı ve dayanıklı 
metotlara sahip olma ihtiyacının bireylerin gastronomi turizmine katılımlarının artmasında 
etkili olduğunu ortaya koymuştur (Kargiglioğlu, 2015).  Diğer yandan seyahatlerinde yemeğe 
ve bununla birlikte yemeğin hikayesine ilgi duyan gastronomi turistlerinin (McKercher, 
Okumuş ve Okumuş, 2008), yöresel mutfağa ait lezzetleri tatmada daha istekli oldukları 
görülmektedir. Çünkü bazı yemeklerin geçmişe dayalı bir hikayesi olabilmekte ve bu, yemeğin 
yüzyıllar boyu kalıcı olmasını sağlamaktadır (Büyükşalvarcı, Şapcılar ve Yılmaz, 2016). Bu 
yönleri ile yöresel mutfaklar çoğunlukla kültürel alışverişe olanak sağlamaktadır (İflazoğlu ve 
Yaman, 2020). Toplumları ve bölgeleri daha yakından görmek ve tanımak yolunda yöresel 
mutfakların önemli işlevleri bulunmaktadır (Şengül ve Türkay, 2016).  İnsanların geçmişlerine 
yönelik yemek kültürleri üzerinde bilgi almaları onları eşsiz bir yere koymaktadır. Yemek 
kültüründen kaynaklı insanların dayanışmacı yönü, yöresel mutfaklar ile insanların ilgisini 
çekmektedir. Birlikte paylaşma duygusu yer yer yöresel yemekler üzerinden gerçekleşmektedir 
(Aslan, Güneren ve Çoban, 2014). Ortaya çıkan bu durum, özdeşleşme ve farklılık gibi iki 
olguyu beraberinde getirmektedir. Özdeşleşme ile hem yerel halk kendi mutfağına hayran 
kalmakta hem de yöreye gelen insanların buraya ilgilerinin artması sağlanmaktadır (Erkmen ve 
Shipman, 2019; Polat, 2020).  

Sürekli ve birden çok destinasyona seyahat eden, seyahatlerini kendileri organize eden, esnek 
bir seyahat programına sahip ve uzun süreli seyahat eden sırt çantalı gezginlerin seyahat 
motivasyonlarını anlamak, gastronomi turisti olarak potansiyellerinin belirlenmesinde 
önemlidir. Genel itibariyle sırt çantalı gezginlerin seyahat motivasyonları, diğer turist tiplerinin 
motivasyonları ile benzerlik gösterse de, sadece sırt çantalı gezginleri harekete geçirecek bazı 
motivasyon sebepleri bulunmaktadır. En temel faktörün topluma yabancılaşma ve toplum 
baskısı olduğu belirtilirken (Cohen, 2003); kişisel gelişim, sosyalleşme, rahatlama, kültürel 
sermayeyi artırma, deneyim kazanma ve macera arayışı da sırt çantalı gezginlerin motivasyon 
kaynakları arasında gösterilebilmektedir (Harman, Çakıcı ve Akatay, 2013). Başlarda daha 
düşük bütçe ile seyahat etme eğiliminde olan sırt çantalı gezginler, özellikle teknolojik 
gelişmelerin ardından daha yüksek teknolojili elektronik cihazlar kullanan, sosyal medyayı 
aktif kullanan ve gelir seviyesi daha yüksek bireylerden oluşan bir kitleye dönüşmüştür. 
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(Richards, 2015). Diğer yandan en zorlu ve uzak destinasyonlara seyahat etmeye açık olmaları 
ve konaklama sürelerinin diğer turistlere nazaran daha uzun olması, sırt çantalı gezginlerin 
turizmde sürdürülebilirliğin sağlanması açısından önemli bir yere sahip olmasında rol 
oynamaktadır (Akkuş, 2019). Ancak farklı kültürlerle direkt iletişim kurma ve keşfetme isteği, 
sırt çantalı gezginlerin daha çok yerel turizmi tercih etmesine sebep olmaktadır. Çünkü sırt 
çantalı gezginler keşfettikleri sıra dışı yerlerdeki otantik mekanlarda farklı deneyimler 
kazanarak, bu yerlerdeki sosyal ilişkilerin bir parçası haline gelmeyi hedeflemektedirler. 
Kısacası yüzeysel ve planlı turizm hareketlerinden ziyade kültürlerarası etkileşim kurarak kendi 
egzotik seyahat deneyimlerini oluşturmak istemektedirler (Çömlekçi ve Güney, 2020).  

Bu çalışmanın temel amacı yerel kültürü tanımaya önem veren ve seyahatlerini buna göre 
düzenleyen sırt çantalı gezginlerin, yerel kültürün önemli bir parçası olan yöresel mutfak 
hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda sosyal medya kullanan sırt 
çantalı gezginlerin yöresel mutfak hakkındaki düşünceleri, metaforik bir çalışma ile analiz 
edilmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçların sırt çantalı gezginlerin, seyahatlerindeki yemek 
yeme motivasyonlarının saptanarak, bir gastronomi turisti olarak da değerlendirilme 
potansiyellerini ortaya koyabileceği düşünülmektedir.  

YÖNTEM  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan “olgu bilim (fenomenoloji)” yöntemi 
kullanılmıştır. Olgular yaşanılan dünyada olaylar, deneyimler, algılar, yönelimler ve kavramlar 
gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle tümüyle yabancı olmayan aynı zamanda 
anlamının kavranmadığı olguları araştırmayı amaçlayan çalışmalar için olgu bilim 
(fenomenoloji) uygun bir araştırma zemini oluşturmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı sırt çantalı gezginlerin seyahat ettikleri destinasyonlardaki, 
“yöresel yemek” olgusunu zihinlerinde nasıl resmettikleri, bir kavram, olgu ya da olaya 
benzeterek, nasıl açıkladıklarını irdeleyerek, yöresel yemek olgusuna ilişkin algılarının metafor 
analizi ile tespit edilmesidir. Ayrıca oluşturulan metaforlar MAXQDA programında analiz 
edilerek kelime bulutu aracılığı ile görselleştirilmiştir.  

Evren ve Örneklem 

Türkiye’deki turizm istatistiklerine bakıldığında, bağımsız seyahat eden yerli gezginlere ilişkin 
bir istatistik yer almamaktadır. Bu sebeple araştırma evreninin tam olarak belirlenmesi mümkün 
olmamaktadır. Buradan hareketle araştırmanın evreni, sosyal medyada paylaşım yapan sırt 
çantalı gezginler ile sınırlandırılmıştır. Hazırlanan çevrim içi soru formu, @sırtçantalılar adlı 
twitter adresinden paylaşılarak hedef kitleye ulaşılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Instagram 
üzerinden gezgin sayfaları araştırılarak, sırt çantalı gezginler ile ilişkili olduğuna karar verilen 
hesaplar ile bire bir iletişime geçilmiş ve soru formunu doldurmaları istemiştir. Araştırmada, 
tesadüfi olmayan örnekleme tekniklerinden, kolayda örnekleme tekniği kullanılmıştır. Kolayda 
örnekleme, ana kütleden uygun görülen veya araştırmaya katılması isteyenlerin ve ulaşılabilir 
olanların örnekleme dahil edilmesini ifade etmektedir (Gegez, 2007).  Veriler ,27 Haziran 2022 
ile 20 Temmuz 2022 tarihleri arasında çevrim içi soru formunu 131 katılımcının bireysel olarak 
yanıtlaması ile toplanmış, bunlardan 117 tanesi çalışmada kullanılmıştır. 
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Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmaya katılan sırt çantalı gezginlere “yöresel yemek” olgusuna ilişkin sahip oldukları 
algıları belirlemek amacıyla “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için ............ gibidir, 
Çünkü ……..” şeklindeki ifadeyi anlamlı tamamlamaları istenmiştir. Soru formu hazırlanırken 
metafor analizinin, bir araştırma yöntemi olarak kullanıldığı benzer çalışmalar incelenmiştir 
(Şahin ve Bekci, 2020, Özgürel ve Baysal, 2020, Saçılık ve Baysal, 2019, Uyar, 2022).  Saban 
(2008)’a göre metaforun bir araştırma yöntemi olarak kullanıldığı çalışmalarda “gibidir/ifade 
etmektedir” ibaresi, metaforun konusu ile kaynağı arasındaki bağı daha anlaşılır şekilde 
çağrıştırmak için kullanılmaktadır. Kişilerin oluşturduğu metaforların bir gerekçe ya da 
mantıksal bir sebebe dayandırılması ise “çünkü” ibaresi ile sağlanmaktadır. 

Verilerin Analizi  

Genel olarak metafor tanımlamalarının kolay bir çalışma olmadığı kabul edilmektedir (Semino, 
Heywood ve Short, 2004). Ancak turizm araştırmalarında metafor analizinin hem bir analiz 
aracı hem de bir çalışma konusu olarak kullanılması tavsiye edilmektedir (Adu-Ampong, 2016).  
Sırt çantalı gezginlerin ürettikleri metaforlar üç aşamada gerçekleştirilmiştir.  

Birinci aşamada katılımcıların ürettikleri metaforların belirlenmesi ve metafor-kaynak ilişkisi 
olmayan ya da geçerli bir metafor üretemeyen katılımcıların formlarının elenmesi, geçerli 
metaforlara katılımcı numaralarının verilmesi, 

İkinci aşamada sırt çantalı katılımcıların belirttiği metaforun, “çünkü ….” açıklamasında yer 
alan ifade ile ilişkisi gözetilerek kendi aralarında ayrılması ve kategorilerinin belirlenmesi, 

Son aşamada, araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğinin sağlanmasıdır. 

Metaforların kodlanması ve ayıklanması 

Bu aşamada sırt çantalı gezginlerin ürettikleri metaforlar ve kaynaklarına katılımcı numarası 
verilerek sıralama yapılmıştır. Sıraya koyulan metaforlar konu ve kaynağı arasındaki ilişki 
bakımından değerlendirilmeye alınmıştır. İnceleme sonucunda 131 katılımcı tarafından üretilen 
yöresel yemek olgusuna ilişkin 117 metafor listelenmiştir. Metafor ve kaynağı arasında bağ 
olmayan ve geçerli metafor üretilmeyen (K5, K12, K16, K17, K52, K58, K63, K67, K84, K96, 
K106, K107, K116, K125) 14 metafor elenmiştir.  

Kategori geliştirme 

Sırt çantalı gezginlerin yöresel yemek olgusuna ilişkin ürettikleri metaforlar, kaynakları ile bir 
bütün olarak irdelenmiş; ilişkilendirilebileceği kategoriler, sorumlu yazarlar tarafından ayrı 
olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan kategoriler ve eşleştirmeler gastronomi alanında uzman dört 
ayrı uzman tarafından incelenmiş ve görüşleri alınarak 13 tema ile kategori edilmiştir. 

Yöresel yemeğin, “kültürü tanıtması”, 
Yöresel yemeğin, “mutluluk vermesi”, 
Yöresel yemeğin, “yöreye özgü olması”, 
Yöresel yemeğin, “vazgeçilmez olması”, 
Yöresel yemeğin, “deneyim sağlaması”, 
Yöresel yemeğin, “hatırlatıcı olması”, 
Yöresel yemeğin, “merak uyandırıcı olması”, 
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Yöresel yemeğin, “seyahat amacı olması”, 
Yöresel yemeğin, “farklı olması”, 
Yöresel yemeğin, “riskli olması”, 
Yöresel yemeğin, “sıradan olması”, 
Yöresel yemeğin, “izlenim uyandırıcı olması”, 
Yöresel yemeğin, “hassas olması”. 

Geçerlilik ve güvenirlik 

Araştırmanın geçerliliğinin sağlanması için kategorilere nasıl ayırıldığı detaylı bir şekilde 
açıklanmıştır. Metafor kaynakları kodlanmış bir şekilde (K1, K2, K3, K4, ….. K117) 
okuyucuya aktarılmıştır. Kodlanan metafor ve kaynaklarını dört ayrı gastronomi uzmanı 
araştırmanın güvenirliğini sağlamak amacıyla incelemiştir. İnceleme sonucunda görüş birliği 
sağlanarak temalar oluşturulmuştur. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu bölümde katılımcıların ürettikleri metaforlara, bu metaforların yer aldıkları temalara ve 
metaforlara ait kelime haritasına yer verilecektir.  

Tablo 1. Sırt Çantalı Gezginlerin “Yöresel Yemek” Olgusuna İlişkin Ürettikleri Metaforlar 

Metafor Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) Metafor Frekans 

(f) 
Yüzde 
(%) 

Vazgeçilmez 22 20,01 Tarihi Değer 1 0,85 
Vazgeçilmez 6 5,13 Kültür 1 0,85 
Vazgeçilmez 3 2,56 Müze 1 0,85 
Vazgeçilmez 3 2,56 Hint Kumaşı 1 0,85 
Vazgeçilmez 2 1,70 Ders 1 0,85 
Vazgeçilmez 2 1,70 Tutku 1 0,85 
Keşif 5 4,27 Tamamlayıcı Öge 1 0,85 
Keşif 3 2,56 Gereklilik 1 0,85 
Keşif 1 0.85 Saray Mutfağı 1 0,85 
Keşif 1 0,85 Baharat 1 0,85 
Deneyim 3 2,56 Su 1 0,85 

Deneyim 1 0,85 Yeni Doğmuş 
Bebek 1 0,85 

Hava-Su 1 0,85 Anne Yemeği 1 0,85 
Hava-Su 1 0,85 Tadım 1 0,85 
İlaç 1 0,85 Sürpriz Yumurta 1 0,85 
İlaç 1 0,85 Patates 1 0,85 
Heyecan Verici 1 0,85 Hedef 1 0,85 
Heyecan 1 0,85 Amaç 1 0,85 
Yaşamak 1 0,85 İmza 1 0,85 
Yaşam 1 0,85 Rüya 1 0,85 
Elmas 1 0,85 Domino Taşı 1 0,85 
Elmas 1 0,85 Satranç 1 0,85 
Bulunmaz Nimet 1 0,85 Şölen 1 0,85 
Nimet 1 0,85 Gizem 1 0,85 
Öğrenmek 2 1,70 İlk Buluşma 1 0,85 
Aile 2 1,70 Tecrübe 1 0,85 
Fırsat 1 0,85 Çocukluk 1 0,85 
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Fırsat 1 0,85 Çiçek 1 0,85 
Rehber 1 0,85 Kirpi 1 0,85 
Hazine 1 0,85 Tatil 1 0,85 

Altın 1 0,85 Hayatın Bir 
Parçası 1 0,85 

Tarihi Yer 1 0,85 Merak Uyandırıcı 2 1,70 
Kilitli Kutu 1 0,85 Nefes 2 1,70 
Eşi Bulunmaz 1 0,85 Uyku 1 0,85 
Zenginlik 1 0,85 Aşk 1 0,85 

Hediye 1 0,85 Köy Evinde 
Yemek 1 0,85 

Bulunması Zor 
Cevher 1 0,85    

Toplam 
Metafor Sayısı: 73 
Metafor Sıklığı: 117 
Metafor Sıklığı Yüzdesi: 100 

Tablo 1’de sırt çantalı gezginlerin “yöresel yemek” olgusuna ilişkin ürettikleri metafor sayısı, 
frekansları ve yüzdeleri verilmiştir. Sırt çantalı gezginlerin “yöresel yemek” olgusuna ilişkin 
ürettikleri metaforların frekansı (f) = 117; üretilen metafor sayısı ise n= 73’tür. En sık tekrar 
eden metaforun “vazgeçilmez” kelimesi olduğu görülmektedir. 

Tablo 2. Sırt Çantalı Gezginlerin “Yöresel Yemek” Olgusuna İlişkin Ürettikleri Metaforların 
Kategorize Edildiği Temalar 

Temalar Metaforlar 
Metafor 
Frekansı 

(f) 

Metafor Sayısı 
(n) 

Metafor 
Dağılımı (%) 

 
 
 
 

Kültürü 
Tanıtması 

Vazgeçilmez (22), Keşif (5), 
Deneyim (3), Öğrenmek (2), 

Merak Uyandırıcı (2), Rehber (1), 
Yaşamak (1), Tamamlayıcı Öge 
(1), Hazine (1), Heyecan Verici 
(1), Gereklilik (1), Hediye (1), 
Ders (1), Elmas (1), Zenginlik 

(1), Tarihi Değer (1), Tutku (1), 
Kültür (1), Tarihi Yer (1), Saray 
Mutfağı (1), Baharat (1), Hedef 
(1), Fırsat (1), Su (1), İmza (1) 

54 25 46,17 

 
Mutluluk 
Vermesi 

Vazgeçilmez (3), Aile (2), Müze 
(1), Rüya (1), İlaç (1), Keşif (1), 

Kilitli Kutu (1), Heyecan (1), 
Deneyim (1), Domino Taşı (1), 

Amaç (1) 

14 11 11,98 

Yöreye Özgü 
Olması 

Vazgeçilmez (6), Keşif (3), 
Bulunmaz Nimet (1), Altın (1), 

Bulunması Zor Cevher (1), Fırsat 
(1), Eşi Bulunmaz (1) 

14 7 11,98 
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Vazgeçilmez 
Olması 

Nefes (2), Uyku (1), Aşk (1), 
Hava-Su (1), Hint Kumaşı (1), 

Nimet (1), Elmas (1), 
8 7 6,83 

Deneyim 
Sağlaması 

Vazgeçilmez (2), Keşif (1), Hava-
Su (1), Yaşam (1), Tecrübe (1) 6 5 5,13 

Hatırlatıcı 
Olması 

Vazgeçilmez (2), Köy Evinde 
Yemek Yemek (1), Çocukluk (1), 

İlaç (1), Anne Yemeği (1) 
6 5 5,13 

Merak 
Uyandırıcı 

Olması 

Şölen (1), Gizem (1), Tadım (1), 
Sürpriz Yumurta (1), İlk Buluşma 

(1) 
5 5 4,27 

Seyahat 
Amacı Olması Vazgeçilmez (3) 3 1 2,56 

Farklılık 
Olması Çiçek (1), Tatil (1) 2 2 1,70 

Riskli Olması Kirpi (1), Satranç (1) 2 2 1,70 
Sıradan 
Olması Patates (1) 1 1 0,80 

İzlenim Verici 
Olması Hayatın bir parçası (1) 1 1 0,80 

Hassas Olması Yeni Doğmuş Bebek (1) 1 1 0,80 
TOPLAM 117 73 100,00  

Tablo 2’de sırt çantalı gezginlerin yöresel yemek olgusuna ilişkin ürettikleri metaforlara, 
metafor sayılarına, metafor frekanslarına, metafor sayılarının yüzdesel dağılımlarına ve 
metafor-kaynak ilişkisine göre kategorize edilmiş temalara yer verilmiştir. Genel olarak 
incelendiğinde en çok metafora sahip temanın  toplamda 117 metafordan 54 metafora sahip 
“kültürü tanıtması” teması olduğu belirlenmiştir. 

1.Tema: Kültürü Tanıtması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “kültürü tanıtması” kaynağından beslenen 25 
metafor üretmişlerdir. “kültürü tanıtması” teması, metaforların dağılımına göre %46,17’lik 
oranla en yüksek paya sahiptir. İlgili tema altında “Vazgeçilmez (n=22)”, “Keşif (n=5)”, 
“Deneyim (n=3)”, “Öğrenmek (n=2)”, “Merak Uyandırıcı (n=2)”, metaforlarının öne çıktığı 
görülmektedir. Metaforları açıklayan katılımcıların ifadelerinden bazıları şu şekildedir. 

K4: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için keşif gibidir çünkü bölgenin kültürünün en 
somut göstergesidir.” (Metafor: Keşif, Metafor Kaynağı: Kültürün somut bir göstergesi). 

K13: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü bölgenin yemek 
kültürünü tanıtır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: yemek kültürünü tanıtması). 

K37: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü yemekler yöreyi 
tanıtan önemli bir parçadır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: yöreyi tanıtan önemli 
bir parça). 

K56: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için yeni bir deneyim gibidir çünkü bölgenin 
damak zevkini tanımış oluruz.” (Metafor: Deneyim, Metafor Kaynağı: damak zevkini 
tanıtması). 
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K94: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için öğrenmek gibidir çünkü yöresel yemekler 
bölge hakkında bilgi verir.” (Metafor: Öğrenmek, Metafor Kaynağı: bölge hakkında bilgi 
vermesi). 

K104: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için merak uyandırıcı gibidir çünkü yöreye 
özgü çok şey anlatır.” (Metafor: Merak Uyandırıcı, Metafor Kaynağı: yöreye özgü bilgi 
vermesi). 

2.Tema: Mutluluk Vermesi 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “mutluluk vermesi” kaynağından beslenen 11 
metafor üretmişlerdir. Bu tema, metaforların dağılımına göre %11,98’lik bir paya sahiptir. İlgili 
tema altında “Vazgeçilmez (n=2)”, “Aile (n=2)”, metaforlarının öne çıktığı belirlenmiştir. 
Metaforları açıklayan katılımcıların ifadelerinden bazıları şu şekildedir. 

K28: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmezdir çünkü yemek yemek beni 
mutlu eder.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: yemeğin mutluluk vermesi). 

K64: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için ailem gibidir çünkü yemek yemek beni mutlu 
eder.” (Metafor: Aile, Metafor Kaynağı: yemeğin mutluluk vermesi). 

3.Tema: Yöreye Özgü Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “yöreye özgü olması” kaynağından beslenen 7 
metafor üretmişlerdir. “yöreye özgü olması” temasının payı, metaforların dağılımına göre 
%11,98’lik bir pay ile “mutluluk vermesi” kategorisi ile aynı orana sahiptir. İlgili tema altında 
“Vazgeçilmez (n=6)”, “Keşif (n=3)”, metaforlarının öne çıktığı saptanmıştır. Metaforları 
açıklayan katılımcıların ifadelerinden bazıları şu şekildedir. 

K49: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmezdir çünkü damak tadı yöreye 
özgüdür.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: yöreye özgü damak tadı olması). 

K85: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için keşfetmek gibidir çünkü yöresel yemekler 
yöreye özgü izler taşır.” (Metafor: Keşif, Metafor Kaynağı: yemeklerin yöreye özgü izleri 
taşıması). 

K108: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmezdir çünkü her bölgenin kendine 
has bir damak tadı vardır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: bölgenin kendine has 
damak tadı olması). 

4.Tema: Vazgeçilmez Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “vazgeçilmez olması” kaynağından beslenen 7 
metafor üretmişlerdir. “vazgeçilmez olması” teması, metaforların dağılımına göre %6,83’lik bir 
paya sahiptir. “Nefes (n=2) metaforu bu tema içerisinde öne çıkmaktadır. Metaforu açıklayan 
katılımcılarının ifadesi şu şekildedir. 

K22: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için nefes gibidir çünkü vazgeçilmezdir.” 
(Metafor: Nefes, Metafor Kaynağı: Vazgeçilmez). 

K120: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için nefes gibidir çünkü vazgeçilmezdir.” 
(Metafor: Nefes, Metafor Kaynağı: Vazgeçilmez). 
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5.Tema: Deneyim Sağlaması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “deneyim sağlaması” kaynağından beslenen 5 
metafor ürettikleri belirlenmiştir. “deneyim sağlaması” teması, metaforların dağılımına göre 
%5,13’lük bir pay ile 5. sırada yer almaktadır. Bu tema içerisinde en çok “Vazgeçilmez (n=2)”, 
metaforu üretilmiştir. Metaforları açıklayan katılımcıların ifadelerinden bazıları şu şekildedir. 

K2: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü farklı yerler ve 
farklı tatlar deneyimlemiş oluruz.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Deneyimlemiş 
olmak). 

K87: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü yeni lezzetler 
denemiş oluyorum.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Yeni lezzetler denemek). 

6.Tema: Hatırlatıcı Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “hatırlatıcı olması” kaynağından beslenen 5 
metafor üretmişlerdir. “hatırlatıcı olması” teması, metaforların dağılımına göre %5,13’lük bir 
pay ile “deneyim sağlaması” teması ile eşit orana sahiptir. “Vazgeçilmez (n=2)”, kelimesi bu 
tema içerisinde en çok üretilen metafor olmuştur. Metaforları açıklayan katılımcıların ifadeleri 
şu şekildedir. 

K79: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü gezdiğim yerleri 
hatırlatır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Gezilen yerleri hatırlatması). 

K117: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü kökenlerimizi 
hatırlatır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Kökenleri hatırlatması). 

7.Tema: Merak Uyandırıcı Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “merak uyandırıcı olması” kaynağından beslenen 
5 metafor üretmişlerdir. “merak uyandırıcı olması” teması, metaforların dağılımına göre 
%4,27’lük bir paya sahiptir. Bu tema içerisinde “Şölen (n=1)”, “Gizem (n=1)”, “Tadım 
(n=1=”, “Sürpriz Yumurta (n=1)”, “İlk Buluşma (n=1)” metaforları üretilmiştir. Metaforları 
açıklayan katılımcıların ifadeleri şu şekildedir. 

K1: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için şölen gibidir çünkü değişik yemekler ilgimi 
çeker.” (Metafor: Şölen, Metafor Kaynağı: İlgi çekmesi). 

K23: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için ilk buluşma gibidir çünkü heyecanlıdır.” 
(Metafor: İlk Buluşma, Metafor Kaynağı: Heyecan). 

K24: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için gizem gibidir çünkü şaşırtıcıdır.” (Metafor: 
Gizem, Metafor Kaynağı: Şaşırtıcı). 

K45: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için tadım gibidir çünkü yöresel mutfağı merak 
ederim.” (Metafor: Tadım, Metafor Kaynağı: Merak). 

K70: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için sürpriz yumurta gibidir çünkü heyecan 
vericidir.” (Metafor: Sürpriz Yumurta, Metafor Kaynağı: Heyecan vermesi). 

8.Tema: Seyahat Amacı Olması 
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Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “seyahat amacı olması” kaynağından beslenen 1 
metafor üretmişlerdir. “seyahat amacı olması” teması, metaforların dağılımına göre %2,56’lük 
bir paya sahiptir. Bu tema içerisinde sadece “Vazgeçilmez (n=3)”, metaforu üretilmiştir. 
Metaforları açıklayan katılımcıların ifadeleri şu şekildedir. 

K29: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmezdir çünkü seyahatimin amacı 
yerel halk ve zevkleri ile ilişki kurmaktır.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Yerel 
halk ve zevkleri ile ilişki kurma). 

K39: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü gezme amacım 
yemektir.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Yemek yeme amacı ile gezmek). 

K53: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için vazgeçilmez gibidir çünkü yemekleri tatmak 
için seyahat ederim.” (Metafor: Vazgeçilmez, Metafor Kaynağı: Yemek tatmak için seyahat 
etmek). 

9.Tema: Farklılık Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “farklılık olması” kaynağından beslenen 2 metafor 
üretmişlerdir. “farklılık olması” teması, metaforların dağılımına göre %1,70’lik bir paya 
sahiptir. “Çiçek (n=1)”, “Tatil (n=1)” kelimeleri bu temada üretilen metaforlar içerisinde yer 
almaktadır. Metaforları açıklayan katılımcıların ifadeleri şu şekildedir. 

K15: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için çiçekler gibidir çünkü hepsinde farklı renk, 
tat ve koku bulunur.” (Metafor: Çiçek, Metafor Kaynağı: Farklı renk, tat ve koku barındırması). 

K114: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için tatil gibidir çünkü farklı yemekler tadarız.” 
(Metafor: Tatil, Metafor Kaynağı: Farklı yemekler tadılması). 

10.Tema: Riskli Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “riskli olması” kaynağından beslenen 2 metafor 
üretmişlerdir. “riskli olması” teması, metaforların dağılımına göre %1.70’lik bir pay ile 
“farklılık sağlaması” teması ile eşit orana sahiptir. Üretilen “Kirpi (n=1)”ve “Satranç (n=1)” 
metaforları bu temayı oluşturmaktadır. Metaforları açıklayan katılımcıların ifadeleri şu 
şekildedir. 

K33: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için satranç gibidir çünkü yiyeceğim yemeğin 
içeriğini ve temizliğini bilemem.” (Metafor: Satranç, Metafor Kaynağı: yemeğin içeriği ve 
temizliği hakkında bilgi sahibi olunmaması). 

K71: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için kirpi gibidir çünkü içinde ne olduğunu 
bilmediğim için risklidir.” (Metafor: Kirpi, Metafor Kaynağı: İçinde ne olduğunun 
bilinmemesi). 

11.Tema: Sıradan Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “sıradan olması” kaynağından beslenen 1 metafor 
üretmişlerdir. “sıradan olması” temasının, metaforların dağılımına göre %0,85’lik bir paya 
sahip olduğu görülmektedir. Bu tema içerisinde sadece “Patates (n=1)”, metaforu üretilmiştir. 
Metaforları açıklayan katılımcıların ifadeleri şu şekildedir. 
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K18: ”Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için patates gibidir çünkü yöresel yemekler olsa 
da olur olmasa da.” (Metafor: Patates, Metafor Kaynağı: Olsa da olur olmasa da). 

12.Tema: İzlenim Uyandırıcı Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “izlenim uyandırıcı olması” kaynağından beslenen 
1 metafor üretmişlerdir. “izlenim uyandırıcı olması” temasının, metaforların dağılımına göre 
%0,85’lik bir paya sahip olduğu saptanmıştır. Bu tema içerisinde “Hayatın bir parçası (n=1)”, 
metaforu üretilmiştir. Metaforları açıklayan katılımcının ifadesi şu şekildedir. 

K26: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için hayatın bir parçası gibidir çünkü bir şehri 
beğenip beğenmemenizde rol oynar.” (Metafor: Hayatın bir parçası, Metafor Kaynağı: 
Destinasyonu beğenmede rol oynar). 

13.Tema: Hassas Olması 

Katılımcılar yöresel yemek olgusuna ilişkin “hassas olması” kaynağından beslenen 1 metafor 
üretmişlerdir. “hassas olması” teması, metaforların dağılımına göre %0,85’lik bir paya 
sahiptir. “Yeni doğmuş bir bebek (n=1)”, kelimesi bu tema içerisinde üretilen tek metafor 
olarak belirlenmiştir. Metaforları açıklayan katılımcının ifadesi şu şekildedir. 

K89: “Seyahatlerinizde yöresel yemekler sizin için yeni doğmuş bir bebek gibidir çünkü yemeğe 
özenli ve hassas davranmak gerekir.” (Metafor: Yeni doğmuş bebek, Metafor Kaynağı: Özenli 
ve hassas olmak). 

 

Şekil 1. Sırt Çantalı Gezginlerin Yöresel Yemek Olgusuna İlişkin Kullandıkları Metaforların 
Kelime Bulutu 

 

Kelime bulutu ile yapılan görselleştirmede “yöresel yemek” olgusuna yönelik sırt çantalı 
gezginlerin en çok kullandıkları metaforun “Vazgeçilmez”, “Keşif”, “Deneyim” olduğu 
görülmektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu çalışma, sırt çantalı gezginlerin yöresel yemek olgusuna ilişkin yaklaşımlarını ortaya 
koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üretilen metaforlara baktığımızda sırt çantalı 
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gezginlerin “yöresel yemek” olgusuna olumlu bir bakış açısına sahip oldukları 
söylenebilmektedir. Genel olarak bakıldığında 73 metafor arasından sadece 3 metaforun 
“yöresel yemek” olgusuna yönelik olumsuz bir nitelik taşıdığı görülmektedir. Gezginlerin 
olumsuz niteliğe sahip bu metaforları üretmesine, seyahat edilen destinasyonlardaki yöresel 
yemeklerin hazırlanması, pişirilmesi, kişisel hijyen ve pişirme alanının temizliğinden kaygı 
duymasının neden olduğu saptanmıştır. Sırt çantalı gezginlerin yöresel yemek konusunda 
ürettikleri metaforlar ise sırasıyla “kültürü tanıtması”, “mutluluk vermesi”, “yöreye özgü 
olması”, “vazgeçilmez olması”, “deneyim sağlaması”, “hatırlatıcı olması”, “merak uyandırıcı 
olması”, “seyahat amacı olması”, “farklılık olması”, “riskli olması”, “sıradan olması”, “izlenim 
uyandırıcı olması” ve “hassas olması” şeklinde toplamda 13 adet tema altında toplanmıştır. 

Üretilen metaforlar ışığında temalar incelendiğinde gezginlerin yöresel yemekleri tatmaya 
oldukça önem verdikleri ve yöresel yemekleri değerli gördükleri saptanmıştır. Temel amacı bir 
kültürü tam anlamıyla tanımak olan sırt çantalı gezginlerin, yöresel yemekleri bir kültürü 
tanıma aracı olarak görmeleri, beklendik bir durum olarak değerlendirilmektedir. Çünkü 
yöresel yemeklerin pişirme şekilleri, içerisinde barındırdığı yerel ürünler, sunum şekilleri, masa 
düzeni, restoranın ambiyansı ve servis elemanlarının kıyafetleri o yörenin kültürü hakkında 
bilgi vermektedir. Yöresel yemeklerin bir kültürü tanımada sahip olduğu önemli paydanın, aynı 
zamanda gezginlerin ürettikleri metafor temasından biri olan mutluluk vermesi temasıyla da 
bağlantılı olduğu belirlenmiştir.  

Çünkü katılımcıların ifadeleri incelendiğinde gezginlerin seyahat ettikleri destinasyonlarda 
yöreye özgü yemekleri tatmaları yoluyla, gittikleri destinasyonu tamamen benimsedikleri ve bu 
sayede seyahat amaçlarını tam anlamıyla gerçekleştirdiklerini düşündükleri saptanmıştır. 
Kısacası yöresel yemeklerin tatmanın, gezginlerin hedefleri doğrultusunda seyahatlerinden 
alacağı hazzın ve mutluluğun kaynaklarından biri olduğu belirlenmiştir. 

 Diğer yandan gezginler, yöreye özgü yemeklerin o yöreye ait izler taşıdığını, bölgenin kendine 
has damak tadını barındırdığını ve o yemeklerin lezzetini başka yerde bulamayacaklarını 
belirtmişlerdir. Bu yönüyle gezginlerin, yöreye özgü özellikler barındıran yemeklerin eşsiz 
olduğunu düşündükleri görülürken; bu özelliklerinin onları nefes, uyku, elmas ya da hint 
kumaşı gibi değerli ve sonuç olarak vazgeçilmez olarak değerlendirmelerine de katkı sağladığı 
belirlenmiştir. Ayrıca yöreye ait özellikler taşıması yönüyle yöresel yemeklerin gezginler 
tarafından hassas, farklı ve merak uyandırıcı olarak görüldükleri, ulaşılan diğer sonuçlar 
arasında yer almaktadır.  

Sonuç olarak sırt çantalı gezginlerin kültürleri tanıma, deneyim sağlama, rahatlama gibi seyahat 
motivasyonları ile çalışma neticesinde elde edilen veriler ışığında gezginlerin yöresel yemeği, 
çocukluklarını hatırlatması yönüyle rahatlatıcı bir faktör olarak değerlendirdikleri ya da seyahat 
amaçları arasında ve deneyimlerinin bir parçası olarak görmeleri yönündeki ifadelerin 
paralellik gösterdiği saptanmıştır. Diğer yandan gittikleri destinasyonların kültürünün 
anlaşılmasında ve destinasyona dair izlenimlerinde karar verici olmasında yöresel yemekleri 
önemli bir kaynak olarak belirttikleri görülmektedir. Sırt çantalı gezginlerin temel seyahat 
motivasyonlarındaki benzerliğe ek olarak yöresel yemeğe duydukları merak, onlardan aldıkları 
hazzın ve onları vazgeçilmez olarak değerlendirmeleri yönüyle sırt çantalı gezginlerin, 
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gastronomi turisti olabilecekleri ve tek başına yöresel yemekleri tatmak için de seyahat 
edebilecekleri söylenebilmektedir. 

Bu alanda daha önceden yapılan benzer bir çalışmaya rastlanmaması dolayısıyla çalışmadan 
elde edilen sonuçları birebir benzer özellikteki diğer çalışmalarla karşılaştırmak mümkün 
değildir. Bununla birlikte sırt çantalı gezginlerin seyahatlerinden beklentilerini ve yöresel 
yemeğin özelliklerini metafor çalışması ile inceleyen çalışmaların sonuçları ile yukarıda 
bahsedilen sonuçların benzer olduğu gözlemlenmektedir. 

Akkuş (2019), “Sırt Çantalı Gezginlerin Kişisel Gelişimleri ile Sürdürebilirlik Algıları 
Arasındaki İlişki” isimli çalışmasının sonucunda sırt çantalı gezginlerin seyahat ettikleri 
destinasyonlarda, yerel halkın sahip olduğu barlarda bir şeyler içerek ve yerel yiyecekleri tercih 
ederek ekonomik sürdürülebilirliğe, şişelenmiş su içmeyerek çevresel sürdürülebilirliğe ve 
yöresel yemeklerin de aracılığı ile yerel kültür hakkında bilgi edinerek sosyal sürdürülebilirliğe 
katkı sağladıkları belirlenmiştir. 

Sarı Gök, Aylan ve Şalvarcı (2021), “Yalnız Seyahat Eden Turistlerin Seyahat Motivasyonu ve 
Deneyimi: Z Kuşağı Örneği” isimli çalışmasının sonucunda tek başına ya da küçük gruplar 
halinde seyahat eden ve Z kuşağı içerisinde yer alan sırt çantalı gezginlerin tatil süreçlerinde 
yeme içme ihtiyacını yöresel yemekler ile karşıladıkları, yöresel yemekleri tatma imkanlarını, 
seyahatleri sonucunda edindikleri olumlu deneyimler arasında gördükleri ve yöresel yemeklerin 
de katkısı ile yeni kültürler hakkında bilgi sahibi olma isteklerinin en önemli seyahat 
motivasyon kaynakları arasında yer aldığı görülmüştür. 

Uyar (2022), “Yerel Mutfağa Özgü Niteliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Metafor Çalışması: 
Alanya Örneği” isimli çalışmasının sonucunda bireylerin yerel mutfağa yönelik değerli, altın, 
gizemli bir kutu ve gizem gibi metaforlar ürettikleri saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar ışığında yerel yönetimlere bazı öneriler sunulabilir. Yöresel 
yemekler, sırt çantalı gezginler tarafından genel itibariyle olumlu birçok özellik ile 
değerlendirilmiştir. Başta bu turistler için olmak üzere tüm turistler için rehber niteliği taşıyan 
yöresel yemek atlası veya restoran önerileri verilen özel tanıtım broşürlerinin hazırlanması, 
yerel yönetimler tarafından desteklebilir. Hazırlanan bu broşürlerin dijital versiyonlarının yine 
yerel yönetimler aracılığıyla sırt çantalı gezginlere ait sosyal medya hesaplarında 
yayınlanmasının sağlanması, destinasyonun pazarlanmasına ve sadece yöresel yemekleri tatma 
motivasyonu ile gezginlerin seyahatlerini planlamasına katkı sağlayabilir.  
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ÖZET  

Kitle iletişim araçlarından sosyal medya, toplumun en etkin kullandığı sosyolojik araçlardan 
biridir. Yaygın kullanımı ve hızlı veri paylaşım olanağı ile sosyal medyanın topluma yönelik 
olumsuz yönleri ise giderek artmaktadır. Öte yandan şiddet, 21.yüzyıl yönetim rejimleri ve 
koşullarında etik açıdan kontrolü zor olan kitle iletişim araçları üzerinden uygulanan bir olgu 
haline gelmiştir. Yemek, toplum ve kültürüne ilişkin birçok ögeyi kapsadığından sosyal 
medyanın topluma yönelik şiddetinde oldukça önemli bir ögedir. Bu bağlamda araştırma 
problemi sosyal medyada topluma yönelik olarak yapılan yemek şiddetidir. Araştırmada ilk 
olarak şiddet ve yemek şiddeti kavramı tanımlanmış sonrasında sosyal medyadaki yemek 
şiddeti kavramsal olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda gastronomi literatürüne yönelik 
etik bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Araştırmada gıda, yiyecek içecek ve medya 
sektörüne yönelik öneriler de sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Şiddet, Toplumsal Şiddet, Yemek Şiddeti. 

ANALYSIS OF FOOD VIOLENCE ON SOCIAL MEDIA 
ABSTRACT 

Social media is one of the most effective sociological tools used by the society. With its 
widespread use and rapid data sharing, the negative aspects of social media towards society are 
increasing also. On the other hand, violence has become a phenomenon practiced through mass 
media, which is difficult controlled in terms of ethics in 21st century administrative regimes 
and conditions. Food is a very important element in the violence of social media against society, 
as it covers many elements related to society and its culture. In this context, the research 
problem is food violence against the society in social media. In the study, firstly, the concept 
of violence and food violence was defined and then food violence in social media was tried to 
be explained with examples. As a result of the research, it is aimed to be gained an ethical 
perspective to the literature. In the research, suggestions for food, food and beverage and media 
sectors were also presented. 
Keywords: Social Media, Violence, Social Violence, Food Violence. 

GİRİŞ  

Yirmi birinci yüzyılda bireylerin ilgi alanları, toplumdaki farklı gruplara olan algı ve tutumları, 
davranış biçimleri ve tüketim alışkanlıkları kitle iletişim araçları aracılığıyla değişime 
uğramaktadır. Günümüzün en hızlı yayım hızına sahip ve etkili kitle iletişim aracı ise birçok 
akıllı cihazdan, toplumun her kesiminin rahatlıkla erişebildiği sosyal medyadır (Brooks, 2015). 
Sosyal medyanın topluma yönelik bilgi verme, enformasyon sağlama, kültür aracı olma, 
sosyalleştirme, eğlendirme gibi birçok işlevi olmakla birlikte olumsuz yönleri her geçen gün 
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artmaktadır (Abbasi ve Drouin, 2019) .Sosyal medya kullanımının toplum üzerindeki 
sosyolojik, psikolojik ve bazı davranışlara yönelik olarak fiziksel negatif etkileri birçok 
araştırma ile saptanmıştır (Brailovskaia,  Margraf ve Köllner, 2019; Rampersad ve Althiyabi, 
2020; Zaleski, Gundersen, Baes, Estupinian ve Vergara, 2016). Sosyal medyanın topluma 
yönelik olumsuz tüm bu etkilerinin sosyal medya şiddeti olarak kavramlaştırıldığı 
görülmektedir (Patton, Hong, Ranney, Patel, Kelley, Eschmann ve Washington, 2014; 
Anderson ve Bushman, 2002). Tüm bunlarla birlikte yemek olgusu; toplumun sağlığını, yaşam 
biçimini, tüketim alışkanlıklarını ve kültürünü etkilemesiyle sosyal medyanın toplum 
üzerindeki sosyolojik, psikolojik ve fiziksel şiddetini etkili bir şekilde yayabilmektedir. 
Literatürde özellikle gıda ve yiyecek içecek işletmeleri tarafından yapılan haber, yayın ve 
paylaşımların sağlıklı ve geleneksel beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediği 
(Wilson, 2007; Pettigrew, Tarabashkina,  Roberts, Quester, Chapman ve Miller, 2013), farklı 
toplumların mutfak kültürlerini yok ederek yeni, dijital bir mutfak kültürü yarattığı (Ören ve 
Ören 2020) ve yemeğin bir haz aracı haline geldiği (Mc Donnell, 2016) sıklıkla araştırılmakla 
birlikte sosyal medyadaki yemek şiddetini inceleyen araştırmaların oldukça sınırlı olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, sosyal medyada yemek üzerinden topluma 
yönelik şiddeti, şiddet türleri üzerinden kavramsal olarak irdelemektir. Çalışamayla gastronomi 
literatürüne etik açıdan farklı bir bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Çalışamada ayrıca 
gıda, yiyecek içecek ve medya sektörüne yönelik öneriler getirilmiştir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Şiddet Kavramı ve Yemek Şiddeti 

Şiddet; fiziksel güç veya psikolojik baskı uygulayarak bir canlıya isteği dışında bir şey yapma 
veya yaptırma, bir kişinin fikirlerini veya bir şeyin anlamını bireysel veya kitlesel yollarla 
etkileme, endoktrinasyon, bir canlı veya nesnenin karşı konulamaz gücü, bir duygunun tutkulu 
şekilde ifadesi veya bir eylemin abartılı ve kaba şekilde yapılması gibi anlamlar taşımaktadır 
(Türk Dil Kurumu Sözlükleri, 2022). Tanımlara ilişkin olarak fiziksel, psikolojik veya yapısal 
olmak üzere üç tür şiddetin varlığından söz edilmektedir (Özerkmen ve Gölbaşı, 2012).  

21. Yüzyıl koşulları ve demokrasi ağırlıklı yönetim rejimlerinde şiddetin ağır yaptırımları ise 
toplumlarda bu olgunun genellikle psikolojik ve yapısal türünün ön plana çıkmasına ve dolaylı 
yoldan yapılmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya, etik açıdan 
kontrollerinin zor olması ve geniş kitlelere ulaşabilmeleriyle toplumlar ve kültürlerine dolaylı 
yoldan yapılan psikolojik ve yapısal şiddetin aracılardır (McBride, 2010). Sosyal medyada 
yasalarla korunmayan hayvanlara yönelik fiziksel şiddetin de yayınlandığını ve topluma 
yönelik bir psikolojik şiddet aracı olduğunu belirtmek gerekmektedir. Tüm bunlarla birlikte 
yemek; toplumu, kültürünü ve hayvansal gıdalar bakımından hayvanları etkilemesi sebebiyle 
şiddet türlerinin hepsinin sosyal medya aracılığı ile uygulanmasına olanak tanıyan bir olgudur. 
Yemeğin içerik, tüketim, algı ve anlam açısından değiştirilerek sosyal medyada yayınlanması 
ve toplumdaki birey, yemek algısı, beslenme alışkanlıkları ve tüketim biçimlerini etkilemesi, 
topluma yemek üzerinden yapılan şiddeti ortaya koymaktadır. Bu bağlamda günümüzde 
yemeğin fiziksel ihtiyacı karşılayan ve insanoğlu için kutsal olan bir nimet olmaktan çıkarak 
haz, üstünlük, statü gibi anlamlara gelen bir hal alması, farklı türlerde uygulanan toplumsal 
şiddete örnek oluşturmaktadır (O’Neill, 2003).  
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Sosyal Medyada Şiddet Türlerine Göre Yemek Şiddeti 

Sosyal medya; hızlı yayım olanağı, farklı iletişim araçları ve kanalları üzerinden yayına izin 
veren yapısı ve gençlerdeki yüksek kullanım oranı sebebiyle toplum ve kültürüne yemek 
üzerinden yapılan şiddette oldukça etkili bir araçtır (Yalın, Onbaş ve Karaoğlu, 2018). Sosyal 
medyada yemek üzerinden yapılan topluma yönelik şiddetlerin ise toplumdaki ihtiyaç, tüketim, 
algı, anlayış, alışkanlık ve duygu durumunu olumsuz etkilemek olarak tanımlanan psikolojik 
şiddet ve toplumdaki bir grubu ayrıştırmak olarak tanımlanan yapısal şiddet olduğu 
görülmektedir (Roose ve Mattaini, 2020; Jones, 2019). 

Sosyal medyada yemeğin içeriğine ilişkin bir psikolojik şiddet örneği; Facebook, Instagram 
gibi en yaygın kullanıma sahip sosyal medya kanallarında, yemek fotoğrafları ve videoları 
üzerinden uygulanmaktadır. Genellikle yiyecek içecek işletme sahipleri tarafından müşteri 
potansiyelini ve satış oranını arttırma amaçlarıyla yapılan paylaşımlar yemeği bir şov aracına 
dönüştürmekte; yemeklerin tarihinden bu yana içerdiği gıda ve tüketimlerinin artmasına yol 
açmaktadır (Fuentes ve Fuentes, 2015). Sosyal medya paylaşımlarında geleneksel tüketim 
biçimiyle en fazla üç gıda ile hazırlanan tostun 10’a yakın içerikle hazırlanması, 5-6 kat sığır 
etinin üzerine akıtılan eritilmiş cheddar peynirli hamburgerler ve sözde peynirli künefeye 
eklenen dondurma, çikolata ve pastacı kremaları yemeğe ilişkin geleneksel tüketim anlayışının 
yerine aşırı ve hazcı tüketim anlayışını geliştirirken hem toplumun beslenme alışkanlıklarını 
hem de mutfak kültürlerinin değişmesine yönelik psikolojik şiddet içermektedir. 

 

  
Kaynak: Tripadvisor, 2022, Twitter, 2022, New York Daily News, 2022. 

Sosyal medyada yemeğin geleneksel içerik ve tüketim anlayışıyla beraber anlamının değişime 
uğratılma çabası ise, yapısal şiddet uygulamasına örnek oluşturmaktadır. Genellikle tüketiciler 
tarafından çeşitli ve pahalı gıdalar ile ziyaret edilen pahalı yiyecek içecek işletmelerinin gösteriş 
niteliğinde sosyal medya paylaşılması, yemeğin geçmişinden beri mahrem ve kutsal olan 
anlamının yitirilmesine yol açmaktadır. Öte yandan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
raporlarına göre dünyada açlıkla karşı karşıya olan yaklaşık 800 milyon kişi (FAO, 2022) ve 
ülkelerde yaşanan finansal krizler göz önünde bulundurulduğunda yemeğin sosyal medyada bir 
statü ve üstünlük göstergesi olarak kullanılması, toplumdaki alt gelirli gruplara uygulanan ve 
toplumu ayrıştıran bir yapısal şiddeti ortaya koymaktadır.  

Toplumdaki bir grubun akli ve/veya ruhsal olarak daha aşağıda algılanmasına yol açan yapısal 
şiddetin bir diğer uygulaması ise sosyal medyada kadın veya kadın bedeni ile özdeşleştirilerek 
algılatılan ve sunulan yemeğe ilişkindir. Genellikle yiyecek içecek işletmeleri ile yemek 
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fotoğrafçıları tarafından ilgi çekme ve reklam amaçlı yapılan ve kadın bedenine benzetilerek 
çekilen yemek fotoğraflarının yapısal şiddete örnek oluşturduğu görülmektedir. Ayrıca sosyal 
medyada yiyecek içecek işletme sahiplerinin şiddet ve haz içerikli sığır etinin hazırlanmasına 
yönelik paylaşımlarının hem kadınların aşağılanmasına yönelik yapısal şiddeti hem de yemeğin 
kutsallıktan çıkarak bir haz aracına dönüştürülmesine ilişkin psikolojik şiddeti içerdiği ifade 
edilebilecektir. Literatürde yemek pornosu olarak damcbri kavramsallaştırılan bu şiddet olgusu 
ise ilk olarak 1977 yılında New York Times Dergisi’nde; yemek, hazırlanışı ve sunumu ile 
cinsellik arasındaki benzerlikler anlamında kullanılmıştır (Dejmanee, 2016). 

 
Kaynak: Habertürk, 2019, Youtube, 2022, Youtube, 2022. 

Tüm bunlarla birlikte sosyal medyada yasalarla korunma oranları çok düşük olan hayvanlara 
yapılan etik dışı muameler de topluma yönelik psikolojik, hayvanlara yönelik ise fiziksel şiddet 
olarak açıklanabilecektir (Milburn ve Bobier, 2022). Kitlesel beslenme bahaneleriyle gıda ve 
yiyecek içecek işletmeleri tarafından, lazer kesim makinaları aracılığıyla birbirlerini görerek 
kesilen sığırlar, dar, ışıksız, ve kapalı ortamlarda beslenen kanatlılar, döverek öldürülen 
köpekler ve canlı canlı haşlanan kabuklu deniz hayvanlarına ilişkin paylaşımlar bu şiddet 
uygulamalarına örnek oluşturmaktadır. 

SONUÇ 

Kitle iletişim araçlarından sosyal medya topluma yönelik kültür aracı olma, sosyalleştirme, 
bilgi verme, enformasyon yayma ve eğlendirme gibi işlevlerle birlikte toplumdaki herkes 
tarafından etkili ve hızlı bir şekilde kullanılabilmesiyle toplum üzerinde bazı olumsuz etkilere 
de yol açmaktadır. Sosyal medyanın topluma yönelik olumsuz etkileri, etik açıdan kontrolünün 
oldukça zor olması ve paylaşımların takip edilme oranlarının oldukça yüksek olmasından 
kaynaklanmaktadır. Sosyal medya aracılığıyla sistemsel hiç bir denetleyici olmadan ve finansal 
bir maliyat gerektirmeden geniş kitlelere ulaşabilme olanağı, bu iletişim aracını toplumun bazı 
kesimleri için bir çıkar-pazarlama aracına dönüştürmektedir. Toplumdaki bazı gruplara yönelik 
bu çıkar ve pazarlama anlayışı ise ilgi çekme, müşteri arttırma, statü kazanma gibi amaçlar 
içerirken toplumun diğer kesimlerine yönelik psikolojik ve yapısal şiddeti içermektedir. 
Literatürde medyada üretilen içeriklerin kullanıcıların anlayış ve değerine göre üretildiğini 
belirtilmektedir (Hayes, Carr, Wohn, 2016). Kitle iletişimin en etkili olduğu ideoloji yayma, 
toplumsal kültür yaratma ve algı oluşturma etkileri, topluma yönelik bu şiddetin kolaylıkla ve 
sıradan bir paylaşım gibi görünerek uygulanmasına neden olmaktadır. Simülasyon Kuramı’nda 
sosyal medyanın şiddeti uzaktan uygulayarak hafiflemiş ve kabul edilebilir bir olgu haline 
dönüştürüldüğü ifade edilmektedir (Baudrillard, 2014). Gastronominin son 20 yılda kitle 
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iletişimde kazandığı önem ise sosyal medyanın sektör, işletmeler ve tüketiciler için bir fırsat 
aracına dönüşmesine ve yemeğin bu şiddetin bir aracısı olmasına neden olmaktadır. Yemek; 
toplum, yaşam biçimi ve alışkanlıklarıyla yakından ilişkili olması sebebiyle topluma yönelik 
şiddet türlerinin hepsinin uygulanmasına olanak tanımaktadır. Bu bağlamda çalışmada sosyal 
medyadaki yemek paylaşımları üzerinden topluma yönelik şiddet uygulamaları kavramsal 
olarak incelenmiştir.  

Çalışma sonucunda sosyal medyada yemeğin algılanmasına, anlamına, içeriğine ve tüketimine 
ilişkin psikolojik ve yapısal şiddet uygulamalarının olduğu görülmüştür. Literatürdeki 
medyanın özellikle kadın ve çocukların psikolojisini etkileyerek beslenme ve tüketim 
alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğine (Simeone ve Scaprato, 2020; Hawkins, L. K., 
Farrow, C. ve Thomas, J. M. (2020), yemeği şiddet içeren bir haz aracına dönüştürdüğüne 
(Heslin, 2021; Jones, 2019; Mattar, Zeeni ve Bassil,  2015) ve yemeğin cinsel olarak 
simgeleştirilmesiyle kadınlara yönelik bir yapısal şiddet aracı haline geldiğine (Cavazza, N., 
Graziani, A. R., ve Guidetti, 2020; Lupton,2018) yönelik çalışmalar sosyal medyada yemek 
üzerinden yapılan bu şiddet türlerini desteklemektedir.  

Çalışma sonucunda literatüre yönelik öneriler getirilecek olursa; farklı kitle iletişimdeki yemek 
şiddeti uygulamaları araştırılmalı, sosyal medyadaki yemek şiddeti paylaşımları içerik analizi 
veya kullanıcılardaki algıları üzerinden nitel ve nicel yöntemlerle incelenmeli ve yemeğe ilişkin 
farklı etik konularda çalışmalar yapılmalıdır. Çalışmayla gıda, yiyecek içecek ve medya 
sektörüne yönelik de öneriler getirilecek olursa; gıda ve yiyecek içecek sektörü hem medya 
kuruluşları hem de kendi içlerinde gıda etiği konusunda bağımsız kurumlar tarafından 
denetlenmeli, gıda ve yemeklerin içerik ve hazırlanmalarında toplumun sağlık ve psikolojisini 
etkileyecek aşırı uygulamalardan kaçınılmalı, mutfak kültürlerinin yok edilmesinin gıda ve 
yiyecek içecek işletmelerine ileride daha fazla zarar vereceği göz önünde bulundurularak 
geleneksel beslenmeye uygun uygulamalar benimsemelidir. Ayrıca özellikle yemek gibi 
toplum ve kültürünü etkileyecek önemli olgularda sosyal medya paylaşımları etik bir kurul 
onayından geçirilerek paylaşıma açılmalıdır. 
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ÖZET 

Turizmde somut ve somut olmayan nostaljik unsurlar ile birey arasında duygusal bir bağ 
kurulmakta ve bu durum ziyaretçi deneyimini olumlu etkilemektedir. Bu çalışmada, 
Safranbolu’da faaliyet gösteren ve gastronomi turizmine hizmet veren yiyecek-içecek 
işletmelerinde kullanılan retro/nostaljik öğelerin işletme tanıtımı ve pazarlama faaliyetleri ile 
birlikte ziyaretçi deneyimi üzerindeki etkilerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma 
kapsamında nostaljik ögeleri kullanan 9 yiyecek-içecek işletmesi tespit edilmiş; ancak 
araştırmaya katılmayı kabul eden 8 işletme yetkilisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırma sonucunda, mekân tasarımında dikkat çekici nostaljik ögeleri kullanan retro 
işletmelerin aynı zamanda menülerinde orijinal reçetelerine bağlı kalınarak üretilen yiyecek-
içeceklere yer verdikleri saptanmıştır. Yapılan görüşmelerde retro işletmelerin avantajlarının 
dezavantajlarından fazla olduğu ortaya konmuştur. İşletmelerin yerli ve yabancı sadık 
müşterileri bulunmaktadır. Ancak merkeze uzak olmaları, yöresel ürünlerin maliyetinin fazla 
olması ve personel bulmada güçlük yaşamaları dezavantajları oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Retro, mekân, gastronomi turizmi, Safranbolu 

THE USE OF RETRO PLACES IN GASTRONOMY TOURISM: THE 
CASE OF SAFRANBOLU 

ABSTRACT 

In tourism, an emotional connection is established between tangible and intangible nostalgic 
elements and the individual, and this affects the visitor experience positively. In this study, it 
is aimed to reveal the effects of retro /nostalgic items used in food and beverage 
establishments operating in Safranbolu and serving gastronomic tourism on the visitor 
experience along with business promotion and marketing activities. Within the scope of the 
research, 9 food and beverage businesses using nostalgic elements were identified; however, 
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interviews were conducted with 8 business officials who agreed to participate in the research. 
As a result, it was found that retro businesses that use remarkable nostalgic elements in the 
design of place also include food and drinks produced by adhering to their original recipes in 
their menus. It was revealed that the advantages of retro businesses are more than the 
disadvantages. The establishments have domestic and foreign loyal customers. However, the 
disadvantages are that they are far from the center, the cost of local products is high and they 
have difficulty finding staff. 

 Keywords: Retro, place, gastronomy tourism, Safranbolu 

GİRİŞ  

Geçmişle bağ kurabilmenin önem kazandığı postmodern tüketim kültüründe; pazarlamada 
nostaljik ürünlerin kullanılması tüketiciler açısından fark yaratmakta ve tercihlerini büyük 
ölçüde etkilemektedir. Retro farklı disiplinlerin yanı sıra otel, seyahat ve unutulmaz bir yemek 
yeme deneyimi sunan restoran işletmelerinde popüler hale gelmiş bir kavramdır (Elshaer vd., 
2022: 1). İşletmeler eski markaları yeniden canlandırmak ve böylece yeni bir marka ortaya 
koymanın riskini ortadan kaldırmak, söz konusu markanın uzun yıllardır süregelen 
deneyiminden faydalanmak için retro pazarlamayı kullanmaktadırlar. Bu pazarlama anlayışını 
benimseyen turizm işletmeleri ise siyah-beyaz fotoğraflar, eski müzikler ve reklam filmleri 
gibi nostaljik ürünleri tanıtım ve pazarlamalarında kullanabilmektedirler (Bozkurt ve Ünal, 
2015: 38-39). Bununla birlikte alan yazında nostalji kavramının yiyecek- içecekler ve yeme-
içme mekanları ile ilişkilendirilebileceğini ortaya koyan araştırmalar bulunmaktadır. Bu 
araştırmalarda nostaljik yiyecek- içecek tüketiminin bireyde pozitif duyguları açığa çıkardığı 
ve restoranlarda nostaljik öğelerin kullanımının ise ziyaret deneyimi ve tekrar ziyaret etme 
niyetini olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Chen vd., 2014: Vignolles ve Pichon, 2014). 

Konu ile ilgili gerçekleştirilen araştırmalardan yola çıkarak çalışmanın amacı; Safranbolu’da 
faaliyet gösteren ve yeme-içme hizmeti veren işletmelerin hangi nostaljik ögeleri pazarlama 
ve tanıtımlarında kullandıklarını ve bunun ziyaretçi deneyimini ne yönde etkilediğini ortaya 
koymaktır. 1994 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Kenti ilan edilen Safranbolu’da 
daha önce benzer bir çalışmanın yapılmamış olması nedeniyle, araştırmanın özellikle turistik 
amaçlı faaliyette bulunan işletmelerde farkındalık yaratacağı ve destinasyon çekiciliğini 
artıracağı düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gastronomi Turizminde Mekan Algısı 

Mekân, özgün detayları ve nitelikleri ile ortama karakterini aktaran, ortamın kimlik 
kazanmasını sağlayan, detayları yaratan ve düzenleyen unsurdur (Akkaya, 2020: 3367).  
Başka bir ifade ile mekân; görsel nesneleri, koku, ses ve doku öğelerini bir araya getirerek 
çevresel algı oluşturan mimari simge olarak düşünülmektedir. Bununla birlikte, doku, 
aydınlatma, mobilya, şekil ve ölçek mekânı etkileyen diğer unsurlar olarak kabul edilmektedir 
(Akkaya vd., 2018:63-64).  

Kişilerin kendini bir yerde hissetmesi, bir yerin özünü veya ruhunu kavraması olarak 
tanımlanan mekân algısı, insanların mekân ile çok boyutlu ilişkisini tanımlayan genel bir 
kavramdır. Mekân algısı kavramı, “kendini evinde hissetme”, “mekâna bağlılık”, “mekâna 
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bağımlılık”, “mekân kimliği” ve “bölgeselcilik” gibi kavramları içermektedir  (Yıldız, 
2015:9). Antonsich (2010: 646)’a göre mekân aidiyeti “evinde hissetmek” hissiyle ilgilidir. 
Ait olmak demek, bireyin kendini “evindeymiş” hissi verebilecek bir yer bulması anlamına 
gelmektedir. Mekana bağlılık kavramı; kişiler ile belirli mekanlar arasındaki duygusal bağ ya 
da ilişki olarak ifade edilmektedir (İşçi vd., 2018: 585). Mekâna bağlılık, bireyin ait olma 
hissini beslemesinin yanı sıra bireyi ait olunan yerleşimin bir parçası haline getirmektedir 
(Güleç, 2017: 21). Mekana bağımlılık ise, bireyin kendisi ile belli bir mekan arasındaki 
ilişkinin algılanan gücü olarak tanımlanmaktadır (İşçi vd., 2018:586). Mekan kimliği; bireyin 
mekanla kurduğu bağın devamlılığının sağlanması ve geliştirilmesini kapsayan organik bir 
süreçtir (Arabulan, 2008:4). Mekan kimliği aynı zamanda kişilerin kendilerini bireysel 
kimlikleri ile o mekanda temsil etmeleri ve ortak mekan paylaşımında bulunan sosyal 
grupların toplumsal bir kimlik meydana getirmeleri için bir araç olarak da görülmektedir. Bu 
sebeple, mekan kimliği, bireylerin yaşam biçimlerinin ve kişisel kimliklerinin dışa vurumu, 
toplumsal kimliğin bir yansımasıdır (Akıncı, 2020: 19).  

Gastronomi açısından mekân algısı, yerel kültüre saygı duymayı ve yemeklerin ait oldukları 
bölgelerde otantik bir şekilde tüketimini ifade etmektedir. Gastronomik ürünlerin özüne bağlı 
kalınarak veya buna uygun bir atmosfer oluşturulup ürünün kendi yerinde turist deneyimine 
sunulmasıyla alakalıdır. Bir destinasyona özgü mutfak kültürünün o bölgedeki yerel halkın 
tabi olduğu haliyle otantik bir şekilde turistlere sunulması turistlerde mekân algısının 
oluşmasını desteklemektedir. Bu sayede turistler ürünler ve mekân arasında bir bağ 
kurabilmektedirler. (Nebioğlu, 2016: 31-32). Genel anlamda turizm mekânların tüketimi 
üzerine kurulu bir faaliyettir. Mekânın tarihi, kültürel değerleri ve görsel öğeleri ziyaretçiler 
açısından oldukça önem arz etmektedir (Yıldız, 2015:9). 

Duyulara hitap eden yeme-içme eyleminde de tüketilen farklı, hikâyesi olan, lezzetli ve 
incelikli ürünler, olumlu hislere, kalıcı ve hatırlanabilir deneyimler elde edilmesine aracı 
olmaktadır. Bireyde mekân algısı oluşturan somut ve soyut unsurlar aynı zamanda derin ve 
güçlü anıların oluşmasında da rol oynamaktadır (Kurgun ve Özşeker, 2016: 34; Skuras vd., 
2006: 771).  

Retro/Nostalji Kavramı ve Gastronomi Turizmi 

Nostalji Yunanca eve/yuvaya dönüş anlamına gelen “nostos” ve acı çekmek anlamını taşıyan 
“ache” kelimelerinden türemiştir. Bu nedenle kelime ilk olarak fiziksel mesafenin doğurduğu 
ev/yuva özlemini tanımlamak için kullanılmıştır. İnsanlık tarihinde uzun zamandan bu yana 
var olan nostaljinin varoluşsal işlevleri yerine getirdiğini ve insanların korkularıyla başa 
çıkmak için başvurdukları bir duygu ve deneyim bütünü olduğunu ortaya koyan araştırmalar 
bulunmaktadır (Vignolles ve Pichon, 2014: 227). Günlük hayatta bireyleri kaygı, yalnızlık, 
depresyon ve güvensizlik gibi olumsuz duygulardan uzaklaştırdığı düşünülen nostaljik 
tüketim eğilimi pazarlamacıların dikkatini çekmekte ve insanlarda nostaljik duygular 
uyandırabilecek ürünlerin üretimine önem verildiği görülmektedir. Turizm açısından 
değerlendirildiğinde ise nostalji insanları seyahate iten bir motivasyon unsurudur (Shi vd., 
2021: 1).  

Nostaljiden ilham alan retro pazarlama repro, retro ve repro-retro olmak üzere üç farklı 
şekilde açıklanmaktadır. Repro, geçmişte moda olan ve beğenilen ürün ya da hizmetlerin 
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yeniden üretilmesini ifade ederken; eski ile yeninin birleştirilerek sunulması retrodur. Repro-
retro ya da neonostalji olarak bilinen kavram ise nostaljiyi temel alan ve nostaljik duyguları 
canlandırmak amaçlı geliştirilen ürünlerdir (Yetim ve diğerleri, 2020: 782). Brown ve 
diğerleri (2003: 22) retro pazarlamayı dört temaya dayandırarak açıklamaktadır. Bu retro 
pazarlamanın 4A’sı olarak kabul görmektedir; Allegory (semboller ve öyküler), Arcadis 
(günümüzle ilişkilendirilen geçmiş), Aura (tek ve eşsiz olma) ve Antinomy (geçmişe dönme 
isteği).  

Pazarlamada nostalji kavramı, tüketicide ürüne yönelik güvenilirlik algısı yaratmak için 
kullanılmaktadır. Tüketicinin ürünle duygusal bir bağ kurması istenir. Postmodernist bir 
pazarlama yaklaşımı olan retro pazarlamada; bireyden geçmiş ve yarını aynı anda hissetmesi 
ve yaşaması beklenmektedir. Bu pazarlama yaklaşımı eski ve unutulmuş olan markaların 
günümüz tüketicisine reklam ve kampanyalar gibi çeşitli tutundurma faaliyetleri aracılığıyla 
yeniden sunulmasını ve böylece pazarlama alanında yeni iş olanaklarının ortaya çıkmasını 
sağlamaktadır (Bilge ve Aktaş, 2019: 4). Retro pazarlamada tüketiciye sunulan ürünlerde 
nostaljik paketleme kullanılmalıdır. Eğer Tüketiciye ürün değil de hizmet sunuluyorsa sunum 
esnasında nostaljik ekipmanların kullanılmasına özen gösterilmelidir. Ahşap eşyalara,  plastik 
poşet yerine kullanılan kâğıt torbalara ve müziğe retro pazarlamada sıklıkla yer verilmektedir 
(Başaran vd., 2019: 257).   

Turizmde nostalji “deneyimsel değer” kavramı ile doğrudan ilişkilidir. Bu, bir ürünün, 
hizmetin ve estetiğin tüketilmesiyle elde edilen faydanın öznel bir değerlendirmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Somut ve somut olmayan unsurlar mekân ile turist arasında duygusal bir 
bağ oluşturmaktadır. “Topofili” olarak da adlandırılabilen bu bağ insanların yerlere/mekânlara 
yükledikleri anlam, verdikleri önem ve söz konusu durumu yorumlama biçimleri sonucu 
ortaya çıkmaktadır. Bu doğrultuda nostaljinin özellikle kültür turistleri için mekânsal bağlılığı 
tetiklediğini ifade etmek mümkündür. Kültür turizmine katılan ve nostaljik duyguya sahip 
bireyler geçmişe ait objelere (tarihi bir bina ya da yazı vb.) ulaşma arayışı içindelerdir 
(Christou vd., 2018: 44).  Beyoğlu’nda düzenlenen Antika Festivali ya da otellerde 1970’li ve 
1980’li yılların temasıyla gerçekleştirilen nostalji temalı etkinlikler turizmde retro 
pazarlamanın kullanımına örnek oluşturmaktadır (Tayara ve Özel, 2019: 103). Ayrıca, ulaşım 
şekli olarak kullanımının yanı sıra alternatif bir turizm çeşidine dönüşen Doğu Ekspresi’nin 
nostaljik unsurlar barındırdığı ve nostaljik eğilim düzeyleri yüksek bireyler için unutulmaz bir 
seyahat deneyimi sunduğu düşünülmektedir (Güney ve Kızılırmak, 2021: 1711-1712). 

Turistin öncelikli olarak eşsiz bir yeme-içme deneyimi beklentisinde olduğu gastronomi 
turizminde ise nostalji; yerel mutfak, gastronomi deneyimi, ambiyans, sosyalleşme, kişisel 
kimlik ve kültürel kimlik boyutlarından oluşmaktadır. Söz konusu boyutlar çalışma 
kapsamında değerlendirildiğinde; çevre, atmosfer, dekorasyon ve estetik tasarım gibi 
kavramlarla ifade edilebilen ambiyansın turistlerin gastronomi deneyimlerini etkileyebileceği; 
ortamla duygusal bir bağ kuran turistin tekrar ziyaret etme eğilimi düzeylerinin de yüksek 
olabileceği belirtilmektedir (Mandal vd., 2022: 298). Albayrak (2014) İstanbul’da bireylerin 
restoran seçimlerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik gerçekleştirdiği araştırmada; 
restoran özelliklerinin (oturma düzeni, atmosfer, müzik vb.) tercihleri belirleyen en önemli 
faktör olduğunu ortaya koymuştur. Başaran vd. (2019) tarafından nostaljinin restoran 
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deneyimi üzerindeki etkisinin incelendiği araştırmada, yemek yenilen ortamın tüketici 
tercihlerini ve ziyaretlerini önemli ölçüde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmaya konu edilen durumlar, bireylerin bilgi, görüş ve deneyimlerini ortaya çıkarmayı 
amaçladığı için nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Fenomoloji desenine bağlı kalınarak 
yürütülen bu araştırmanın evreni Safranbolu’da faaliyet gösteren ve pazarlamada nostaljik 
unsurları kullanan retro yiyecek içecek işletmeleridir. Safranbolu ilçe merkezinde bu 
doğrultuda faliyet gösteren 9 işletmeye ulaşılmıştır. Araştırmada evrenin tamamına 
ulaşılmasına rağmen bir işletme yetkilisi ile yapılan görüşmenin yetersiz olduğu 
düşünüldüğünden araştırmaya dahil edilmemiştir. Araştırmanın amacına uygun olarak 
araştırmada kartopu örneklem yöntemi kullanılmıştır.  

Uygulanan nitel araştırmada görüşme formu tekniği kullanılmıştır. 13 Haziran -21 Haziran 
tarihlerinde yapılan görüşmeler ortalama 15-20 dakika yüz yüze sürdürülmüştür. Görüşme 
formu alanyazın doğrultusunda hazırlanan 14 sorudan oluşmuştur (Ek 1). Nitel veriler gerçek 
olayları belgelemeyi, katılımcıların ifadelerini kaydetmeyi, belli başlı davranışları 
gözlemlemeyi, dökümanları araştırmayı veya görsel imgeleri incelemeyi gerektirir (Neuman, 
2017: 233). Buna istinaden araştırma verilerinin çözümleme sürecinde sistematik tümevarımcı 
yaklaşımdan yararlanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen ses kayıtları yazılı metne (word 
belgelerine) dönüştürülerek, katılımcılara verilen harf ve rakamlar ile dosyalar (K1, K2…) 
oluşturulmuştur. Çalışmanın tematik analizini gerçekleştirmek için ise veri çözümleme süreci 
olan kodlama başlatılmıştır. Temalar, bir çalışmadaki temel bulguları açıklar ve kodların 
göstergesidir. Bu temalar nitel bir raporun bulgular bölümündeki başlıklara işaret eder 
(Creswell, 2019: 155). Yapılan araştırmanın tematik analizi Tablo 1’de yer aldığı gibidir. 

Tablo 1. Araştırmanın Ana ve Alt Temaları 

Ana Temalar Alt Temalar 

İşletme Hakkında Genel Bilgi İşletmenin Kuruluş Hikayesi ve Fikri 

İşletmenin Kuruluş Amacı 

İşletme Dizaynı 

İşletmenin En Dikkat Çeken Yönü  

Retro/Nostalji Kavramı Retro Kavramının Tanımı 

Nostalji Kavramının Tanımı 

Retro Yaklaşımının Avantaj ve Dezavantajları 

Retro Fikrinin Geleceği  

İşletmeye Yönelik Talep İşletmeyi talep eden Yaş Grupları 
Retro İşletmenin Tercih sebebi 
Sadık Müşteri  

İşletmenin Pazarlama Faliyetleri İşletmenin Tanıtımı 
Ürün/İşletme Logoları 
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Şekil 1. İşletme Hakkında Genel Bilgi Ana Temasına Bağlı İşletmenin Kuruluş Hikâyesi 
ve Fikri Alt Temalarının Yüzde Grafiği 

Verilerin analiz edilme sürecinde verileri depolama ve elde edilen kodlara erişim sağlamak 
için bilgisayar programı kullanılmıştır. Araştırma için kullanılan yazılım programı MAXODA 
olarak belirlenmiştir. Maxoda belge girişi, kodlamalı kişisel nitelikler, araştırma yapma, harita 
oluşturma ve lisans değişimi gibi temel özelliklere sahiptir (Creswell, 2019: 190). Bu 
bağlamda tema ve kodları görsel anlamda da destekleyebilmek amacıyla araştırma Maxqda 
programı ile gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR 

Araştırma kapsamında Safranbolu ilçe merkezde faaliyet gösteren 8 retro/nostaljik işletme 
yetkilisi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu katılımcıların 6’sı erkek 2’si kadın iken, yaş 
aralığının 24-52 olduğu belirlenmiştir.  

Tema 1 İşletme Hakkında Genel Bilgi: 

Yapılan araştırmada bütün işletmelerin kuruluşlarının katılımcıların kendi fikirleri 
doğrultusunda gerçekleştiği ortaya çıkmaktadır. Bunun yanı sıra katılımcılar retro işletmeleri 
kurarken mekanların tarihinden ve aile geçmişlerinden esinlendiklerini belirtmişlerdir (Şekil 
1). 

Konu ile ilgili olarak katılımcılar K1, K4 ve K6 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

K1: “İşletmemiz 1961’den beri gelen aile geleneğini, kahveciliği sürdürüyorum.”  

K4: “İşletmenin kuruluşunda kimseden etkilenmedim. Atalarımdan gelen bu kadar önemli bir 
tarihi mekanın yıkık dökük olmasından dolayı çok huzursuzdum. Şimdilerde nostaljik bir gezi 
alanı olarak kullanılması geçmişi günümüze yansıttığından daha huzurluyum.” 

K6: “Anneanne ve babaannemizden, hatta onlarında büyüklerinden kalan çok eski 
eşyalarımız vardı ve bunları biriktirerek koleksiyon yaptık. Sonra da bunları değerlendirmek 
istedik, bizim hikâyemiz böyle başladı.” 
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Yapılan araştırmada retro işletmelerden 7’si işletme tasarımı konusunda herhangi bir 
kimseden yardım ve destek almadığını iletirken, 1 işletmeci (K4) Safranbolu’daki bir iç 
mimardan destek aldığını belirtmiştir.. K4 ve K8 adlı katılımcılar konu ile ilgili olarak 
görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. 

K4: “İşletmenin dizaynında Safranbolu’da bir iç mimardan yardım aldık” 

K8: “Asla yardım almadım. Makine mühendisiyim. Kendim çizdim kendim yaptım. Bu şekilde 
çok yap işlet devret modeliyle dükkân yaptım ben diğer şehirlerde. Kimsede olmayan 
özellikteki tasarımları yaptım. İşletme dizaynı konusunda iyiyim.” 

Retro işletmelerin kuruluş amaçlarının aile bireylerine istihdam sağlamak, para kazanmak, 
aile işletmeciliğini devam ettirmek, kendi işinin patronu olmak, koleksiyonları 
değerlendirmek, unutulmaya yüz tutmuş kültüre sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmak 
olduğu ifade edilmiştir.  

Safranbolu’da bulunan retro işletmeleri diğer işletmelerden ayıran en önemli özellik, yöresel 
yiyeceklerin orjinal reçetelerine sadık kalınarak üretilmesi, ürün çeşitliliğinin fazla olması, 
işletmelerin geniş, ferah ve doğa ile iç içe olması, işletmelerin tarihi geçmişi olmasından ötürü 
mimarisinin de dikkat çekici olduğu belirlenmiştir (Şekil 2).  

Şekil 2. İşletme Hakkında Genel Bilgi Ana Temasına Bağlı İşletmenin Dikkat Çekici Yönü 
Alt Temalarının Yüzde Grafiği 

K1, K2 ve K6 adlı katılımcılar konu ile ilgili olarak görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

K1: “Biz kendimizi ispatlamış bir işletmeyiz. Burası aslında bir kahve noktası, bu nedenle 
uğrak bir yer. Canlı müzik yapıyoruz, ayrıca 70’ler ve 80’lerin müziklerini çalıyoruz.  
Közde kahve ve salep dışında bakır kazanlarda bitki çayları yapıyoruz. Özellikle, ıhlamur, 
kuşburnu, papatya gibi çayları bal ile sunuyoruz.” 

K2: “Diğer işletmelerden farklı olan yönümüz tek olmamızdır. Ürün çeşitliliğimizin çok 
olması yani farklı kahve tatlarını sunuyor olmamız. İşletmemizde dağ çilekli, portakallı, 
safranlı, malatya kayısılı, nohut kahvesi, Osmanlı kahvesi ve hilve cilveli kahve gibi kahve 
türlerimiz var.” 

K6: “Gazozlarımız çok dikkat çekiyor, bu gazozlar; Beyoğlu, Elvan, Datça, Gaark, 
Çamlıca, Bağlar gazoz, ayrıca leblebi tozu, horoz şekeri, Türk kahvesi, kiren şerbeti, 
mantı, peruhi, Sinop mantısı, tavuk ve köfteli yemekler, pasta ve kurabiye çeşitleri 
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çıkarıyoruz. Fakat bu yemekleri anneannemizin ve diğer büyüklerimizin reçeteleri ile 
yapıyoruz.” 

Retro işletmelerin menülerinde yer alan yiyecek içecekler Tablo 2’de verilmiştir. 

    Tablo 2. İşletme Menülerinde Yer alan Yiyecek ve İçecekler 

Yiyecekler İçecekler 

Yöresel Tandır kebabı, Bükme (Pide), 
Peruhi, Mantı çeşitleri, Soğan 
dolması, Etli yaprak dolması, 
Gözleme, Su böreği, Yayım (erişte), 
Sini böreği, Höşmerim, Zerde, 
Meyvelerinden reçelleri 

Bağlar gazoz, Ihlamur, Papatya ve 
Kuşburnu çayları, Kiren (kızılcık) 
şerbeti, Hibisküs şerbeti, Safranlı 
şerbetler, Limonata, Erik suyu, 
Karadut suyu,  

Yöresel 
Olmayan 

Kremalı tavuk, köfte ve ızgara et 
çeşitleri, Sinop mantısı, Sigara 
böreği, Pişi, Serpme kahvaltı türleri, 
Pasta ve Kurabiye çeşitleri 

Közde Türk kahvesi, Osmanlı 
kahvesi ve diğer kahve türleri, 
Gazoz çeşitleri (Sevda, Beyoğlu, 
Gaark, Datça, Çamlıca), Sahlep,  

    Tema 2 Retro/Nostalji Kavramı 

İşletmelerde retro kavramının yalnızca 1 işletmeci tarafından bilindiği tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte nostalji kavramına ise tüm işletmecilerin hâkim olduğu belirlenmiştir 
(Şekil 3).  

Şekil 3. Retro/Nostalji Kavramına Ait Kod-Alt Kod Modeli 

Retro yaklaşımının işletme açısından avantaj ve dezavantajları ile ilgili olarak katılımcıların 
görüşlerine başvurulmuştur. Buna göre; retro yaklaşımının işletmeler açısından avantajları; 
geçmişe duyulan özlem, bilinçli ve farkındalığı yüksek müşterilerle muhatap olunması, 
yöresel yemekleri ön plana çıkarması, Safranbolu’yu çekici kılması ve ilgi uyandırması olarak 
belirlenmiştir. İşletmelerin sahip olduğu dezavantajların ise oldukça az olduğu tespit 
edilmiştir. Bu işletmelerin dezavantajları; konumu-merkeze uzaklığı (bazı işletmeler bunu 
avantaj olarak değerlendiriyor), menülerde yöresel yemek bulunması dolayısıyla maliyetin 
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artması ve personel bulmadaki zorluklar şeklinde ifade edilmiştir. Yapılan araştırmada 
katılımcılar Safranbolu’da bulunan tüm retro işletmelerin gelecekte de faaliyette bulunmaya 
devam edecekleri konusunda hemfikir oldukları tespit edilmiştir.  

Tema 3 Retro İşletmelere Yönelik Talep 

Araştırmada retro işletmeleri en çok tercih edenlerin %57,1 ile her yaş grubu, %28, 6 ile 30 
yaş ve üzeri, son olarak %14,3 ile 30 yaş ve altı olduğu belirlenmiştir. Bu tür işletmelerin 
tercih edilme sebeplerinin çoğunlukla geçmişe duyulan özlem (37,5), fiziki mekânın 
çekiciliği (%25,0), işletmede tüketilen yiyecek içecekler (%25,0) ve keyif alma olduğu 
ifade edilmiştir (Şekil 4). 

     Şekil 4. İşletmenin Tercih Sebebi ve Alt Temalarının Yüzde Grafiği 

Konu ile ilgili olarak katılımcılardan K2, K3 ve K7 görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. 

K2: “Türkiye’de tekiz, hatta dünyada bile kahve müzeciliği yok. Biz hiç kimsenin bilmediği 
ve duymadığı kahveleri yapıyoruz. Farklı bir kahve deneyimlemek isteyenlere hizmet 
veriyoruz. Cinci hanı işletmesi olarak sadece kahve değil; kuyu kebabı-kuzu tandır gibi 
yöresel et yemeklerini geleneksel taş fırınlarda yapıyoruz. Ayrıca Safranbolu’nun en 
önemli mutfak kültürlerinden biri olan bükmeyi kiren (kızılcık) şerbetiyle sunuyoruz..” 

K3: “Tercih edilme sebebi geçmişe duyulan özlemdir. Çünkü işletmemde kullandığın tüm 
eşya ve ekipmanım eski ve nostaljik. Kahve fincanlarım bile…” 

K7: “İnsanlar artık aynı şeylerden bıkmış, son günlerde kapalı ortamlarda olmaktan 
sıkılmış. Eski zamanlara ve huzura ihtiyaçlarının olduğunu söylüyorlar.” 

Yapılan araştırmada retro işletmelerin yerli ve yabancı sadık müşterileri olduğu tespit 
edilmiştir. Bu müşteriler çoğunlukla üniversite hocaları, öğretmenler, üniversite 
öğrencileri, sağlıkçılar, ev hanımları ve emeklilerden oluşmaktadır. 

Tema 4 İşletmelerin Pazarlama Faaliyetleri 

Retro işletmelerin çoğunluğunun (%75,0) kendilerini tanıtabilmek için sosyal medya, basılı 
medya ve görsel medyanın tümünü aktif bir şekilde kullandığı belirlenmiştir. Tanıtımını 
yalnızca sosyal medya aracılığıyla gerçekleştiren işletmelerin de olduğu ifade edilmiştir. 
(%25,0). İşletmelerin ürün/logo belirlerken dikkate aldığı unsurların tarihi ve kültürel 
değerler ile modern tasarımlar olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 5. Kelime Bulutu 

Elde edilen nitel veriler doğrultusunda toplam 2600 sözcük içerisinden 1545 kelime grubu 
ortaya çıkmıştır. Şekil 5’de gösterilen en sık tekrarlanan 75 sözcükten oluşan kelime bulutu 
görselleştirilmiştir. Bu kelime bulutu içerisinde en çok tekrar eden kelime 29 tekrar ile 
“işletme” kelimesidir. İkinci en çok tekrar eden kelime 21 tekrar ile “retro” ve “kuruluş” 
kelimelerdir. “Talep”, “kahve” ve “dikkat” kelimeleri ise 14’er tekrar ile üçüncü en çok 
tekrar edilen kelimeler olarak saptanmıştır. Sık tekrarlanan diğer kelimeler ise; “sosyal” 
(8), “dezavantaj”, “avantaj”, “rekabet”, “farklılaşan”, “logo”, “eski” ve “dizayn” (7) olarak 
belirlenmiştir. Kelime bulutunda en sık tekrarlanan kelimeler retro işletmeler ile en önemli 
kavramlardır.   

Şekil 6. Kod Haritası 
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Şekil 6’daki kod haritası incelendiğinde; işletme hakkındaki genel bilgi, retro/nostalji 
kavramı ve işletmenin pazarlama faaliyetleri temalarının birbirleri ile en ilişkili temalar 
olduğu ortaya çıkmaktır. Bu ilişkinin işletmelerin kuruluş fikri ve hikayesi koduna bağlı 
kendi tasarımım, kendi fikrim ve girişimcilik alt kodları arasında daha yoğun olduğu 
görülmektedir. Aynı zamanda retro/nostalji kavramının alt kodları olan avantaj ve 
sürdürülebilirlik ile kendi tasarımım ve kendi fikrim arasındaki ilişkinin de yoğun olduğu; 
kendi tasarımım alt kodu ile tarihi ve kültürel değerler kodlarının da birbirleri ile ilişkisinin 
fazla olduğu belirlenmiştir. 

Yukarıda açıklanan kod haritası ve yaptığımız görüşmelerden yola çıkarak; işletmelerin 
kuruluşunun bir girişimcilik fikriyle başladığı ve bu doğrultuda işletmenin tasarımı için 
uzman desteği alınmadığı, işletme tanıtımında tarihi ve kültürel değerlerin ön plana 
çıkarıldığı, benimsenen retro/nostalji yaklaşımının işletmeye avantaj sağladığı ve söz 
konusu yaklaşımın işletmeler için gelecekte de talep yaratacağı söylenebilmektedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Mekânların tarihi ve kültürel özelliklerini ve aileden gelen işletmecilik geleneğini devam 
ettirebilmeyi hedefleyen retro işletmeler profesyonel destek olmadan kurulmuştur. Bu 
işletmelerin kurulma nedenleri aile bireylerine istihdam sağlamak, ekonomik kazanç, 
girişimcilik, eski eşya koleksiyonlarını değerlendirmek, unutulmaya yüz tutmuş kültüre 
sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürmek için 
tanıtımlarını sosyal medya, basılı medya ve görsel medya aracılığıyla gerçekleştirmektedir.  

Araştırmaya göre retro işletmeler her yaş grubundan müşteriler tarafından tercih 
edilmektedir. Retro işletmelerin yerli ve yabancı sadık müşterileri olduğu tespit edilmiştir. 
Bu müşterilerin çoğunlukla üniversite hocaları, öğretmenler, üniversite öğrencileri, 
sağlıkçılar, ev hanımları ve emeklilerden oluştuğu belirlenmiştir.  Bu tür işletmelerin tercih 
edilme sebepleri çoğunlukla geçmişe duyulan özlem, fiziki mekânın çekiciliği, işletmede 
sunulan yiyecek içeceklerdir. Safranbolu’da bulunan retro işletmelerin en dikkat çekici 
özelliklerinin, yöresel yiyeceklerin ve içeceklerin orijinal reçetelerine sadık kalınarak 
üretilmesi, ürün çeşitliliğinin fazla olması, işletmelerin dikkat çekici mimari özelliklere ve 
tarihi geçmişe sahip mekânlar olmasıdır. Bununla birlikte retro işletmelerin menülerinde 
çoğunlukla yöreye özgü tandır kebabı, bükme (pide), peruhi ve diğer mantı çeşitleri, soğan 
dolması, etli yaprak dolması, gözleme, su böreği, yayım (erişte), sini böreği gibi yemekler 
ve höşmerim ile zerde gibi tatlılar yer almaktadır. Bağlar gazozu, kuşburnu çayları, kiren 
(kızılcık) şerbeti, hibisküs şerbeti, safranlı şerbetler, erik suyu, karadut suyu retro 
işletmelerin menülerinde yer alan yöresel içeceklerdir. İşletme menülerinde yöresel 
yiyecek ve içeceklere daha fazla yer verilmesi somut olmayan kültürel mirasın aktarımını 
desteklemekte; kuruluş aşamasındaki işletmeler için örnek teşkil etmekte ve aynı zamanda 
yöredeki kadınlar için iş imkânı sağlamaktadır.  

Safranbolu’daki işletmelerde retro kavramından ziyade nostalji kavramının daha fazla 
bilindiği ortaya çıkan diğer bir sonuçtur. Retro/nostalji fikrinin gelecekte daha fazla talep 
göreceği konusunda hemfikir olan işletmeciler bu fikrin en önemli avantajlarının; geçmişi 
anımsatması, daha bilinçli ve farkındalığı yüksek müşterilerle muhatap olunması, yöresel 
yemeklerin ön plana çıkarılması, Safranbolu’yu daha çekici kılması olduğunu ifade 
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etmektedirler. Söz konusu bulguların literatürde yer alan bazı çalışmalarla benzerlik 
gösterdiği görülmektedir (Başaran vd., 2019; Chen vd., 2014; Mandal vd., 2022).  Yapılan 
görüşmelerde retro işletmelerin dezavantajlarının ise oldukça az olduğu ve bunlar arasında 
konum-merkeze uzaklık (bazı işletmeler bunu avantaj olarak değerlendiriyor), yöresel 
ürünlerin maliyetinin fazla olması ve personel bulmadaki güçlükler yer almaktadır. 

Safranbolu’da gerçekleştirilen bu araştırmadan yola çıkarak; retro/nostaljik mekanların 
yalnızca gastronomi turizmine hizmet veren yiyecek-içecek işletmeleri açısından değil 
diğer turizm işletmeleri için de avantajlar oluşturabileceği; geniş bir müşteri portföyüne 
hitap ederek işletmelerin rekabet edebilme gücünü artırabileceği ve destinasyonların 
çekiciliğine de dolaylı olarak katkı sağlayabileceği söylenebilir. Araştırmanın 
Safranbolu’da faaliyet gösteren işletmeler üzerinde gerçekleştirilmiş olması en önemli kısıtı 
teşkil etmektedir. Gelecekte konaklama işletmelerinde retro/nostaljik ögelerin kullanımının 
işletmelere ve müşterilere sağlayabileceği avantaj ve dezavantajların belirlenmesine 
yönelik gerçekleştirilebilecek bir çalışmanın turizm endüstrisine uygulamada fikir vermesi 
bakımından önemli olabileceği düşünülmektedir. Aynı şekilde farklı kuşakların turizm 
işletmelerinde retro/nostaljik ögelerin kullanımına yönelik bakış açılarını ortaya koyan 
araştırmalar da yapılabilir.  
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Ek 1: Araştırma Soruları 

1. İşletmenin kuruluş hikayesinden bahseder misiniz?
2. İşletmenin kuruluş amacı nedir?
3. Retro kavramını nasıl tanımlarsınız?
4. Nostalji kavramını nasıl tanımlarsınız?
5. İşletmenize en fazla hangi yaş grubundan talep var?
6. Bu tür işletmenin günümüzde tercih edilme sebepleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
7. İşletme dizaynında uzman kimselerden (mimar vs.) yardım aldınız mı?
8. Retro fikri gelecekte de talep yaratır mı sizce? açıklar mısınız
9. İşletmenizin tanıtımını nasıl gerçekleştiriyorsunuz?
10. İşletmenizin en dikkat çeken yönü/özelliği nedir? diğer işletmelerden farklılaşan yönleri nelerdir?
11. Retro yaklaşımının işletme açısından avantaj ve dezavantajları nelerdir? (maliyet, insan kaynakları,
rekabet edebilirlik vs..)
12. Ürün/İşletme logolarını belirlerken nelere dikkat ediyorsunuz?
13. İşletme kuruluş fikrinde kimden neden etkilendiniz?
14. Sadık müşterileriniz var mı?
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ÖZET 

Bu çalışmada üçüncü nesil kahve işletmelerinde kullanılan menülerin, menü açıklamaları 
boyutu ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir ilinde faaliyet 
gösteren 9 adet üçüncü nesil kahve işletmesinin menüleri incelenmiştir. Doküman incelemesi 
yöntemi ile elde edilen veriler yorumlanmıştır. Özellikle ana ürünü kahve olan bu işletmelerin 
kahve ile ilgili ayrıntılı açıklamaların bulunduğu ancak ayrı bir kahve menülerinin 
bulunmadığı görülmüştür. İşletmeler çoğunlukla üçüncü nesil kahve çeşitlerini menü 
içerisinde “demleme kahveler” başlığı altında aktarmaktadır. Üçüncü nesil kahveciliği diğer 
nesillerden ayıran detaylardan biri olan yöresel kahve çekirdeklerinin de menülerde yeterli 
düzeyde açıklanmamış olması çalışmanın diğer dikkat çekici bulguları arasındadır. Elde 
edilen veriler doğrultusunda üçüncü nesil kahve işletmelerinde menü açıklamalarının yeterli 
düzeyde olmadığı belirlenmiştir. Yakın geçmişte faaliyet göstermeye başlamış olan üçüncü 
nesil kahve işletmelerinin servis ettikleri kahve ürünleri de yakın geçmişte tüketilmeye 
başlanmıştır. Bu sebeple işletmelerin bu ürünler ile ilgili çeşitli boyutlarda detaylandırılmış, 
açık ve anlaşılır menüler oluşturmaları gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: kahve, üçüncü nesil kahvecilik, menü, menü açıklamaları 

EXAMINING THE MENUS OF THIRD GENERATION COFFEE 
BUSINESSES: THE CASE OF ESKISEHIR 

ABSTRACT 

In this study, it is aimed to examine the menus used in third generation coffee businesses with 
the dimension of menu descriptions. For this purpose, the menus of 9 third generation coffee 
businesses operating in Eskişehir were examined. The data obtained by the document review 
method were interpreted. It has been observed that these businesses, whose main product is 
coffee, do not have a separate coffee menu with detailed explanations about coffee. 
Businesses mostly transfer third generation coffee varieties under the title of “brew coffees” 
in the menu. The fact that the local coffee beans, which is one of the details that distinguish 
the third generation coffee from other generations, are not adequately explained in the menus 
are among the other remarkable findings of the study. In line with the data obtained, it has 
been determined that the menu explanations are not sufficient in third generation coffee 
businesses. Coffee products served by third generation coffee businesses, which have started 
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to operate in the recent past, have also started to be consumed in the recent past. For this 
reason, it is thought that businesses should create more detailed, clear and understandable 
menus in various dimensions related to these products. 

Keywords: coffee, third generation coffee, menu, menu card 

GİRİŞ 

Dışarıda yeme-içme faaliyetlerinin başlaması ile birlikte farklı faaliyet alanlarında hizmet 
veren yeme-içme işletmeleri açılmıştır. 1960’lı yıllarda ikinci nesil kahveciliğin başlaması ile 
espresso bazlı kahveler ve çeşitli atıştırmalıkların bulunduğu kafe konseptli işletmeler faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Bu sayede hem sosyal faaliyet olarak kafelerde vakit geçirme hem de 
ev dışı kahve tüketimi başlamıştır (Akarçay, 2021: 185). İkinci nesil kahveciliğin ardından 
2000’li yılların başında nitelikli kahve çekirdeklerinin yetiştirilmesinden nihai ürünün 
tüketiciye servisini kapsayan üçüncü nesil kahvecilik ve bu bağlamda faaliyet göstermeye 
başlayan üçüncü nesil kahve işletmeleri günlük hayat rutininde yer bulmuştur (Kement, 2019: 
1254). Üçüncü nesil kahve işletmelerinin yakın geçmişte faaliyet göstermeye başlaması 
sebebi ile bu işletmelerden hizmet alan müşterilerin servis edilen ürünler ile bilgilendirmelerin 
bulunduğu açık ve anlaşılır menüler aracılığı ile tercihlerini oluşturmaları önemli 
görülmektedir. 

Üçüncü nesil kahve işletmeleri yakın geçmişte kurulmaya başlanmış olmasına karşın bu konu 
ile ilgili literatürde bu işletmeleri ve üçüncü nesil kahveciliği farklı boyutlarda inceleyen 
çalışmalar bulunmaktadır. Ancak üçüncü nesil kahve işletmelerinde menü açıklamalarının 
bulunma durumunu inceleyen herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada üçüncü 
nesil kahve işletmelerinin menülerinde bulunan menü açıklamalarının durumunun 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda Eskişehir ilinde bulunan üçüncü nesil 
kahve işletmeleri örnekleme dahil edilerek menüleri incelenmiştir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Üçüncü Nesil Kahvecilik 

Kahve tüketiminin 1800’lü yıllarda başladığı düşünülmekle birlikte keşfinin nasıl olduğuna 
dair genel kabul görmüş bir teori bulunmamaktadır. Etiyopyalı çoban Kaldi’nin keşfi ile 
başladığı düşünülen kahve tüketimi, günümüze kadar çeşitli değişimlerle devam etmiş ve 
dünyaya yayılmıştır. Bu süreçte kahve çekirdeğini işlemek için kullanılan kavurma yöntemleri 
ve ürünü hazırlamak için kullanılan pişirme yöntemleri çeşitli farklılıklar ile kahvenin tarihsel 
sürecine hizmet etmiştir (Lyon, 2013:190; Kement, 2019:1254).  Kahvenin tarihsel süreci 
incelendiğinde “dalga” veya “nesil” olarak adlandırılan ürünün hazırlanma ve sunum 
sürecindeki dönüşümler doğrultusunda üç ana akımdan bahsedilebilmektedir. Birinci nesil 
kahvecilik 1900’lü yılların başlarında granül kahve üretimi ile başlamıştır. Herhangi bir 
ekipmana ihtiyaç duyulmadan suya karıştırılıp hazırlanabilen granül kahveler öncelikle hızlı 
olmaları sebebiyle daha sonra da çeşitli markaların kurulması ile yaygınlaşmış ve tüketimi 
artmıştır. 1960’lı yıllara gelindiğinde ise espresso bazlı kahvelerin tüketilmeye başlanması 
(americano, latte, flat white vb.) ve kahve zincirlerinin (Starbucks, Cafe Nero vb.) faaliyete 
başlaması ile ikinci nesil kahvecilik akımı ortaya çıkmıştır. Bu kahve akımı sayesinde dışarıda 
kafe işletmelerinde vakit geçirme kavramı da oluşmaya başlamıştır (Morris, 2013:882; 
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Baruönü Latif ve Örs, 2018:151; Telli Danışmaz, 2021: 443; Kâhya, 2020: 28). Bu 
gelişmelerin ardından 200’li yıllara gelindiğinde ise kahvenin yalnızca endüstriyel tüketim 
ürünü olarak nitelendirilmesinden ziyade “nitelikli kahve” olarak ele alındığı bir sürece 
odaklanan üçüncü nesil kahve akımı Amerika’da başlamıştır. Üçüncü nesil kahvecilikte 
kahvenin üretiminden müşteriye servisine kadar geçen süreç bütünüyle ele alınmaktadır. 
Kahvenin yetiştirilmesi, kökeni, işlenmesi, kavrulması ve müşteriye servis edileceği yöntem 
aracılığı ile kaliteli kahve bu neslin odak noktasıdır (Kement, 2019: 1254; Yarmacı, Kefeli ve 
Şahin, 2020:136; Kâhya, 2020: 46; Telli Danışmaz, 2021: 444). Bu nesil kahve çekirdeğinin 
hasat sürecinden kavrulmasına kadar olan süreçte nitelikli kahvenin uygun yöntemler ile 
işlenmesini, işlenmiş kahvenin tüketiciye servis edilirken de kahvenin karakteristik 
özelliklerine uygun yöntemler ile hazırlanmasını kapsamaktadır. Kahve çekirdeklerinin 
hazırlanması için kullanılan V60, Chemex, aeropress, dripper ve soğuk demleme ekipmanları 
gibi çeşitli kahve demleme ekipmanları üçüncü nesil kahve işletmelerinde kullanılmaktadır. 
Bu ekipmanlar son zamanlarda günlük hayata eklenmiş ve hem işletmelerde hem de kısıtlı da 
olsa evsel tüketimde kullanılmaya başlanmıştır (Telli Danışmaz, 2021:444). 

Menü 

Türk Dil Kurumuna göre menü yenilecek yemeklerin listesi ve sofraya çıkarılacak yemeklerin 
bütünü olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2022). Menüler işletmelerin servis ettikleri ürünler ile 
ilgili bilgileri müşterilere aktaran listeler olarak tanımlanabilmektedir. İşletmeler için menüler 
bu bilgileri aktarmanın yanı sıra servis edilecek ürünler için gerekli ekipmanlar, istihdam 
edilmesi gereken personel özellikleri ve sayısı gibi operasyon yönetimi ile ilgili süreçlerin de 
temelini oluşturmaktadır (Kotschevar ve Withrow, 2008: 63; Ozdemir ve Caliskan, 2014:3). 
Ayrıca menü, müşterilere işletmeyi tanıtmakta ve müşteriler ile işletme arasındaki iletişime 
aracılık yapmaktalardır. Müşterilerin hizmet aldıkları işletme ile ilgili ilk izlenimleri menüler 
aracılığı ile oluşmaktadır (Bowen ve Morris, 1995:3; Antun ve Gustafson, 2005: 82; Pavesic, 
2005:37; McCall ve Lynn, 2008:440). İşletmelerin müşteriler ile oluşturmak istedikleri 
iletişim ve işletme ile ilgili izlenim menü kartlarının niteliğine bağlı olarak gelişebilmektedir. 
Servis edilen ürünlerin içindekiler ile ilgili bilgiler, ürünlerin fiyat bilgileri, içerdikleri besin 
ögeleri gibi açıklamalar müşterilerin seçimlerini yönlendirebilmektedir. Bu sebeple açık ve 
anlaşılır menülerin oluşturulması önem arz etmektedir (Fakih, Assaker, Assaf ve Hallak, 
2016:71; Cankül, 2019: 258).  İşletmelerin menü içeriklerini oluştururken müşterilere 
sunacakları ürünler ile ilgili detaylı açıklamaları menü kartlarında belirtmelerinin hem olumlu 
izlenim oluşturabilmek hem de müşterilerin tercihlerini yönlendirmek açısından işletmelere 
pozitif yönde etki sağlayacağı düşünülmektedir. 

Çalışmanın odak noktasını oluşturan üçüncü nesil kahve işletmelerinde, müşterilerin tercih 
etmesi gereken kahve çeşitleri ve demleme yöntemleri gibi ürün özellikleri bulunmaktadır. 
Üçüncü nesil kahve çeşitlerinin ülkemizde yakın geçmişte popülerlik kazanmış olması 
sebebiyle özellikle bu işletmelerde açık ve anlaşılır menüler oluşturulması müşteri tercihlerini 
yönlendirme açısından önemli görülmektedir. 

YÖNTEM  

Bu araştırmada üçüncü nesil kahve işletmelerinde kullanılan menü kartlarında menü 
açıklamalarının bulunma durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Eskişehir ilinde 
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bulunan farklı lokasyonlardaki 9 adet üçüncü nesil kahve işletmesinin menü kartı 
incelenmiştir. Menü kartları amaca uygun olarak, nitel araştırma yöntemlerinden doküman 
incelemesi tekniği ile incelenerek çalışmanın verileri toplanmıştır. Doküman incelemesi hem 
yazılı hem de elektronik ortamlardan ulaşılan dokümanların sistemli bir biçimde içerikleri 
kapsamında incelenmesi olarak tanımlanabilmektedir (Bowen, 2009: 27). Menü açıklamaları 
incelenirken içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi doküman incelemesi ile elde 
edilen verilere uygulanan, çeşitli kelime kategorileri oluşturma ile birçok veriyi gruplamayı 
sağlayabilen bir yöntem olarak açıklanabilmektedir (Stemler, 2001: 9). 

Çalışmanın evrenini üçüncü nesil kahve işletmeleri oluşturmaktadır. Belirlenen araştırma 
evreninden Eskişehir ilinde bulunan farklı lokasyonlardaki menü kartına ulaşılabilen 9 adet 
üçüncü nesil kahve işletmesi örnekleme dahil edilmiştir. Eskişehir il merkezinde Tepebaşı ve 
Odunpazarı ilçeleri bulunmaktadır. Çalışmanın örneklemi oluşturulurken nüfus yoğunluğu 
göz önüne alınarak iki ilçeden de işletmeler örnekleme dahil edilmiştir. İşletme menüleri 
Haziran- Temmuz 2022 tarihleri arasında, işletmelerin isimleri gizli kalacak şekilde 
fotoğraflanmış daha sonra bu fotoğraflar aracılığı ile menüler düz metin formatına 
getirilmiştir. Bu bağlamda elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile gruplandırılarak 
incelenmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada Eskişehir ilindeki üçüncü nesil kahve işletmelerinin menüleri incelenmiştir. 
Örnekleme dahil edilen üçüncü nesil kahve işletmelerinin menü kartlarında bulunan 
açıklamalar çeşitli boyutlarda incelenmiş ve tablo aracılığı ile aktarılmıştır.  

Tablo 1. Menülerin Kahve Boyutunda İncelemesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*İşletmeler “İx” şeklinde kodlanmıştır 

Tablo 1’de işletmelerin kahve boyutunda gruplandırılarak incelenen özellikleri aktarılmıştır. 
Tabloda görüldüğü üzere incelenen 9 işletmenin üçüncü nesil kahve işletmesi olmasına karşın 
herhangi birinde ayrı bir kahve menülerinin bulunmadığı tespit edilmiştir. İşletmelerin 
yiyecek ve içecek menülerinin ayrı ayrı bulunmasına rağmen içecek menülerinin yanı sıra 
işletmenin ana ürününün kahve olması sebebi ile ayrıca bir kahve menüsü olması 
beklenmiştir. Ancak işletmelerin menü kartlarında üçüncü dalga kahvecilik ürünlerini; ikinci 

 Kahve 
Menüsü 
Bulunması 

Demleme 
Kahve 
Başlığı 

Kahve 
Çeşitleri 
Açıklaması 

Çekirdek 
Yöre 
Bilgisi 

Demleme 
Yöntemi 
Bilgilendirmesi 

İ1 - - - - - 
İ2 - X - - - 
İ3 - X - - - 
İ4 - X - X - 
İ5 
İ6 
İ7 
İ8 
İ9 

- 
- 
- 
- 
- 

X 
X 
X 
X 
X 

- 
X 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
X 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
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nesil kahvecilik ürünleri (espresso, latte, americano vb.), meşrubatlar, soğuk çaylar, 
mokteyller vb. ürün başlıklarının da bulunduğu içecek menüleri ile aktarıldığı belirlenmiştir. 

Üçüncü nesil kahvecilikte demleme yöntemleri kahvenin hazırlanmasında genel olarak 
kullanılan yöntemlerdir. İşletmelerin ayrı bir kahve menüsü olmaması sebebiyle içecek 
menüleri içerisinde demleme kahve başlığı bulunma durumu incelenmiştir. Yalnızca bir 
işletme dışında işletmelerin tamamında içecek menüleri içerisinde ayrı bir demleme kahveler 
başlığı bulunduğu görülmüştür. Demleme kahveler başlığı bulunmayan işletmede “kahveler” 
başlığı bulunurken tüm kahve çeşitleri bu başlık altında aktarılmıştır. Demleme kahveler 
başlığı bulunan diğer işletmelerde kullanılan demleme yöntemleri ayrı ayrı menüde 
aktarılmıştır. 

İşletmelerin menü kartlarında kahve çeşitleri ile alakalı açıklamaların bulunma durumu 
incelendiğinde ise yalnızca bir işletmenin ürün adının yanında açıklamalar eklemiş olduğu 
görülmüştür. Kahve çeşitlerinin isimlerinin çoğunlukla yabancı kökenli olup (espresso, latte, 
americano, red-eye, black-eye, cold brew, drip vb.) dilimize sonradan aynı şekilde yerleşmiş 
olması ve üçüncü nesil kahve çeşitlerinin de yakın dönemde dilimize yerleşmiş olması  göz 
önünde bulundurularak bu inceleme sağlanmıştır. Kahve çeşitleri ile ilgili açıklamaların 
bulunduğu işletmenin yalnızca üç üründe (Red-Eye: Demleme kahve+1 shot espresso, Black-
Eye: Demleme kahve+ 2 shot espresso, dead-Eye: Demleme kahve+3 shot espresso şeklinde) 
açıklama yapmış olduğu belirlenmiştir. 

Üçüncü nesil kahvecilikte oldukça önem taşıyan kahve çekirdeklerinin yöre bilgisi, tek 
yöreden gelen “single origin” olarak adlandırılan çekirdeklerin yöre bilgisinin, kahve 
çekirdeğinin karakteristik özelliklerinin ve bu özelliklere bağlı olarak beklenen tadım 
notalarının menü kartlarında açıklanma durumu incelendiğinde ise yalnızca iki işletmenin 
menüsünde bu açıklamaların bulunduğu görülmüştür. Bu işletmeler menülerinde ayrı bir 
çekirdek kahve yöre bilgisi bölümü oluşturmuş ve bu bölümlerde her bir çekirdek kahve 
yöresi ayrı ayrı açıklanmıştır. Çekirdek kahve yöre bilgisi bulunmayan diğer işletmelerin 
tamamında ise menülerinde bulunan demleme kahveler veya kahveler başlığı altında 
“Çekirdek kahve yöre bilgisi için personele danışınız” şeklinde bir dip not eklenmiştir. 

İşletme menüleri kahve demleme yöntemleri boyutunda incelendiğinde ise üçüncü nesil 
kahvecilikte sıklıkla kullanılan kahve demleme yöntemlerinin isimleri dışında bu yöntemler 
ile ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanmamıştır. Kahve demleme yöntemlerinin de üçüncü 
nesil kahvecilik ile birlikte kullanıldığı düşünülerek yalnızca isimlerinin dışında yöntemler ile 
alakalı çeşitli açıklamaların bulunma durumu incelenmiştir. Kahve demleme yöntemleri 
incelenirken işletmelerin kullanılacak demleme yöntemine yönelik olarak farklı 
fiyatlandırmalar uyguladığı da dikkat çekmiştir. İşletmelerin bu noktada kullanılacak kahve 
demleme ekipmanına, ekipmana uygun yardımcı ürünlere (kahve demleme ekipmanına uygun 
filtreler gibi) ve kullanılacak kahve gramajına uygun şekilde fiyatlandırma politikası izlediği 
belirlenmiştir. 

SONUÇ 

Üçüncü nesil kahve işletmelerinde kullanılan menülerin menü açıklamaları boyutuyla 
incelenmesinin ve bu açıklamaların bulunma durumunun belirlenmesinin amaçlandığı bu 
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çalışma kapsamında Eskişehir ilindeki 9 adet üçüncü nesil kahve işletmesinin menüleri 
değerlendirilmiştir. Doküman incelemesi yöntemi ile elde edilen veriler, içerik analizi 
yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen veriler bulgular başlığında yorumlanmıştır. 

Çalışmanın bulgularında görüldüğü üzere üçüncü nesil kahve işletmesi olan bu işletmelerin 
hiçbirinde ayrı bir kahve menüsü olmamasının dikkate alınması gerektiği düşünülmektedir. 
İşletmelerde genel olarak üçüncü nesil kahvelerin bir menü başlığı altında aktarılıyor olması 
yeterli görülmemiştir. Bununla birlikte menülerde kahve çeşitlerinin içerikleri ile ilgili 
açıklamaların bir işletmede bulunuyor olması ve bu işletmede de yalnızca üç kahvenin 
açıklamalarının bulunması da eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca müşterilerin kendi 
damak zevklerine uygun yoğunlukta kahveyi tercih edebilecekleri demleme yöntemleri ile 
ilgili bilgilendirmelerin de herhangi bir işletmede bulunmuyor olmasının üçüncü nesil 
kahveciliğin müşteri boyutunda gelişmesi açısından olumsuz etkisi olabileceği 
düşünülmektedir. 

İşletmenin ana ürünü olan, çeşitli yöntemlerle ve farklı yörelerden çekirdekler ile 
hazırlanabilen kahvenin ayrı bir menü şeklinde aktarılması çalışmanın sonucu olarak tavsiye 
edilmektedir. Ayrı bir kahve menüsünün olması diğer eksiklikler olarak görülen kahve 
çeşitleri ile ilgili içerik açıklamaları, kullanılan çekirdek kahvelerin yöre bilgileri ve kahve 
hazırlanırken uygulanan demleme yöntemleri ile ilgili bilgilendirmelerin yapılmasına olanak 
sağlayabilecektir. Bu sayede sektörde önemli bir yere sahip olan üçüncü nesil kahve 
işletmelerinden hizmet alan müşteriler daha açık ve anlaşılır menülerden siparişlerini 
oluşturabilecektir. Gelecek çalışmalarda üçüncü nesil kahve işletmelerinde kullanılan 
menülerin farklı boyutlar ile incelenmesi önerilmektedir. Menüler incelenirken üçüncü nesil 
kahve işletmesi sahipleri, bu işletmelerde çalışan baristalar ve bu işletmelerden hizmet alan 
müşteriler de mülakat yapılarak dahil edilmesi ile farklı boyutları ele alan çalışmaların 
yapılmasının da faydalı olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET  

Çalışma Uluslararası gastronomi turizmi araştırmaları kongresinin bibliyometrik analizini 
yapmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda kongrenin yapıldığı ilk tarihten günümüze 
kadar yapılan tüm kongrelerde istatistiksel değerlendirme yapılmıştır. Yapılmış olan beş 
kongrenin bildiri kitapları incelenerek bilim kurulu, bildiriler ve çalışılan konular 
değerlendirilmiştir. Bildiri kitaplarından elde edilen veriler SPSS istatistik programına 
yüklenmiş ve frekans analizleri yapılarak, yıllara göre dağılımları çıkartılmıştır. Bilim kurulu 
açısından yeterliliği ve gelişim hızı sayısal verilerle net bir şekilde gözlemlenebilmektedir. 
Ancak kongrenin uluslararası olmasına rağmen Türkçe dışında sunulan bildiri sayısının oldukça 
az olduğu, bu konuda bir iyileştirmenin kongreye kalite sağlayacağı düşünülmektedir. İlave 
olarak sektörel ve alan olarak gelişim için çalışmaların yoğunlaştırılması gereken konular 
hakkında öneriler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi, Bibliyometri, Gastronomi Turizmi, Kongre 

INTERNATIONAL GASTRONOMY TOURISM STUDIES CONGRESS 
BIBLIOMETRIC PROFILE 

ABSTRACT  

The study aimed to make a bibliometric analysis of the International gastronomic tourism 
research congress. For this purpose, statistical evaluation was made in all congresses held from 
the first date of the congress to the present day. The proceedings of the five congresses were 
examined and the scientific committee, the papers and the subjects studied were evaluated. The 
data obtained from the proceedings books were uploaded to the SPSS statistical program, 
frequency analyzes were made and their distribution according to the years was determined. In 
terms of the scientific committee, its adequacy and speed of development can be clearly 
observed with numerical data. However, although the congress is international, it is thought 
that the number of papers presented outside of Turkish is quite low, and an improvement in this 
regard will provide quality to the congress. In addition, suggestions were given about the issues 
that should be intensified for the development of the sector and the field. 

Keywords: Gastronomy, Bibliometrics, Gastronomic Tourism, Congress 

GİRİŞ  

İnsan varsa yemek vardır. Yemek ihtiyacının karşılanması ise insanlık tarihi ile birlikte 
başlamıştır. Ancak gastronomiden bahsetmek için çok daha yakın bir tarihten söz etmek gerekir. 
Gastronomi için önemli tarihlerden biri 1765 yılıdır. Bahsi geçen yılda Paris’te ilk restoran 
açılmıştır. Bu restoran ile birlikte “yaşamak için yemek yeme” dışında düşünülmeye 
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başlanmıştır (Dilsiz, 2010: 9). Yunanca gaster (mide) ve nomas (yasa) kelimeleri ile gastronomi 
ismi oluşmuş ve anlam kazanmıştır (Akbaba ve Kendirci, 2016: 115; Güzel Şahin ve Ünver, 
2015: 64). Literatürde gastronominin birçok tanımıyla karşılaşmak mümkündür. Sağlıklı 
olabilmesi için hijyen kurallarına uygun ve sistemli bir şekilde, lezzetli olduğu kadar göze de 
hitap edecek şekilde hazırlanan ve sunulan yemek sanatı olarak tanımlanabilmektedir (Dilsiz, 
2010: 3). Gastronomi birçok alanla iç içedir. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji gibi alanlar haricinde 
tarım ve turizm ile de iç içe düşünülmektedir. Tarım ürünleri temelini oluştururken turizm ise 
altyapısının oluşmasını, tanınmasını, sürdürülmesini sağlamaktadır (Akgöl, 2012: 22; Gülen, 
2017: 33). Turizmi çeşitlendirmek, kültürü ve tarihi tanıtımına katkı sağlamak, geleceğe 
taşımak için kültür öğelerinden biri olan gastronomi kullanılmaktadır. İnsan sağlığının 
korunması, beslenme ve bundan zevk almayı sağlamayı hedefleyen gastronomi, bu 
özelliklerinden dolayı turizm içinde önem arz etmektedir (Kemer, 2011: 5).  

İstatistiksel bibliyografi, E. Wyndham Hulma (1922) tarafından kullanılmış olsa da Pritchard 
(1969)  yerine bibliyometri terimini kullanmaya başlamıştır (Kodaş, 2014: 99). Matematiksel 
yöntemlerin kitap, dergi gibi yayınlar ile birlikte diğer iletişim alanlarında da uygulanması 
şeklinde tanımlanan bibliyometri (Pritchard, 1969: 348) ile akademik olarak yayınlanmış 
çalışmaları farklı boyutlarıyla incelemek ve mevcut durumuna yönelik tespitler yapabilmek 
mümkün olmaktadır (Ulu ve Akdağ, 2015: 7; Şakar Denktaş ve Cerit, 2013: 38). 

Bu çalışmada Uluslararası Gastronomi Turizm Çalışmaları Kongresinin bibliyometrik analizi 
ile kongrenin bir değerlendirilmesinin yapılması mümkün olacaktır. Böylece bu etkinliğin nasıl 
gelişim gösterdiği ve varsa sorunları veya eksikliklerinin tespiti mümkün olabilecektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Genel olarak tüm dünyada bilimsel yayın ve etkinliklerin analizi daha çok görülür olmuştur. 
Tüm bilim dallarına ve çalışma alanlarına yönelik bu tarz çalışmaları görmek mümkündür. Bu 
analizler yapılırken bazen tek bir konu başlığı incelenirken, bazen bir alanda yapılan çalışmalar 
analiz edilebilmektedir. Bir derginin genel profili çıkartılabildiği gibi bir akademik etkinliğin 
de profil çalışması yapılabilir. Bu noktadan yola çıkarak bu güne kadar turizm ve gastronomi 
ile ilgili yapılan birçok bibliyometrik çalışmayı görmek mümkündür. Bu çalışmalardan bazıları 
Tablo 1’de verilmiştir;  

Tablo 1. Turizm ve gastronomi ile ilgili yapılan bazı bibliyometrik çalışmalar 
Yazar ve Yıl Çalışma ismi 
Demirbulat ve Dinç, 2017 
 
Özel ve Kozak, 2017 
 
Yılmaz, 2017 
 
Ayaz ve Türkmen, 2018 
 
Tayfun vd, 2016 
 
Zencir ve Kozak, 2012 
 
Bozok vd., 2017 
 

Sürdürülebilir turizm konulu lisansüstü tezlerin bibliyometrik profili 
Turizm pazarlaması alanının bibliyometrik profili (2000-2010) ve bir atıf 
analizi çalışması 
Restoranlarda bahşiş ile ilgili yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi 
 
Yöresel yiyecekleri konu alan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi 
Turizm alanında yazılan lisansüstü tezlere yönelik bibliyometrik bir analiz 
Sosyal bilimler enstitü dergilerinde yayımlanan turizm 
makalelerinin bibliyometrik profili (2000-2010) 
 
Turizm literatüründe kırsal turizmin bibliyometrik analizi 
Geçmişten günümüze gastronomi bilimi: bibliyometrik bir analiz 

 
Alternatif turizme yönelik bibliyometrik bir araştırma 
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Güzeller ve Çeliker, 2017 
 
Düşmezkalender ve Metin, 2019 
 
Yeksan ve Akbaba, 2019 
 
Sünnetçioğlu vd., 2017 
 
Şahin vd, 2018 

 
Sürdürülebilir turizm makalelerinin bibliyometrik analizi 

 
Turizm alanında yazılmış olan gastronomiye ilişkin 
tezlerin bibliyometrik profili 
Gastronomi ve mutfak sanatları anabilim dallarında yayınlanan 
tezlerin bibliyometrik analizi 
 

Sınırlı sayıda olsa da gastronomi veya turizm konularında yapılan bibliyometrik çalışmalarda 
kimi zaman tezler incelemeye alınmış, kimi zaman bir akademik yayının değerlendirilmesi 
yapılmış, bazen de tek bir spesifik konu veya kavram analiz edilmiştir. Yıllar içerisinde 
gastronomi ile ilgili çalışmalar sıklıkla yapılır hale gelmiştir. Akademik bir etkinlik olan 
kongreler içerisinde çalışılan konulardan biri olmuştur. Yapılan çalışma sayısındaki artış ile 
birlikte konuların ve çalışma alanlarının daha bir detaylanması söz konusudur. Sadece 
gastronomi ve gastronomi turizmini konu edinen bir akademik etkinlik ihtiyaç haline gelince 
öncelikli olarak ulusal bazda “Gastronomi kongresi” yapılmış, takip eden yıllarda ise 
Uluslararası boyut kazandırılarak “Gastronomi turizmi araştırmaları kongresi” olarak 
değiştirilmiştir. İlki 2016 yılında gerçekleştirilen kongre günümüze gelene kadar bir yıl 
Pandemi nedeniyle ara verilerek 6. Kongre hazırlıklarına başlanmıştır. Bugüne kadar yapılanlar 
dikkate alınarak bibliyometrik bir çalışma yapılması geleceğe ışık tutabilecek olması nedeniyle 
önem arz etmektedir. 

YÖNTEM  

Bu çalışmanın amacı; 2016-2022 yılları arasında yapılan Gastronomi turizm çalışmaları 
kongresinin çeşitli parametreler dikkate alınarak bibliyometrik özelliklerinin 
değerlendirilmesidir. Çalışma kapsamında 2 ulusal, 3 uluslararası olmak üzere geçmiş yıllarda 
yapılmış olan 5 kongre yer almaktadır.  

Kongrelere ait bilgi ve bildirilerin yer aldığı bildiri kitaplarına Nisan 2022 ile Haziran 2022 
tarihleri arasında kongrenin (www.ugtak.com) internet sayfasından ulaşılmıştır. Bu noktada 
kongre bilim kurulunda yer alan bilim insanı ve ünvanları parametrelerden birini 
oluşturmaktadır. Bir diğer parametre bildiri sayıları, yıllara göre bildiri sayılarının dağılımıdır.  
Türkçe ve İngilizce hazırlanmış bildiriler ve yıllara göre dağılımları da dikkate alınarak ulusal 
ve uluslararası oluşu değerlendirilmiştir. İlave olarak bildirilerin konuları taranarak 11 tema 
oluşturulmuş ve dağılımları incelenmiştir. Özetle çalışma ile aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır;  

 Kongrenin bilim kurulu kaç kişiden oluşmaktadır? Bilim kurulunda yer alan bilim 
insanlarının ünvanlarının dağılımı nedir? 

 Kongrede yıllara göre bildiri sayısı dağılımı nedir? 
 Kongrede hangi dillerde yayın vardır? Yıllara göre dağılımı nedir? 
 Kongrede hangi konularda bildiriler sunulmuştur? Yıllara göre konuların dağılımı 

nasıldır? 

Söz konusu sorulara alınan yanıtlar ve parametrelere dair veriler SPSS istatistik programına 
yüklenerek frekans analizleri yapılmıştır.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

İlki 2016 yılında olan kongre Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde yapılmıştır. Ulusal kongre 
olarak başlanmış ve ikincisi de ulusal kongre olarak Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. 2018 
yılında kongreye uluslararası boyut kazandırılmış ve Kocaeli’nde yapılmıştır. 2019 yılında 
Nevşehir’de yapıldıktan sonra tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de halk sağlığını korumak 
adına Covit nedeniyle pandemi ilan edilmiş ve kısıtlamalar getirilmiştir. Bu nedenle 2020 
yılında ara verilerek beşincisi 2021 yılında Sakarya’da gerçekleştirilmiştir. Kongrenin ilk 
yılından itibaren yıllara göre bilim kurulu dağılımı tablo 2-3-4-5-6’da gösterilmiştir. 

 

 

Tablo 2. 2016 yılı bilim kurulu ve ünvan dağılımı 

Ünvan n             % 

Prof 18       36,7 

Doç. Dr. 15              30, 6      

Dr. Öğr. Üye 16                      32,7 

Toplam 49                    100 

 

Tablo 3. 2017 yılı bilim kurulu ve ünvan dağılımı 

Ünvan n             % 

Prof 23     34,8 

Doç. Dr. 23              34,8      

Dr. Öğr. Üye 20                      30,4 

Toplam 66                      100 

 

Tablo 4. 2018 yılı bilim kurulu ve ünvan dağılımı 

Ünvan n             % 

Prof 39   36,4 

Doç. Dr. 34             31,8      

Dr. Öğr. Üye 34                    31,8 
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Toplam 107                  100 

 

2018 yılı itibariyle kongre Uluslararası olması nedeniyle Tablo 4’de yer alan bilim kurulu 
içerisinde 4 Prof ve bir Doç. Dr. olmak üzere 5 (beş) kişi yabancı bilim insanıdır.  

Tablo 5. 2019 yılı bilim kurulu ve ünvan dağılımı 

Ünvan n             % 

Prof 45     37,5 

Doç. Dr. 48              40, 0      

Dr. Öğr. Üye 27                      22,5 

Toplam 120                    100 

2019 yılı kongre Uluslararası olması nedeniyle Tablo 5’de yer alan bilim kurulu içerisinde 11 
Prof ve 1 Doç. Dr. ve 1 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere 13 (on üç) kişi yabancı 
üniversitelerden katılım sağlayan bilim insanlarıdır.  

Tablo 6. 2021 yılı bilim kurulu ve ünvan dağılımı 

Ünvan n             % 

Prof 50     41,3 

Doç. Dr. 41              33,9      

Dr. Öğr. Üye 30                     24,8 

Toplam 121                    100 

2021 yılı kongre Uluslararası olması nedeniyle Tablo 6’de yer alan bilim kurulu içerisinde 9 
Prof ve 2 Doç. Dr. ve 1 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere 12 (on iki) kişi yabancı 
üniversitelerden katılım sağlayan bilim insanlarıdır.  

2016 yılında yapılan kongrede 48 bildiri, 2017 yılında 31 bidiri, 2018 yılında 74 bildiri, 2019’da 
109 bildiri ve 2021 yılında ise 53 bildiri sunulmuştur. Bugüne kadar yapılan kongrelerdeki 
yıllara göre bildiri sayısı dağılımı ile ilgili grafik şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Yıllara göre bildiri sayısı dağılımı 

 
Yapılan tüm kongrelerde bildiri konuları incelenmiş ve birbirine yakın olanlar aynı kategoride 
toplanarak 10 tema oluşturulmuştur. Bu 10 temanın yıllara göre bildiri sayıları dağılımları ise 
tablo 7’de gösterilmiştir. 
 

Tablo 7. Yıllara göre bildiri konuları dağılımı 

Temalar 2016             2017       2018                                2019 2021 

Gastronomi turizmi 12     6       16 18 x 

Pazarlama 

Beslenme ve sağlık 

Çevre 

Sosyal medya 

Gastronomi tarihi 

Yöresel 

İşletme ve işgören 

Yenilikçi yaklaşımlar 

6               4     

4                   2  

1                   x 

2                        1 

3                  2 

11                  9  

3                        3 

2                   2                 
            

       12 

      10 

      x 

     4 

     1 

     19 

     3 

     7 

18 

9 

x 

1 

5 

29 

8 

16 

9 

2 

1 

1 

2 

13 

1 

13 

Eğitim 4                       1       2 11 x 

SONUÇ 

Yapılan analizlere göre ilki 17-19 Kasım 2016 yılında Balıkesir’de yapılan Gastronomi 
kongresi bir yıl halk sağlığı nedeniyle ara verilse de her yıl düzenli gerçekleştirilerek 2022 yılı 
itibariyle altıncısına gelinmiştir. İlk iki yıl ulusal devam etmesi nedeniyle bilim kurulunun 
tamamı Türk bilim insanlarından oluşmaktadır. 2018 yılı itibariyle uluslararası olması 
nedeniyle yabancı bilim insanlarının da olduğu bilim kurulu ile devam edilmiştir.  Bu durum 

467



çok boyutlu ve uluslararası bakış açısı kazanmasına vesile olmuştur. Her yıl bilim kurulu ve 
katılım gösteren bilim insanı sayısı artarak devam etmiştir. Ancak beşincisinde pandemi 
dönemine denk gelmesi nedeniyle bildiri sayısı azalmıştır. Bu durumu pandemi dolayısıyla ara 
verildiği 2020 yılının hemen ardından gelmesi ve yasaklar daha azalmasına rağmen hala 
pandeminin devam etmesinin sebep olduğunu söylemek mümkündür. 

Uluslararası olması ile kongre değer kazanmıştır. Ancak genel itibariyle 2018’de 74 bildiride 
7, 2019’da 109 bildiride 9 ve 2021’de 53 bildiride 2 adet olmak üzere toplam 18 adet ingilizce 
bildiri sunulmuştur. Toplamda 236 bildiride 18 yabancı yayın %7,6 oranına denk gelmektedir. 
Bu oran oldukça düşük olması nedeniyle yabancı yayın sayısının artırılmasının daha olumlu 
sonuçlar yaratabileceği düşünülmektedir. 

Kongre bilim kurulunun her yıl arttığı görülmektedir. Birinci kongrede toplam 49 bilim insanı 
varken beşinci kongrede 121’e yükselmiştir. Beşinci kongre bilim kurulunda yer alanların 
50’sinin Prof. Dr. olduğu ve bu sayının ilk kongredeki sayıdan fazla olduğu görülmektedir. Bu 
durum gastronomi veya turizmi ile ilgili çalışmaların daha yaygın olduğunun da göstergesidir. 

Kongrede gastronomi ile ilgili ve disiplinler arası çalışılmış birçok konuda bildiri sunulduğu 
görülmektedir. Bu konuların bazıları bir arada düşünülerek 10 tema oluşturulmuştur. 
Oluşturulan bu temalar içerisinde en çok çalışılan yöresel yemek, yerel ürün ve coğrafi işaret 
konularıdır. Bunu gastronomi turizmi ve pazarlama konuları takip etmektedir. Gastronomiye 
yönelik yenilikçi yaklaşımlar ve yeni kavramlarla alakalı çalışmalarda son dönemde oldukça 
fazla bir yükseliş görülmektedir. Bu durum gastronominin temel konularının dışına çıkarak 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların arttığı şeklinde yorumlanabilir. Gastronominin gelişimi 
açısından oldukça önemli olan bu sonuç akademik etkinliğin amacına uygun geliştiğinin 
göstergesidir. Bununla birlikte sektörün sorunlarının ele alınarak mesleki yeterliliklerin ve 
tanımlamaların üzerinde çalışılmış konuların az olması dikkat çekicidir. İlave olarak eğitim 
konusunun da diğerleri ölçüsünde işlenmediği ve yapılan çalışmalarında ilgi ve algı ölçmeye 
yönelik çalışmalar olduğu söylenebilir. Hâlbuki bir bilimsel alanın ve sektörün gelişimi yeni 
yetişecek elemanların kalitesiyle doğru orantılıdır. Günümüz sorunlarının başında yer alan 
çevre sorunları ile ilgili çalışmaların azlığı da dikkat çekicidir. Özellikle tüketim ve atık ile 
çevreye çok zarar verebilecek ve insanın olduğu her yerde söz edilebilecek bir çalışma konusu 
olması nedeniyle, çevre çalışmalarının artırılmasına yönelik bakış açısı geliştirilmesi faydalı 
olacaktır. Benzer şekilde görsellik ve lezzet haricinde yiyecek içeceğin insan hayatında varoluş 
sebebinin öncelikli olarak beslenmeyle alakalı olduğu unutulmamalıdır. Konuyla alakalı 
çalışmaların da az olduğu ve bu çalışmaların artırılmasına yönelik teşviklerin oluşturulması 
gastronominin ve kongrenin geleceğine yapılacak bir yatırım olduğu söylenebilir.  
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ÖZET 

Sera gazı emisyonlarının karbon ve karbon eşdeğerleri cinsinden çevresel etkisini nicel anlamda 
ortaya koyan karbon ayak izi, her insan faaliyetinde olduğu gibi gıda üretim faaliyetlerinde de 
meydana gelmektedir. Gıda üretimi kaynaklı karbon ayak izi toplam miktarın %37’si kadar 
olabilirken; en fazla karbon ayak izi hayvancılıkta açığa çıkan metan ve azot oksit gazları 
kaynaklıdır. İnsanın doğada bıraktığı ayak izini niteleyen karbon ayak izi, küresel ısınma ve 
iklim değişikliğine etkiyi ifade etmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde gerçekleşecek 
iklim değişikliğinden başta buğday, pirinç gibi temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tarım 
faaliyetlerinin etkileneceği öngörülmektedir. Sürdürülebilir tarım ve yenilenebilir enerji 
kullanımı konusunda bilinçlenip, harekete geçilmesi alınabilecek önlemler arasındadır. Gıda 
karbon ayak izi ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen 
çalışmada doküman incelemesi yöntemi uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Karbon ayak izi, gıda ayak izi, iklim değişikliği, küresel ısınma 

THE LINK BETWEEN CLIMATE CHANGE AND THE FOOD CARBON 
FOOTPRINT 

ABSTRACT 

The carbon footprint, which quantitatively reveals the environmental impact of greenhouse gas 
emissions in terms of carbon and carbon equivalents, occurs in agricultural activities as well as 
in every human activity. The largest carbon footprint is created by methane and nitrous oxide 
gases released in livestock, even if the carbon footprint from food production can account for 
up to 37% of the total. The carbon footprint, which describes the imprint that humans leave 
behind in nature, expresses the impact on climate change and global warming. Climate change 
is expected to have an impact on all agricultural activities, especially those involving staple 
commodities like wheat and rice, unless adequate safeguards are taken. It is one of the actions 
that may be made to increase public awareness of renewable energy and sustainable agriculture. 
The document analysis method was used in the study to investigate the connection between the 
carbon footprint of food and climate change. 

Keywords: Carbon footprint, food footprint, climate change, global warming 
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GİRİŞ 

İklim değişikliğine etkisi bakımından gündemde olan karbon ayak izi kavramı kapsamında 
değerlendirilen gıda ayak izi; gıda ürünlerinin, üretiminden atık bertarafına kadar geçirdiği 
süreç boyunca sera gazı emisyonları cinsinden çevresel etkisini ifade etmektedir. Küresel bazda 
toplam karbon gazı emisyonlarının yaklaşık %21-37’sinin gıda sistemi kaynaklı olduğu 
belirtilmektedir (FAO, 2019). Bir insanın karbon ayak izinde, yiyecek içecek kategorisi %5’lik 
bir orana sahip olup (Atabey, 2013), bu durum bireylerin ekolojik ayak izinin önemli bir 
kısmının beslenme faaliyetlerine ait olduğu anlamına gelmektedir (Güven ve Aysel, 2016). 

Gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak tarımsal etkinlikler, iklim değişikliğinde en 
fazla payı bulunan metan ve azot oksit gazlarına kaynak oluşturmaktadır. İklim değişikliğinden 
en fazla etkilenecek olup, gelecekte yok olma riski ile karşı karşıya olan gıda ürünleri ile karbon 
ayak izi en fazla olan yiyeceklerin ortak paydada buluşması aslında bir çelişkiyi ortaya 
koyarken, gelecek nesillerin gıdaya erişimi ve sürdürülebilirlik için bir an önce bu gıdaların 
ayak izinin azaltılması gerekliliğini de ortaya koymaktadır. Gıda üretim süreci boyunca tarım, 
tedarik, tüketime hazırlama, atık ve atık bertarafı gibi aşamalar boyunca bu sera gazlarının 
salınımı mümkün olduğunca düşürülerek, en az karbon ayak izi biriktiren yöntemlerin seçimi, 
gıda üretiminin iklim değişikliğine etkisinin azaltılması bakımından önemlidir.  

Bu çalışmanın amacı gıda kaynaklı karbon ayak izi kavramı ve iklim değişikliği üzerindeki 
etkisinin; ilgili konuya dair yazılı belgelerin içeriğinin sistematik analizine dayanan ve nitel 
araştırma yöntemi olan doküman analizi yöntemi (Kıral, 2020)  ile derlenerek sunulmasıdır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Karbon Ayak İzi Kavramı 

İlk olarak 1990’lı yıllarda Mathis Wackernagel ve William Rees tarafından ortaya atılan 
ekolojik ayak izi kavramı (Kitzes vd., 2009), sürdürülebilirliğin ekolojik boyutunun 
ölçülmesine yarayan bir araçtır. Ekolojik ayak izi, bir yıl içindeki geçerli teknoloji ve kaynak 
yönetimi göz önüne alındığında, belirli bir yılda biyosferde yer alan talep popülasyonlarının ve 
faaliyetlerin bir ölçüsüdür (Borucke vd., 2013). Ekolojik ayak izi hesabı, belirli bir yılda 
biyosferin üretim kapasitesiyle karşılaştırılabilecek, uygun ekosistem alanı açısından biyolojik 
kaynakların gerçek insan tüketimini ve atık üretimini temsil etmek üzere tasarlanmıştır (Kitzes 
vd., 2009). Kısaca insan faaliyetleri sonucu bozulan ekosistemin dengelerini hesaplayarak 
ekosisteme tekrar kazandırılması gereken oranın belirlenmesi için geliştirilmiş bir yöntemdir 
(Tatlıbadem, 2020). Talep ve arz olmak üzere iki gösterge aracılığıyla; talep tarafında biyolojik 
olarak verimli kara ve deniz alanı, yani bir nüfusun yenilenebilir kaynakları ve kullandığı 
ekolojik hizmetleri üretmek için ihtiyaç duyduğu ekolojik varlıkları ölçmektedir. Arz tarafında 
ise biyokapasite olarak adlandırılan; ülke, bölge veya küresel düzeyde mevcut ekolojik 
varlıkları ve bunların yenilebilir kaynaklar ve ekolojik hizmetleri üretme kapasitelerini 
belirlemektedir. Ekolojik ayak izi hesabı için bunları sağlayan ekosistem türleri arasında sayılan 
hizmetlere örnek olarak; bitki bazlı gıda ve lif ürünlerinin sağlanması için ekili alanlar, 
hayvansal ürünler için ekili alan ve otlak alanları, balık ürünleri için balıkçılık alanları, kereste 
ve diğer orman ürünleri için ormanlar, atıkların emisyonlarını (insan kaynaklı karbondioksit 
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emisyonları) nötralize etme amaçlı arazi alanları ve kentsel alt yapı ve barınma için inşa edilen 
alanlar verilmektedir (Borucke vd., 2013; Galli vd., 2014). Ekolojik ayak izini oluşturan 
bileşenler ise; karbon ayak izi, tarımsal arazilerin ayak izi, orman ayak izi, yapılandırılmış 
alanların ayak izi, balıkçılık sahası ayak izi ve otlak alanı ayak izidir (Tatlıbadem, 2020). 

Ekolojik ayak izinin %55’lik oranla en fazla yüzdeye sahip bileşeni olan karbon ayak izi 
kavramı; bir ürünün, üretiminde kullanılan hammaddenin üretiminden bitmiş ürünün atılmasına 
kadar olan yaşam döngüsü boyunca (kullanımdaki emisyonlar hariç) karbon eşdeğeri cinsinden 
toplam sera gazı emisyonunu (GHG) tahmin etmeye yönelik bir metodolojidir (Carbon Trust, 
2022). Literatürde karbon ayak izine yönelik net bir tanım bulunmaması üzerine Wiedmann ve 
Minx (2008) kavramı şu tanımla açıklamıştır: “Karbon ayak izi, bir faaliyetin doğrudan veya 
dolaylı olarak neden olduğu veya bir ürünün yaşam evreleri boyunca biriken emisyonların 
toplam karbondioksit miktarının bir ölçüsüdür.” Bununla birlikte çoğu durumda 'karbon ayak 
izi', CO2 eşdeğerleriyle ifade edilen karbon dioksit veya sera gazı emisyonlarının genel 
eşanlamlısı olarak kullanılmaktadır (Wiedmann ve Minx, 2008). Sera gazı emisyonlarının nicel 
bir ifadesi olan karbon ayak izi, emisyon yönetimine ve azaltım önlemlerinin 
değerlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Karbon emisyonlarının yönetimi ve azaltımı; en başta 
Paris Antlaşması ile belirlenen küresel ortalama sıcaklık artışının 1,5°C’nin altında sabit 
tutulması olmak üzere enerji maliyetlerinin düşmesi, müşteri ve yatırımcıların giderek artan 
karbon emisyonu verilerinde şeffaflık talebine istinaden şirketlerin marka değerini artırması 
gibi nedenlerden dolayı gereklidir (Carbon Trust, 2022). Avrupa Birliği Sürdürülebilir 
Kalkınma raporuna göre, iklim değişikliği ve enerji konularında sera gazı emisyon oranları ile 
yenilebilir enerji kaynaklarının payı sürdürülebilir kalkınma göstergeleri arasında yer 
almaktadır (Eurostat, 2022). Avrupa Birliği, Yeşil Mutabakat çerçevesinde 2050 yılına kadar 
karbon-nötr olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için tüm sektörlerde emisyonların 
azaltılması gerekmektedir (Semtrio, 2022).  

Karbon ayak izi, karbon dioksit (CO2) ve karbondioksit eşdeğerleri (CO2e) denilen sera gazı 
emisyonları nedeniyle oluşmaktadır. Karbon ayak izi ölçümünde dikkate alınan ve Kyoto 
Protokolü’nde karbondioksit eşdeğeri olarak tanımlanan diğer beş sera gazı, metan (CH4), azot 
oksit (N2O), hidroflorokarbonlar (HFC’ler), perflorokarbonlar (PFC’ler) ve kükürt 
hekzafloroidtir (SF6). Bu gazlar sera gazlarının %56’sını oluşturmaktadır (IPCC, 2022). 

Karbon ayak izi, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki grupta incelenmektedir. Doğrudan yani 
birincil karbon ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım dahil fosil yakıt tüketimi ile açığa çıkan 
karbondioksit emisyonlarının ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Dolaylı (ikincil) karbon ayak 
izi ise, tüketimdeki ürünlerin üretiminden başlayıp ömrünü tamamlayana dek biriktirmiş olduğu 
karbondioksit emisyonlarının ölçüsü şeklinde ifade edilmektedir (Tatlıbadem, 2020).  

Bireylerin, toplulukların, hükümetlerin, şirketlerin, kuruluşların, süreçlerin, sanayi sektörlerinin 
vb. faaliyetlerini içermekte olan karbon ayak izi; ürün, mal ve hizmetleri kapsamaktadır. Bir 
organizasyonun karbon ayak izi hesaplanırken, tüm doğrudan (saha içi, dahili) ve dolaylı 
emisyonlar (saha dışı, harici, somutlaştırılmış, yukarı akış, aşağı akış) dikkate alınmalıdır. 
Karbon ayak izi hesaplamada metodolojik olarak Proses Analizine (PA) dayalı aşağıdan 
yukarıya veya Çevresel Girdi-Çıktı (EIO) analizine dayalı yukarıdan aşağıya şeklinde iki farklı 
yaklaşım belirlenebilir (Wiedmann ve Minx, 2008). 
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Yaşam döngüsü değerlendirmesi yaklaşımında çevresel etkilerin ortaya konulması noktasında 
su ayak izi ve enerji ayak izi kavramları da yer almaktadır. Su ayak izi yaklaşımı Hoekstra vd., 
2009 tarafından geliştirilmiştir. Kavramsal olarak karbon ayak izine benzer olmakla birlikte 
karbon ayak izinden farkı, aslında yaşam döngüsü değerlendirmesinden bağımsız gelişmiş 
olması ve su kullanımına nicel bir yaklaşımla odaklanmasıdır. Kavramı geliştiren Hoekstra vd. 
(2009), su ayak izi yaklaşımının etki değerlendirmesi için değil, toplu endeks amaçlı olduğunu 
ve hacim bazında ölçümü savunmaktadır. Bu hacimsel gösterge su kaynakları yönetimi için 
faydalı olmasına rağmen yaşam döngüsü açısından su kullanımının çevresel etkilerini 
yansıtmamaktadır (Jeswani ve Azapagic, 2011). Su ayak izinin ölçümünde  farklı araştırmacılar 
tarafından su kullanımını ölçme (Hoekstra vd., 2009; Milà i Canals vd., 2009; Pfister vd., 2009) 
ve su kullanımının etkilerini değerlendirme amaçlı (Frischknecht vd., 2009; Milà i Canals vd., 
2009; Pfister vd., 2009) olmak üzere iki yaklaşımda izlenen metotlar Jeswani ve Azapagic 
(2011)’in çalışmasında incelenmiştir. 

Enerji ayak izi ölçümü ise, enerji kullanımının maliyetleri ve çevresel sonuçları bakımından 
önem arz eden ve operasyonel kararları etkileyen bir unsurdur. Ürün düzeyinden başlayarak, 
makine düzeyinde ve tesis düzeyinde enerji analizi olmak üzere özelden genele bir yaklaşımla 
ilerlenerek, değerlendirilmesi karmaşık bir süreçtir (Jeon vd., 2015).  

Gıda (Karbon) Ayak İzi 

Gıda kaynaklı karbon ayak izi, gıda ürünlerinin üretiminden atık bertarafına kadar geçirdiği 
süreç boyunca sera gazı emisyonları cinsinden çevresel etkisidir. Literatürde “gıda ayak izi” 
şeklinde kullanımı da bulunmaktadır. Gıda kaynaklı sera gazı emisyonları, toplam küresel sera 
gazı emisyonlarının %26’sına denk gelmektedir (Poore ve Nemecek, 2018) Bir insanın karbon 
ayak izinde, yiyecek içecek kategorisi %5’lik bir orana sahiptir (Atabey, 2013). Bu da bireylerin 
ekolojik ayak izinin önemli bir kısmını beslenme faaliyetlerinin kapsadığı anlamına 
gelmektedir (Güven ve Aysel, 2016). 

Tarım, insan kaynaklı küresel metan ve azot oksit emisyonlarının sırasıyla %52 ve %84’ünü 
oluşturmaktadır (Smith vd., 2008 Akt: Xu ve Lan, 2016). Et ve peynir üretimi karbon 
emisyonunun % 60’lık kısmını oluştururken, yapılan sıralamaya göre, dana eti, kuzu eti ve 
peynir dünyada en çok karbon etkisi olan ilk 3 ürün arasında gösterilmektedir. Çiftlik somonu 
ve konserve ton balığı da karbon emisyonu yüksek yiyecekler arasında yer almaktadır 
(Tatlıbadem, 2020). 1 kg sığır eti için 34,6 kg karbon salınımı gerçekleştiğinden iklim 
değişikliğinin önemli nedenlerinden biri de kırmızı et üretimidir (Atabey, 2013).  

Gıda ürünlerinin karbon ayak izi araştırmaları, tüketicilerin sürdürülebilir gıda tüketim kalıpları 
konusunda bilinçlenmesi ve sorumlu davranış sergilemesi açısından büyük önem taşımaktadır 
(Güven ve Aysel, 2016). Çin’de hayvansal ve bitkisel tarımsal ürünlerin yaşam döngüsündeki 
karbon ayak izi üzerine yapılan çalışmada; en fazla karbon ayak izi kuzu etinin olup, en düşük 
karbon ayak izine sahip olan turpun 604.78 katı olduğu ortaya konulmuştur. Tüm bitkisel tarım 
ürünleri arasında kolza tohumu en yüksek karbon ayak izine sahiptir. Hayvansal ürünler 
arasında süt en düşük karbon ayak izine sahiptir (Xu ve Lan, 2016). 

Genel olarak hayvansal ürünler daha yüksek oranda karbon ayak izine sahiptir. Bunun nedeni 
daha fazla su ve toprak kullanımıdır (Song vd., 2015). Tüm gıda kategorileri arasında et 
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ürünlerini sırasıyla bitkisel yağlar, yumurta, süt ve tahıllar takip etmektedir. Meyve ve sebzeler 
diğer gıda kategorilerine göre daha az sera gazı emisyonuna sahiptir (Xu ve Lan, 2016). 

Bitkisel tarımda karbon ayak izini azaltmak için, gübre üretiminden kaynaklanan sera gazı 
emisyonlarının azaltılması alınacak en önemli önlem olduğu belirtilmiştir. Hayvansal gıdalar 
için ise, azaltıcı önlemlerin türe özel olması gerektiği bununla birlikte bitkisel ve hayvansal 
gıdalar arası dengeli beslenme düzeninin benimsenmesi, emisyonu fazla olan gıdaların 
tüketiminin azaltılması karbon ayak izinin azaltılması için önerilmektedir (Xu ve Lan, 2016). 

Et ve et ürünlerinin karbon ve su ayak izinin bitkisel besinlere göre fazla olması (Mekonnen ve 
Hoekstra, 2012) vegan beslenme şekillerini akla getirmektedir. İnsanlar dini, ekonomik, etik 
kaygılar, hayvansal yiyeceklerin tadını beğenmeme, canlıların yaşam hakkına saygı, sağlıklı 
beslenme ve ekolojik dengeyi koruma gibi farklı nedenlerle vejetaryen beslenmeyi tercih 
etmektedir (Karabudak, 2008 Akt: Aymankuy ve Topal, 2022).  Sağlık açısından 
değerlendirildiğinde bitkisel temelli beslenen kişilerde kalp, kolesterol, tansiyon, obezite, tip 2 
diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskinin daha düşük olduğu yapılan araştırmalar ile ortaya 
konulmuştur. Dünya Sağlık Örgütü de işlenmiş et tüketiminin kanserle ilişkili olduğunu ifade 
etmektedir (Aymankuy ve Topal, 2022). Hayvancılıkta su ayak izinin fazla olmasının nedeni, 
hayvan yemi üretiminde harcanan su miktarının toplamın %98’i olmasıdır (Mekonnen ve 
Hoekstra, 2012). Çevresel sürdürülebilirlik açısından vejetaryen beslenmenin etkisini ortaya 
koymak üzere yapılan çalışmalara göre, bir günlük bitki temelli beslenmeyle kişinin toplam su 
ayak izinde %25 - %37 azalma öngörülmektedir (Aleksandrowicz vd., 2016; Harris vd., 2020). 

Gıda Kaynaklı Karbon Ayak İzi ile İklim Değişikliği İlişkisi 

Gıda ayak izi, tüketicilerin yaşam tarzları ve tüketim kalıplarının çevre ile ilişkisini temsil 
etmektedir. İklim değişikliği ve tüketilen gıdaların çevre üzerindeki etkisi hakkında farkındalık 
sahibi tüketiciler beslenme davranışlarını da bu yönde geliştirme eğilimindedir (Güven ve 
Aysel, 2016).  

Kyoto Protokolüne göre iklim değişikliğine neden olan sera gazlarının atmosferdeki 
konsantrasyonun artmasıyla yeryüzü sıcaklığı yapay olarak yükselmektedir. Sera gazları, 
yerküre yüzeyinden yansıtılan kızıl ötesi radyasyonu hapsedip, bu ışınların uzaya kaçmasını 
önleyerek, gezegenin enerji dengesini bozmakta ve yüzey sıcaklığının yükselmesine neden 
olmaktadır. Sera gazlarının bu etkisine sera etkisi, bu yolla meydana gelen ısınma olayına da 
küresel ısınma denilmektedir (Doğan, 2005; Houghton, 2005). İklim değişikliği genel olarak, 
küresel ısınma sonucu iklim sistemi üzerinde meydana gelen değişiklikleri ifade etmektedir 
(Dolu, 2005). Küresel ısınma dünya üzerindeki iklim değişikliğinin ana sebebidir. 
Ekosistemdeki doğal yaşantının neden olduğu bazı etkenler de iklim değişikliği üzerinde etkili 
olsa da insan kaynaklı etkiler iklim değişikliğinde daha büyük bir pay sahibidir. Özellikle sera 
gazı etkisine neden olan fosil yakıtların yoğun kullanımı insan kaynaklı etkilerdendir (Doğan 
vd., 2010). 

Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nda sanayi öncesi küresel ısınma seviyesinin 1,5°C ile 
sınırlandırılması yönündeki çabaların sürdürülmesi hedefi, savunmasız ülkeler ve sivil toplum 
açısında büyük bir başarı sağlamıştır. Ülkelerin Paris Anlaşması’nda kararlaştırılan 1,5°C 
sınırında kalması oldukça önemlidir. Bu sınır aşıldığı durumda; deniz suyu seviyesi daha hızlı 
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artacak, ısı dalgaları daha yaygın hale gelecek ve birçok tarım alanı olumsuz etkilenecektir. 
Bunları önlemek için; enerji tüketimini azaltmak, yenilenebilir enerjiye geçmek ve 
sürdürülebilirliği artıran yatırımlar gerekmektedir (G20 Report, 2017). 

İklim değişikliğinin tarım ve hayvancılıkta hidrolojik dengeleri, girdi kaynakları ve tarımsal 
sistemlerin diğer bileşenlerini etkilemesi beklenmektedir. Bitkisel ve hayvansal verimlilik; 
sıcaklık ve yağış gibi iklim faktörlerindeki değişikliklerden ve kuraklık, sel ve rüzgâr fırtınaları 
gibi aşırı olayların sıklığı ve şiddetinden doğrudan etkilenmektedir. Aynı zamanda iklim 
değişikliğinin sulama suyunun kullanılabilirliğine ve sulamanın zamanlamasına etki ederek; 
tarım zararlılarının tür ve yoğunluklarında değişikliklere neden olabileceği tahmin 
edilmektedir. Tarım sistemleri; üreticiler ve tüketiciler, ürün ve hayvan verimi, gıda fiyatları, 
girdi fiyatları, kaynak mevcudiyeti ve teknolojik değişimlerden sürekli etkilendiğinden; insan 
davranışları iklim değişikliğinin gıda arzı üzerindeki etkilerini anlamak ve tahmin etmek için 
kritik öneme sahiptir.  (Adams vd., 1998). 

Olası iklim değişikliği senaryoları arasında daha yüksek sıcaklıklar, yağıştaki değişiklikler ve 
daha yüksek atmosferik karbondioksit konsantrasyonları bulunmaktadır. Sıcaklık artışlarının 
tarımsal ürün verimliliği üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkileri olabilmektedir. Ancak 
genel olarak sıcaklık artışlarının, en önemlisi tahıl ve yem taneleri olmak üzere birçok mahsulün 
verimini ve kalitesini düşürdüğü düşünülmektedir. Yağışlardaki artışlar (yani seviye, 
zamanlama ve değişkenlik) toprak nemini artırarak yarı kurak ve diğer su birikintisi bölgelerine 
fayda sağlayabilir, ancak aşırı su bulunan bölgelerde problemleri ağırlaştırabilirken, yağıştaki 
bir azalma ters etki yaratabilir. Aynı zamanda daha yüksek karbondioksit konsantrasyonuna 
sahip bir atmosfer, daha yüksek net fotosentetik oranlarla sonuçlanmaktadır  (Cure ve Acock, 
1986; Allen vd., 1987 Akt: Zahid, 2021). Daha yüksek konsantrasyonlar, bitkilerin stoma 
açıklıklarını (yapraklarda CO2 ve su buharının atmosfer ile değiştirildiği küçük açıklıklar) 
azalttığı için terlemeyi (yani su kaybını) azaltabilir. 4°C ısınma ve CO2 gübre etkisi 
varsayıldığında, orta ve yüksek enlem ülkelerinde (örneğin kuzey ABD ve Kanada) verim 
artabilir, ancak düşük enlem ülkelerinde (örneğin Brezilya) verim düşebilir (Rosenzweig ve 
Iglesias ,1994).  

Tarımsal uygulamaların küresel ısınmaya etkilerini azaltmak için organik karbon ve toprak 
kalitesi arasındaki mevcut ilişkiden faydalanılması yarar sağlayacaktır. Bozulan ekosistem ve 
tarımsal topraktaki organik karbon da çözünerek CO2 ve CH4 formunda atmosfere salınmakta 
ve iklim değişikliği nedenleri arasında yer almaktadır. Metan gazı CO2 hariç tutulduğunda 
küresel ısınmadan en fazla sorumlu olan sera gazı haline gelmekte ve CO2 gazına göre sera 
etkisi oluşturmada 21 kat daha etkili olmaktadır. Metan gazının kaynağı ise hayvan 
yetiştiriciliği ve çeltik tarımıdır. Artan atmosfer sıcaklığı ve sera gazları konsantrasyonu düşük 
yağış ile birleştiğinde bitkilerin solunumlarını ve stomal fonksiyonlarını hem de toprakların 
organik karbon içeriğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle toprakların doğru ve 
verimli kullanılarak organik karbon oluşumu ve tutulmasının artırılması; küresel ısınma, açlık, 
erozyon, çölleşme, ormansızlaşma ve tarım alanı kaybı gibi sorunların çözümü için yarar 
sağlayabileceği ifade edilmektedir. Ormanlar, gerek atmosfere bırakılan sera gazı yayılımının 
azaltılmasında, gerekse atmosferden sera gazı emme yoluyla “karbon tutucu” olarak önemli rol 
oynamaktadır. Karalarda tutulan karbonun yaklaşık %67’si orman ekosistemlerinde 
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depolanmış durumdadır. Bitki örtüsü tarafından tutulan karbonun %75’i de ormanlarda 
depolanmıştır (Korkmaz, 2007). 

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan ve küresel ısınmaya neden olan en önemli etkenler metan 
ve azot oksit salınımlarıdır. Tarımsal metan, ağırlıklı olarak inek ve koyunların geviş getirmesi, 
pirinç tarlaları ve biyokütlelerin yakılmasından kaynaklanmaktadır. Azot oksit ise, nitratlı 
gübreler ya da hayvan gübreleri nedeniyle fazla azot içeren bileşiklerdeki topraktan atmosfere 
salınmaktadır. “Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli” (IPCC) Raporu’na göre, 2030 
yılında tarımın bu iki sera gazına yaptığı etkinin %31 ila %37 oranında artacağı 
öngörülmektedir (Atabey, 2013). Aynı zamanda Siqueira vd. (2001)’nin yaptığı çalışmada 2050 
yılından itibaren Brezilya’da hava sıcaklıklarındaki 3 ila 5°C azalması ve yağışlarda %11’lik 
bir artış olması beklenmektedir. Bu değişimlerin buğday üretimini %30 oranında ve mısır 
üretimini %16 oranında azaltırken, soya üretimini %21 oranında artıracağı belirtilmiştir 
(Korkmaz, 2007). Nohut da, üretiminde yüksek miktarda su gerektiğinden üretiminde şimdiden 
%40-50 oranlarında düşme meydana geldiği ve iklim değişikliğinden verim düşüklüğü 
bağlamında etkilenecek olan gıda ürünleri arasında gösterilmektedir (Koocheki vd., 2006). 

İklim değişikliğinin tarım ürünlerine etkisi ürün bazında incelenecek olduğunda, dünya üretim 
ve tüketim payları en yüksek olan bazı ürünler için durum şu şekildedir; 

Buğday: Dünya üzerinde yağmurla beslenen ve yetiştirildiği alan en geniş olan tarımsal ürün 
buğdaydır. İklim değişikliğinin etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmadığı takdirde, 
içinde bulunduğumuz yüzyılda dünya üzerinde buğday yetiştirilen alanların %60’nın kuraklığa 
yenik düşeceği (Trnka vd., 2019) tarafından yapılan çalışmada belirtilmiştir. Aynı zamanda 
Paris Antlaşmasının hedefine göre küresel ısınma 1.5°C yerine 2°C’de sabitlense bile, buğday 
üretim alanlarının neredeyse %30'unun küresel ve eş zamanlı kuraklık yaşayabileceği ortaya 
konulmuştur. Temel gıda maddesi olarak tarımı en yaygın gerçekleştirilen buğdayın küresel 
anlamda kuraklıktan etkilenmesi aynı zamanda gıda fiyatlarında da yükselme anlamına 
gelmektedir (Çolak, 2019). 

Pirinç: Pirincin yetiştirildiği Avrupa Akdeniz bölgelerinde tarımsal sistem sosyokültürel ve 
ekolojik anlamda önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan bir çalışmada elde edilen sonuçlara göre 
adaptasyon çalışmaları gerçekleştirilmediği takdirde Avrupa’da pirinç üretimindeki ilk 5 ülke 
arasında yer alan Fransa ve İtalya’da yer alan pirinç ekim alanlarındaki verimin 2030'da 
ortalama %8 ve 2070'de %12 azalacağı görülmüştür. Aynı zamanda iklim değişikliğinin mahsul 
döngüsündeki kısalma üzerinde de etkili olacağı ortaya konulmuştur (Bregaglio vd., 2017). 
Çin’de iklim değişikliğinin pirinç ve mısır üretimi üzerindeki olası etkileri konulu yapılan bir 
başka çalışmada da ılıman ve tropik olmayan tarım alanlarında aşırı sıcaklık nedeniyle önemli 
verim kayıpları gerçekleşebileceği belirtilmiştir. Mısır ve pirinç verimi, ortalama büyüme 
mevsim sıcaklığında 1°C’lık bir artışın, sırasıyla %2.995 ve %2.268 oranında azalacaktır (Chen 
vd., 2020). İlgili çalışmada mısır ve pirincin bölgede üretimi en fazla olan ürünler oluşu yanı 
sıra yakıt gibi farklı amaçlarla da önemli bir endüstriyel ürün olmasıyla, ulusal yenilebilir enerji 
hedeflerinde önemli bir rol oynadığından bahsedilmiştir. İklim değişikliği doğrudan tarımı 
etkileyen bir unsur olarak gelecekte gıdaya erişim anlamında bir tehdit olmanın yanı sıra 
endüstriyel anlamda da bir tehdit oluşturmaktadır.  
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Kahve: Dünyanın en değerli tropik ihracat ürünü olan kahve üretiminin iklim değişikliği tehdidi 
altında olduğu görülmektedir. Tanzanya’daki kahve yetiştirme alanlarının örneklem olduğu bir 
çalışmada, yeterli adaptasyon çalışmaları yapılmadığı takdirde yakın gelecekte kahve 
üretiminde ciddi azalma olacağı belirtilmektedir. Tanzanya'nın yanı sıra Brezilya, Kolombiya, 
Kosta Rika, Etiyopya ve Kenya’daki kahve yetiştirilen bölgelerin de dikkat çekici derecede 
benzer minimum sıcaklık trendlerini izlediği görüldüğünden risk bu bölgeler için de geçerli 
olmaktadır (Craparo vd., 2015).  

Hayvancılık söz konusu olduğunda; çiftlik hayvanlarının iklim değişikliğinden kalite ve miktar 
açısından etkilenebileceği öngörülmektedir. Örneğin, yazların daha yüksek sıcaklıklarda 
yaşanmasının, hayvan iştahı üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip olduğuna dair tahminler vardır 
ki bu da hayvanların daha az kilo almasına neden olmaktadır. İklim değişikliği, hem yem 
kalitesinin düşmesi hem de ortam sıcaklığının artması yoluyla hayvancılık üretimi (örneğin 
düşük süt üretimi) üzerinde olumsuz etki yapma eğilimindedir. Buna karşın orta ila yüksek 
enlem otlakları üzerinde yapılan bazı çalışmalarda, iklim değişikliği altında hayvancılıkta 
verimin arttığı durumlara yönelik senaryolardan da bahsedilmiştir (Adams vd., 1998). 

İklim değişikliği, diğer gıda kaynaklarında olduğu gibi balık ve deniz ürünleri için de tehlike 
arz etmektedir. Su sıcaklıklarının yükselmesiyle nehir, akarsu gibi küçük iç su alanlarında 
soğuk su balıkları azalıp, sıcak suya dayanıklı olan türler artacak bu da o ekosistemde tek yönlü 
bir popülasyon oluşturarak dengenin bozulmasına yol açacaktır. Kıyı balıkçılığı alanlarına 
bakıldığında ise, bu bölgelerde yaşamını sürdüren ve ekonomik anlamda değerli olan kabuklu 
canlıların yaşam alanları zarar görerek özelliklerini kaybedecektir. Deniz seviyesindeki ve 
sıcaklıklarındaki yükselmeler ile birlikte bazı türlerde başka alanlara göçler, balık ölümleri gibi 
durumlarla karşılaşılacaktır. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesi, sudaki oksijen oranını 
azaltacağından, canlılar üzerinde fizyolojik stres ve devamında türlerin azalmasına neden 
olacaktır. Bunların yanında iklim değişikliğiyle birlikte sulardaki patojen mikroorganizmalar, 
toksik maddeler artarak su ürünlerinin kontamine olmasına neden olacaktır. Bu etkenler gıda 
güvenliği açısından su ürünlerini etkileyerek, tüketiminde azalmalara yol açacaktır. Özellikle 
toksik alglerin artışıyla kabuklu deniz ürünleri zehirlenmelerinde de artışlar görülecektir. Balık 
yetiştiriciliği sektörü yönünden bakıldığında iklim değişikliğinin olumsuz çevresel etkileri ile 
insan tüketimine uygun gıda üretiminde çeşitlilik ve stokların azalması gibi durumlarla 
karşılaşılacaktır (Mol Tokay ve Doğruyol Bayar, 2012). 

Sığır eti, kuzu eti, peynir, süt ürünleri, çikolata, kahve, karides, domuz eti, tavuk eti, yumurta, 
pirinç, süt sırasıyla karbon ayak izi en fazla olan yiyeceklerdir (Poore ve Nemecek, 2018). İklim 
değişikliğinden en fazla etkilenmesi beklenen gıda ürünleri aynı zamanda karbon ayak izi de 
en yüksek ürünler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu karşılıklı ilişki nedeniyle bu ürünlerin 
üretiminde sürdürülebilir ve karbon ayak izini azaltıcı önlemler alınması ile, iklim 
değişikliğinin insan beslenmesinde temel oluşturan bu ürünler üzerindeki etkilerinin 
olabildiğince ertelenmesi önem arz etmektedir. AB ülkelerinde gıda sektöründe 
sürdürülebilirlik için EPD (Environmental Product Declaration) yani çevresel ürün beyanı 
belgelendirmesi sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem sayesinde gıda üretiminde sürdürülebilir 
yöntemler uygulandığı garanti altına alınmaktadır (Semtrio, 2022). 
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SONUÇ 

Gıda kaynaklı karbon ayak izi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine etki eden unsurlardan 
biridir. Buna karşın iklim değişikliğinin de gıda üretim sistemleri üzerinde negatif etkileri 
bulunmakta; yakın gelecekte bazı temel gıda ürünlerinin üretiminin sağlanamamasına neden 
olacağı beklenmektedir. İklim değişikliğinin en çok karbon ayak izine neden olan gıdaların 
üretimini olumsuz etkilemesi paradoksu; iklim değişikliğini yavaşlatmada gıda üretim 
sistemleri kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. 
Özellikle et ve süt ürünlerinin üretimi, hayvancılıktaki girdiler ve çiftlik hayvanlarının biyolojik 
yapısından dolayı karbon ve eşdeğeri sera gazlarının atmosfere salınmasında en başta gelen 
gıda üretim faaliyetidir. İklim değişikliğinde payı olan tarım ve hayvancılık faaliyetleri 
mümkün olduğunca karbon ayak izinin azaltılması hedefiyle devam ettirilmelidir. Bunun için 
su kullanımının azaltılması, sürdürülebilir olmayan enerji kaynaklarından yenilenebilir enerjiye 
geçişin hızlandırılması, fosil yakıt kullanımının azaltılması ile tarım arazilerini genişletme gibi 
nedenlerle orman tahribinin engellenmesi gibi önlemler alınmalıdır.   

Küresel ısınmanın Paris Anlaşması ile belirlenen 1,5°C sınırını aşmaması için, konuya yönelik 
çalışmalar yürüten kuruluşların enerji, sanayi, ulaşım ve beslenmenin temelini oluşturan tarım 
sektörlerinde sera gazı salınımını azaltıcı önlemler alınması gereklidir. Şehirlerdeki nüfus 
oranının yoğunluğu ve kırsal alanlardan şehirlere yönelik göçün günden güne ciddi biçimde 
artışı göz önüne alınırsa; artan tüketim hızına karşılık gelecek bir üretim potansiyeli olmadığı 
tartışmalarına karşın yıllar içinde tarım alanları giderek genişlese de hem gıda atıkları miktar 
anlamında oldukça fazla hem de dünyanın birçok yerinde açlık sorunu yaşanmaktadır. Bu da 
Gıda ve Tarım Örgütü (2001) tarafından “bütün insanların her zaman aktif ve sağlıklı yaşamı 
için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla yeterli, 
sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan sürekli erişebilmeleri” 
şeklinde tanımlanan gıda güvencesinin sağlanamadığı anlamına gelmektedir. Gıda ve Tarım 
Örgütü’nün 2021 yılında yayınlamış olduğu son rapora göre, küresel anlamda açlıktan etkilenen 
insan sayısının 828 milyona yükseldiği ortaya konulmuştur (FAO, 2021).  Bu da dünya 
nüfusunun yaklaşık %12’lik kısmını kapsamaktadır. Açlık ve atık sorunun sonlandırılması 
sürdürülebilir kalkınma amaçları arasında yer almaktadır. Gıda güvencesi sorunun çözümünde 
sürdürülebilir yöntemlerin izlenmesi oldukça önemli olup; tarım alanlarının kontrolsüzce artışı 
ile iklim değişikliği gerçekliği göz ardı edilerek yapılacak tarımsal faaliyetler her geçen gün 
küresel ısınmaya etki etmektedir. Tarımda gübreleme, sulama, tarım zararlıları ile mücadele 
gibi konularda agresif yöntemlerin terk edilip bilinçli tarımsal uygulamalar ile sürdürülebilir 
temelli yaklaşımlar benimsenmelidir. Bu noktada iyi tarım uygulamaları konusunda 
bilinçlendirme ve teşvik çalışmaları ile ivedilikle bu uygulamalara yönelme elzemdir.  

Beslenme tipinde yapılacak değişiklikler ile hayvancılık kaynaklı besinlerin tüketiminin 
azaltılması ya da vegan/vejetaryen tip beslenme bireysel anlamda karbon ayak izinin 
azaltılmasında etkili olup, küresel anlamda bu geçiş sağlanabildiği takdirde iklim değişikliği ve 
sürdürülebilirlik için olumlu etkiler gözleneceği araştırmacılar tarafından belirtilmiştir.  

Tarım ve beslenme ile doğrudan bağlantılı olan gastronomi alanında da sürdürülebilirlik 
konusunda alınması gereken önlemler mevcuttur. Gastronomide yiyecekler bölgesel özellikleri 
bağlamında değerlendirilmekte olup, bazı özel ürünler her coğrafyada yetişmeye elverişli 
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değildir. Uzun mesafeler arası ulaştırma faaliyetleri, bu yiyeceklerin karbon ayak izini artıran 
bir unsurdur. Gastronomik açıdan bakıldığında yiyecek içecek sektöründe yiyeceklerin karbon 
ayak izinin azaltılmasında tedarik kaynakları önemli bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle 
gastronomide yakın kaynaklardan tedariki sağlanan yerel özellikteki tarımsal ürünlerin 
öncelikli tercihi fark yaratacak bir önlem olacaktır. Aynı zamanda yiyecek içecek sektöründe 
yemek hazırlama, depolama süreçlerinde ve işletmede kullanılan tüm enerji kaynaklarında 
yenilenebilir kaynakların tercihi sektörün sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Gıda 
atıklarının mümkün olduğunca azaltılması ile birlikte sıfır atık anlayışının benimsenmesi; 
yiyeceklerin yaşam döngüsündeki aşamalar boyunca biriktirdiği karbon ayak izini azaltarak 
sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutu anlamında etkili bir adım olacaktır. 
Gıda atıkları işletmeler için çöpe giden bir gider kalemi anlamına gelmekte olup, gıda 
atıklarının azaltılması ekonomik açıdan karlılığı artırmakla birlikte, yeşil pazarlama açısından 
da konuya ilgili bilinçli müşteriler için artı bir özellik olarak tercih edilirliği artıran bir özellik 
olacaktır. 
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ÖZET  

Bu araştırmanın amacı; TripAdvisor web sitesinde Afyonkarahisar’da Turizm İşletme Belgeli 
yiyecek içecek tesislerine ilişkin yapılan şikâyetleri incelemektir. Afyonkarahisar’da yemek 
hizmeti sunan 3 işletmeye yönelik olumsuz yorumlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. 
Tripadvisor.com sitesinde 17.07.2022 tarihine kadar olan yorumlar içerik analizine tabi 
tutulmuş, yapılan 282 yorumun 170’inin olumsuz yönde olduğu tespit edilmiştir. 
Afyonkarahisar’da yemek hizmeti sunan restoranlarla ilgili olumsuz yorumlar sırasıyla 
yiyecek içecekle ilgili şikâyetler, hizmet ortamıyla ilgili şikâyetler, fiyatla ilgili şikâyetler, 
personel ile ilgili şikâyetler, servis ile ilgili şikâyetler ve menüyle ilgili şikâyetler olmak üzere 
6 farklı kategoride ele alınmıştır. Genel olarak lezzet, fiyat, yiyecek kalitesi, temizlik, 
personel ilgisizliği konularında en fazla şikâyet edilen faktörler olduğu tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Müşteri, Şikâyet, Afyonkarahisar 

EVALUATION OF CUSTOMER COMPLAINTS REGARDING FOOD-
BEVERAGE FACILITIES WITH TOURISM MANAGEMENT 

CERTIFICATE IN AFYONKARAHISAR 
ABSTRACT  

The purpose of this research; It is to examine the complaints about the food and beverage 
facilities with Tourism Operation Certificate in Afyonkarahisar on the TripAdvisor website. 
Negative comments about 3 businesses providing catering services in Afyonkarahisar were 
analyzed by content analysis method. Comments up to 17.07.2022 on Tripadvisor.com were 
subjected to content analysis, and it was determined that 170 of the 282 comments made were 
negative. Negative comments about restaurants that offer catering in Afyonkarahisar are 
handled in 6 different categories, respectively, complaints about food and beverage, 
complaints about service environment, complaints about price, complaints about staff, 
complaints about service and complaints about the menu. In general, it has been determined 
that the most complained factors are taste, price, food quality, cleanliness, and staff 
indifference.   

Keywords: Customer, Complaint, Afyonkarahisar 
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GİRİŞ 

Hızla gelişen internet ağı insanların iletişimlerinde önemli bir faktör haline gelmiştir. Bireyler, 
bir ürün ya da hizmet satın alma kararı vermeden önce araştırma yapmaktadırlar ve önceden o 
ürünü veya hizmeti satın almış ya da kullanmış kişilerin fikirlerini öğrenme eğiliminde olurlar 
(Sezgin vd., 2012: 116). Bu sebeple son yıllarda sıklıkla paylaşımların yapıldığı sosyal medya 
araçlarından biri olan şikâyet siteleri, bilhassa turizm ürünlerinin özelliklerinden ötürü 
yaşanabilecek sorunların en fazla nerede, ne şekilde ve nasıl gerçekleştiği üzerine bilgiler 
vererek turistik ürünlerden yararlanmak isteyen müşterilerin fikir sahibi olmalarını 
sağlamaktadır. Turistlerin neredeyse yarısı tatil planlarına karar vermeye yardımcı olduğu için 
çevrimiçi yorum sitelerinin kendilerine faydalı olduğunu düşünmektedir (Kutluk ve Arpacı, 
2016:368-369). TripAdvisor gibi sosyal medya araçlarında üretilen içerikler, tüketicilerin 
kararlarında etkili olduğu için işletmeler müşteriler ile iyi ilişkiler geliştirmek, yeni müşteriler 
kazanmak ve işletme imajını korumak gibi çalışmalar yapmaktadır (Aydın, 2016:14). 

Restoran işletmeleri, yiyecek içecek sektörünün en mühim alanında yer almaktadır. Birtakım 
kaynaklarda yiyecek-içecek işletmeleri restoran işletmesi olarakta tarif edilmektedir. Restoran 
işletmelerini, yiyecek-içecek işletmelerinden ayıran en büyük nitelik ise üretilen ürünün 
sadece yiyecek-içecek maddelerinden oluşmayıp; müşteriyi karşılamadan uğurlamaya kadar 
birçok hizmet ürünlerini de bir arada sunmasıdır (Kılınç, 2011: 3). Restoran müşterileri 
yemek yeme tecrübelerini birçok yönden değerlendirmektedir. Müşterilerin önem verdiği 
etmenlerin eksik olması ya da yerine getirilmemesi müşteriyi olumsuz yönde etkilemekte ve 
şikâyete neden olmaktadır (Erdem ve Yay, 2017: 203; Oğuzbalaban, 2020: 2899). Bu 
doğrultuda, rekabetin her geçen gün arttığı atmosferde, işletmeler yeni müşteriler bulmak 
yerine, mevcut müşterilerin memnun edilmesi ve onları işletme için daimi hale getirilmesi 
konusunda yeni politikalar geliştirmesi gerekmektedir (Kitapcı, 2008: 112). 

Bir şehrin turizm alt yapısının gelişmiş olması ve gelen turistin mutlu bir şekilde ayrılarak 
tekrar ziyaret etmesi çok önemli bir öğedir. Turistler bir yeri ziyaret ettiklerinde ulaşım, 
konaklama, yeme-içme gibi hizmetlerde sorun yaşamak istememektedir. İşletmeler aynı 
zamanda, müşteri sürekliliğini sağlamak ve böylece ekonomik olarak ayakta kalabilmek için 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak durumundadır. Müşteri memnuniyetini 
sağlamak adına yapılması gereken işlemlerden bir tanesi de şikâyet edilen hizmete karşı 
çabuk ve tatmin edici çözüm yolları bulmak, uygulamaya sokmak ve böylece müşterinin 
gönlünü yeniden kazanarak işletmeden memnun ayrılmasını sağlamaktır. Bir işletmeden 
memnun ayrılan müşteri tekrar aynı işletmeye geldiği gibi aile yakınlarını ve arkadaş 
çevresini de o işletmeye yönlendirebilmektedir (Doğan vd., 2016: 13-14; Şen, 2021:1772). 

Bu kapsamda çalışma, Afyonkarahisar ilinde faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek 
içecek tesislerinde ortaya çıkan müşteri şikâyetlerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç 
doğrultusunda, çalışmada söz konusu bu şehirde faaliyet gösteren yiyecek-içecek 
işletmelerine ilişkin Tripadvisor.com’da şikâyet unsuru yaratan konular tespit edilmeye 
çalışılmış ve çözüm önerileri geliştirilmiştir. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

TDK’ya göre (2019) şikâyet kavramı Arapçadan gelmiş olup; “hoşnutsuzluk belirten söz veya 
yazı, sızlanma, sızıltı, yakınma, yakıntı” olarak açıklanmaktadır. Şikâyet, ‘memnun edici 
olmayan bir deneyim sonucunda oluşan duygusal bir yansıma veya tepki’ olarak 
yorumlanabilir (Çakıcı ve Güler, 2015:220). Şikâyet kavramı, ‘satın alınan mal veya hizmetin 
beklentileri karşılayamaması’ olarak da açıklanmaktadır (Kılıç ve Ok, 2012). Şikâyet kısaca, 
‘müşterinin olumsuz geribildirimi’ olarak tanımlanmaktadır (Bell vd., 2004:113).    

İşletmenin genel amaçları çerçevesinde geçerli olduğu gibi restoranlarda da işletmenin 
varlığını sürdürmesi ve karlılığını yükseltebilmesi, memnun müşteriler sayesinde 
gerçekleşebilir. İşletmeler müşteri beklentilerini tam anlamıyla karşılamadıkları ve yerine 
getiremedikleri zaman müşteri memnuniyetsizliği veya şikâyetleri ile karşılaşabilmektedir 
(Özdemir vd., 2015: 61). Diğer taraftan; işletmeler, müşteri şikâyetleriyle doğru ilgilendikleri 
ve çözüm ürettiklerinde, şikayeti memnuniyete çevirerek, müşterilerini kaybetmekten 
kurtulmuş olacakları gibi, daha sonraki mal ve hizmet üretimlerinde de bu deneyimlerini 
kullanarak hatasız ve müşteri beklentilerini daha iyi karşılayan üretimler yapabileceklerdir 
(Albay, 2012: 143). 

Müşteriler yeme içme deneyimlerini farklı yönlerden değerlendirmektedirler. Deneyimleri 
sonucunda ortaya çıkan memnuniyetsizliklerini restoranın web sayfasında ya da sosyal medya 
aracılığıyla yer alan yorum sitelerinde dile getirmektedirler. Sosyal medyada yer alan seyahat 
tavsiye sitelerinde restoran işletmelerine yönelik müşteri şikâyetlerine olabildiğince fazla 
rastlanılmaktadır. Restoran işletmeleriyle ilgili şikâyetleri inceleyen çalışmalara bakıldığında, 
restoran müşterilerinin genel olarak atmosfer, personelin tutumu, sunum, fiyat, lezzet, yiyecek 
içeceğin kalitesi, temizlik ve özgünlük gibi konularda şikâyette bulundukları tespit edilmiştir 
(Yaşar, 2019: 243). 

Günümüzde hala ençok kullanılan karşılaştırma ve yorum siteleri arasında Tripadvisor’ın 
olduğu görülmektedir. Tripadvisor sitesinde yer alan restoranlara yönelik tüketici 
yorumlarının incelenmesi üzerine turizm alanında da çalışan araştırmacılar tarafından birçok 
çalışma ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları ise; Şahin vd., (2018) Alaçatı’da 
faaliyet gösteren restoranlara yönelik yaptığı çalışmada en fazla şikayetin fiyatlandırmadan 
kaynaklandığını belirtmişlerdir. İbiş vd., (2019) İstanbul’daki Çin restoranlarına yönelik 
müşteri yorumları ve şikayetlerini inceledikleri çalışmada müşteri yorumlarının %39’u şikayet 
içerikli olduğunu ve bu şikayetlerin “ürün”, “fiyat”, “fiziki koşullar” ile “hizmet kalitesi” 
üzerine olduğunu vurgulamışlardır. Çakmak ve Sarıışık (2020) yiyecek içecek işletmesine 
ilişkin tüketici yorumlarının içerik analizi başlıklı yaptıkları araştırma sonucunda müşteriler 
tarafından yapılan yorumların %6’sının şikayet içerikli olduğunu ve bu şikayetlerin 
“personel”, “servis”, “lezzet”, “zehirlenme” gibi konularda olduğunu tespit etmişlerdir. 
Kendir’in (2020) Edirne’de faaliyet gösteren ve TripAdvisor platformunda yer alan Edirne 
Tava Ciğeri Restoranlarına ait çevrimiçi yorumları incelediği çalışmasında olumlu ve 
olumsuz olmak üzere iki kategori yer almıştır. Araştırmada turistlerin olumlu yorumlarının 
olumsuz yorumlarına göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Olumlu yorumlara ilişkin 
kelime bulutunda öne çıkan ifadeler “lezzetli”, “gayet iyi”, “tavsiye ederim” ve “doyurucu” 
olmuştur. Olumsuz yorumlarda ise “kuru”, “lezzetsiz”, “yağlı” ve “pahalı” ifadeleri 
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olmuştur. Perçin ve Yiğit (2020) Kapadokya’da birinci sınıf restoran işletmelerine yönelik 
yaptıkları çalışmalarında; müşterilerin “yiyecek-içecekler” ve “personel davranışları “ 
konusunda şikâyetçi olduklarını belirtmişlerdir.  

Genel olarak konuyla ilgili literatüre bakıldığında restoran işletmelerine yönelik benzer olan 
çalışmaların yapıldığı görülmüştür. Bunlar; “Beuscart, Mellet ve Trespeunch, 2016; 
Demirkol, Kaya ve Akın, 2017; Taştan ve Kızılcık, 2017; Şengül, Çavuş ve Taşkın, 2018; 
Yurday ve Kıngır, 2019). Turizme yönelik yapılmış diğer çalışmaları incelediğimizde ise otel 
(O’connnor, 2010; Au, Buhalis ve Raw, 2014; Çizel, ve Ajanovic, 2015; Bayer ve Emir, 
2017; Çuhadar, Köseoğlu ve Gültepe, 2018; Çizel, Doğancili, Karaçar ve Ak, 2019; Ak ve 
Dinçer, 2019; Yılmaz, 2019), imaj (Belli ve Çolak, 2017), destinasyon (Miguéns, Baggio ve 
Costa, 2008), ulaşım (Güngör, Yücel Güngör, ve Seden, 2019) ve diğerleri (Yoo ve Gretzel, 
2008; Amaral, Tiago ve Tiago 2014; Egresi, 2017; Safaa, El Housni ve Bédard, 2017” olarak 
yer almaktadır.  

YÖNTEM  

Bu araştırmanın amacı Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek-
içecek tesislerine ilişkin şikayetleri incelemektir. Bu çerçevede ilgili tesislere ilişkin 
tripadvisor’da yer alan olumsuz yorumlara içerik analizi yapılmıştır. Afyonkarahisar ilinin 
seçilmesinin nedeni, Afyonkarahisar’ın 2019 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeleri 
arasında yer alarak, Gastronomi alanında Yaratıcı Şehir ünvanını alması sebebiyledir. Turizm 
İşletme Belgeli yiyecek-içecek tesislerinin seçilmesinin nedeni ise profesyonel hizmet sunan 
işletme olmalarından dolayıdır. Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli altı 
(6) adet yiyecek-içecek tesisi bulunmaktadır. İlgili yiyecek-içecek tesislerine ilişkin 
TripAdvisor’daki 17.07.2022 tarihine kadar olan olumsuz yorumlar ele alınmıştır. 
18.07.2022- 21.07.2022 arasında yorumlar ise içerik analizine tabi tutulmuş, Bu tesislerden üç 
tanesi üzerine yorum yapıldığı görülmüştür. Çalışmada ilgili yiyecek-içecek tesislerinin 
isimleri verilmeyerek harf kodlaması kullanılmıştır. A yiyecek- içecek tesisinin genel 
ortalaması beş üzerinden iki buçuk (2,5), B yiyecek- içecek tesisinin genel ortalaması beş 
üzerinden dört (4), C yiyecek- içecek tesisinin ise genel ortalamasının beş üzerinden iki buçuk 
(2,5) olduğu görülmüştür. A yiyecek- içecek tesisine 179 kişi Türkçe yorum, 6 kişi ise 
İngilizce yorum yapmıştır. Bunlardan 134 kişi Türkçe, 3 kişi ise İngilizce olmak üzere 137 
olumsuz yorum yapmıştır. B yiyecek- içecek tesisine ise 72 kişi Türkçe yorum, 2 kişi ise 
İngilizce yorum yapmıştır.  

Bunlardan 22 kişi Türkçe olumsuz yorum yaparken, diğer dillerde ise olumsuz yorum yapan 
kişi olmadığı tespit edilmiştir.  C yiyecek- içecek tesisine 11 kişi Türkçe yorum, 4 kişi 
İngilizce, 4 kişi İspanyolca, 2 kişi Japonca, 1 kişi Rusça, 1 kişi ise Çince yorum olmak üzere 
toplamda 23 yorum yapmıştır. Bunlardan 8 kişi Türkçe, 3 kişi İngilizce, 2 kişi Japonca, 1 kişi 
İspanyolca dillerinde olmak üzere toplam 14 olumsuz yorum yapmıştır. Bu çalışmada 
olumsuz yorumlardan sadece Türkçe ve İngilizce dillere ilişkin görüşler incelenmiştir. 
İngilizce çeviri için alanında uzman olan kişiler tarafından Türkçe’ye çevrilmiş. Daha sonra 
da tekrar İngilizce’ye çevrilmiştir. Tripadvisor’da Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm 
işletme belgeli yiyecek-içecek tesislerine ilişkin toplam 282 olumlu ve olumsuz yorumdan 
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“ortalama, kötü ve berbat” seçeneğini işaretleyenler olumsuz yorum olarak kabul edilip 170 
yorum incelemeye alınmıştır.  

Yiyecek- içecek tesisine ilişkin Tripadvisor’da yer alan bilgilere göre A yiyecek- içecek 
tesisine ilişkin ortalama seçeneğini işaretleyen 38 kişi, B yiyecek- içecek tesisine ilişkin 
ortalama seçeneğini işaretleyen 7 kişi, C yiyecek- içecek tesisine ilişkin ortalama seçeneğini 
işaretleyen ise 5 kişi olmak üzere toplamda 50 kişi (%29.0); A yiyecek- içecek tesisine ilişkin 
kötü seçeneğini işaretleyen 30 kişi, B yiyecek- içecek tesisine ilişkin kötü seçeneğini 
işaretleyen 6 kişi, buna karşılık C yiyecek- içecek tesisine ilişkin ise kötü seçeneğini  
işaretleyen kimsenin olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte toplamda 36 kişi (%21) kötü 
seçeneğini işaretlemiştir. A yiyecek- içecek tesisine ilişkin berbat seçeneğini işaretleyen 69 
kişi, B yiyecek- içecek tesisine ilişkin berbat seçeneğini işaretleyen 9 kişi, C yiyecek- içecek 
tesisine ilişkin berbat seçeneğini işaretleyen ise 8 kişinin olduğu belirlenmiştir. Toplamda 
yiyecek-içecek tesislerine ilişkin berbat seçeneğini işaretleyen 86 (%50) kişinin olduğu tespit 
edilmiştir. Müşteri şikayetlerinin kategorize edilebilmesi amacıyla Pentalidis’in (2010) kendi 
çalışmasında yer alan ve Yaşar (2019) tarafından ise Türkçe’ye çevrilerek kullanılan 
”Yiyecek içecek, servis, fiyat, hizmet, personel ve menü” olmak üzere 6 ana kategori ve 16 alt 
kategori bu çalışma kapsamında ölçüt alınarak müşteri şikayetleri analiz edilmiştir. Bu 
çalışmada bazı alt kategorilere ilişkin yorum yapılmadığından dolayı ilgili çalışmadan 12 alt 
kategori, bununla birlikte Dalgıç vd. (2016) tarafından müşteri şikayetlerini kategorize 
edilmesinde kullanmış olan Gıda güvenliği alt kategorisi de eklenerek toplam 13 alt 
kategoride değerlendirilmiştir. İlgili ana kategorilere ilişkin müşterilerin olumsuz yorumlarına 
çalışmada yer verilmiştir.  Bu araştırmada sadece tripadvisor sitesinde yer alan yorumların ve 
Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren turizm işletme belgeli yiyecek-içecek tesislerine ilişkin 
olumsuz yorumların incelenmiş olması araştırmanın sınırlılıklarını oluşturmaktadır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Elde edilen verilerin analizinde nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş, içerik analizi ve 
betimsel istatistikler kullanılmıştır. Bu çerçevede elde edilen bulgular aşağıda sunulmuştur.  

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinden turizm işletme belgeli 
tesislere ilişkin yiyecek-içecek ile ilgili müşteri şikayetleri tablo 1’de verilmiştir. Buna göre 
Afyonkarahisar’da yiyecek-içecek ile ilgili müşterilerin en az olumsuz yorum yaptıkları konu 
gıda güvenliği olmuştur. Bu durum gıda güvenliği konusunda ilgili tesislerin dikkatli 
davrandıkları şeklinde ifade edilebilir. Buna karşılık diğerlerine göre tripadvisor 
yorumcularının en fazla oranda olumsuz yorum yaptıkları konularına başında Lezzet (%32,5) 
olduğu tespit edilmiştir.   

Tablo 1. Yiyecek-İçecek ile İlgili Şikayetler 

Ana Kategori  Alt Kategoriler n % 
 
 
 

Yiyecek-İçecek 

Lezzet  26 32,5 
Yiyecek Kalitesi  21 26,2 
Doyuruculuk (Porsiyon) 9 11,2 
Yiyecek-İçecek Sıcaklığı 
ve Tazeliği  

19 23,7 

Gıda Güvenliği  5 6,2 
Toplam  80 100 
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Yiyecek-İçecek ile ilgili olumsuz yorumlar yapan müşterilere ilişkin yorumlardan 
bazıları şu şekildedir;  

“Neyse, oturup çay içelim, şöyle bir sucuk tost yiyelim dedik. Çaylar soğuk sayılırdı, tost ise 
inanamadık içinde dört küçük sucuk dilimi vardı. “ 

“Peynir ise 3 kişiye ufacık bir dilimle geldi.”  

“Sabahtan kalma çay 2 lira….”  

 “Yemeğimin içinde tanımlanamayan şeyler vardır. Bu konu ile ilgili olarak müdüre ulaşmaya 
çalıştım ama benimle konuşamayacak kadar meşguldü.”  

“Oturduk 30 dakika bakan olmadı. Et çiğ geldi. ”  

“Beyaz peynirde çiğ balık kokusu var. Muhtemelen deniz ürünleri ile aynı dolapta 
bekletiliyor. “ 

“Daha önce de birkaç hijyen sorunu ile karsılaşmıştım. Fakat buz kovasının içinden 
kullanılmış kürdan çıkınca yorum yapmak istedim.”  

Tablo 2. Hizmet Ortamıyla İlgili Şikayetler  

Ana Kategori Alt Kategoriler n % 

 

 

Hizmet Ortamı 

Beklentiyi Karşılamıyor  36 42,3 

Temizlik  36 42,3 

Atmosfer  12 14,1 

Dekorasyonunun Kötü 
Olması  

1 1,17 

Toplam  85 100 

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinden turizm işletme belgeli 
tesislere ilişkin hizmet ortamıyla ile ilgili müşteri şikayetleri tablo 2’de sunulmuştur. Buna 
göre Afyonkarahisar’da yiyecek-içecek ile ilgili müşterilerin en az şikayet ettikleri konu 
dekorasyonun kötü olması konusu olmuştur. Bu durum gelen müşterilerin dekorasyon 
konusunda ilgili işletmelerden memnun olduklarını göstermektedir.   

Hizmet Ortamıyla ile ilgili olumsuz yorumlar yapan müşterilere ilişkin yorumlardan bazıları 
şu şekildedir;  

“Tesis terk edilmiş havasında lezzeti vasatın vasatı. Bir daha gitmem”  

“Tesis bakımsız eskimiş artık bakım zamanı gelmiş “ 

“Tuvaletler çok kirli tavandaki sinekler, yemeklerin kalitesi bozulmuş kesinlikle uğramayın 
yazık.” 
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Tablo 3. Fiyat ile İlgili Şikayetler 

Ana Kategori Alt Kategori n % 

         Fiyat         Pahalı Olması   62 100 

 

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinden turizm işletme belgeli 
tesislere ilişkin fiyat ile ilgili müşteri şikayetleri tablo 3’te sunulmuştur. Buna göre ilgili 
tabloda fiyat ile ilgili yapılan olumsuz yorumların sayısı gözardı edilemeyecek şekildedir.  
Dolayısıyla bu konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.  

Fiyat ile ilgili ortalama, kötü ve berbat şeklinde olumsuz yorum yapan müşterilerin 
yorumlarından bazıları şunlardır;  

“Afyon’dan ilk kez geçerken daha önce duyduğum bir sucuk markasını tadayım diye 
durduğum tesis. Sucuk ekmek veya sucuk döner adı her neyse pahalı. Tamam hadi bunu tattık 
yedik ödedik de kahvehane bardağında içilen bulaşık suyundan hallice çaya 6 TL almak nedir 
arkadaş? Her restoranda büyükten küçüğüne çay ikram edilir hadi ikram etmedin de bu fiyata 
satmak nedir? “  

“Aşırı ve gereksiz pahalı, sucuklu yumurta için boşuna durmayın, 1 kangal sucuk alın daha 
hesaplı” 

“Fiyat politikası bir Anadolu şehri değil, İstanbul Beşiktaş'da bir içkili lokanta ayarında”  

 

Tablo 4. Personel ile İlgili Şikayetler  

Ana Kategori  Alt Kategoriler n % 

 

Personel 

     Personelin İlgisizliği  43 91,48 

      Rezervasyon Hatası  4 8,51 

           Toplam  47 100 

Tablo 4’ te turizm işletme belgeli yiyecek-içecek işletmelerinde çalışan personele ilişkin 
yapılan olumsuz yorumlara yer verilmiştir. İlgili tabloya göre daha az olumsuz olan alt 
kategori rezervasyon hatası olmuştur. Bununla birlikte personelin ilgisizliğine yönelik 
olumsuz yorumların fazlalığı dikkat çekmektedir. Bu konuda gerekli eğitimlerin verilmesi 
gerekmektedir.   

Personel ile ilgili olumsuz yorumlar yapan müşterilere ilişkin yorumlardan bazıları şu 
şekildedir;  

“Sanırsınız ki ücretli çalışan değiller de savaşta esir düşmüşler zorla düşman kampında 
çalıştırılıyorlar. Tüm genç çalışanların akılları hep cep telefonlarında. Kimisi her fırsatta 
telefonunu açıyor, kimisinin de cebinden kocaman telefon sarkıyor. Belli ki seninle baştan 
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savma ilgilenip bir an önce telefonuna sarılmak istiyor. Daha deneyimli, yaşı daha büyük bir 
garson tek başına mücadele etmeye çalışıyordu bizim gördüğümüz.”  

“Bahçe girişinden itibaren karşılayan hiç kimse yoktu. Ama asıl ilginci yer sorduğumuzda 
garson bakın işte oralara (evet aynen öyle) dedi. Biz tabiiki şaşırdık ama bitmedi daha sonra 
başka bir garsona sorduğumuzda bi soralım dedi ve bize daha yer bulmamız için emir veren 
garsona sordu. Aynı garson yüzümüze baka baka nerden bulucam şimdi vs gibi sözlerle 
resmen garsonu ve bizi payladı. Resmen bin pişman olduk moralimizi tamamen bitirdi..”  

“Rezervasyon yaptırmamıza rağmen ağaçların altında kuş pisliklerinin hakim olduğu bir 
masa örtüsü ve servis tabaklarının olduğu yeri uygun gördüler. Değiştirmek konusunda 
ısrarcı olunca loca kısmına almak zorunda kaldılar ki oralar boşmuş başta yok dediler. “ 

“Rezervasyon yapmama ragmen aile yeri diye acayip kötü bir masaya yerlestirdiler.”  

“Oturduk masaya bekliyoruzki birisi siparis alsin. Arkadaşım bir garsona seslendi garson 
"tamam geliniyor" dedikten sonra bi 5 dk. daha geçti. Çok övülen yemeklerinden tadamadan 
garson ilgisizliğinden dolayı arkadaşıma kalk gidiyoruz böyle aşırı ilgi gösteren (!) :) bir 
yerde yemek yemek bize göre değil diyerek ve durumuda işletme müdürüne bildirerek 
ayrıldık. “ 

Tablo 5. Servis ile İlgili Şikayetler  

Ana Kategori  Alt Kategori n % 

        Servis         Yavaş Olması 16 100 

Tablo 5’te Yiyecek-içecek işletmelerinden turizm işletme belgeli tesis çalışanlarının yaptıkları 
servisle ile ilgili olumsuz yorumlar sunulmuştur. Buna göre servis ile ilgili yapılan olumsuz 
yorumlarda servisin yavaş olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla bu konu ile ilgili gerekli 
hassasiyetin gösterilmesi ve eğitim verilmesi gerekmektedir.  

Servis ile ilgili ortalama, kötü ve berbat şeklinde olumsuz yorum yapan müşterilerin 
yorumlarından bazıları şunlardır;  

“Servis berbat ve çok geç geliyor; buna rağmen fiyatları çok yüksek değmeyecek bir yer...”  

“Mekan çok güzel otantik bahçe kısmındaydık. Oturduk 30 dakika bakan olmadı. “ 

“Türk kahveleri buz gibi servis edildi.”  

“Tatlar güzel olmasına karşın servis konusunda yoğun bir amatörlük göze çarpıyor 
maalesef.”  

 

Tablo 6. Menüyle ile İlgili Şikayetler  

Ana Kategori Alt Kategori n % 

          Menü       Menü Çeşitliliği  5 100 
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Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren yiyecek-içecek işletmelerinden turizm işletme belgeli 
tesislere ilişkin menü ile ilgili yapılan olumsuz yorum tablo 6’da sunulmuştur. Buna göre 
Afyonkarahisar’da yiyecek-içecek ile ilgili müşterilerin en az şikayet ettikleri konulardan 
birisi menü çeşitliliği olmuştur. Bu konu ile ilgili az sayıda olumsuz yorum yapıldığı 
belirlenmiştir.  

Menü ile ilgili olumsuz yorum yapan müşteriye ilişkin yorum şu şekildedir;  

“Kocaman tesiste doğru dürüst yemek yok sadece sucuğu güzel” şeklindedir.  

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Günümüzde online olarak yapılan müşteri değerlendirmeleri, yiyecek içecek işletmelerindeki 
deneyimleri hakkında olumlu veya olumsuz dijital izler bırakarak, bireylerin işletme 
hakkındaki kararlarını etkileyen bilgi kaynakları haline gelmiştir. Teknolojiler sayesinde 
müşteriler, işletme hakkında yorumları okumak, araştırmak ve değerlendirmeye tabii tutarak 
detaylı bilgiye ulaşabilmektedirler. Hizmet sektörünün soyut olması ve ürünlerin satın 
almadan değerlendirilememesinden dolayı kişilerle ilgili iletişim daha da önemli hale 
gelmiştir. 

Bu çalışmada, Afyonkarahisar ilinde bulunan turizm işletme belgeli yiyecek içecek tesislerine 
yönelik değişik zamanlarda yer alan tripadvisor.com üzerinden yapılmış müşteri şikâyetleri 
incelenmiştir. Yapılan içerik analizi sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde sunulan 
öneriler Afyonkarahisar’da bulunan yiyecek içecek işletmelerine yönelik şikâyetleri azaltma 
konusunda yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 

Yiyecek içecek, servis, fiyat, hizmet, personel ve menü olmak üzere 6 ana kategori ve 12 alt 
kategorinin incelendiği bu çalışma kapsamında müşteri şikayetleri incelenmiştir. Bu 
çerçevede genel olarak lezzet, fiyat, yiyecek kalitesi, temizlik, personel ilgisizliği konularında 
en fazla şikayet edilen faktörler olduğu tespit edilmiştir.  

İlgili web sitesinde ortalama, kötü ve berbat şeklinde olumsuz yorum yapan müşterilerin 
yorumlarından elde edilen bulgular incelendiğinde fiyat ana kategorisi içerisinde yer alan 
pahalı alt kategorisine en fazla olumsuz yorum yazıldığı tespit edilmiştir. Yapılan diğer 
çalışmalar incelendiğinde benzerlikler taşıdığı tespit edilmiştir. Buna göre, Şahin vd., (2018) 
Alaçatı’da faaliyet gösteren restoranlara yönelik yaptığı çalışmada en fazla şikayetin 
fiyatlandırmadan kaynaklandığını belirtmişlerdir. Bununla birlikte, İbiş vd., (2019) 
İstanbul’daki Çin restoranlarına yönelik müşteri yorumları ve şikayetlerini inceledikleri 
çalışmalarında müşteri şikayetlerinden öne çıkan bir unsurun fiyat olduğunu vurgulamışlardır. 
Kendir (2020) Edirne’de faaliyet gösteren ve TripAdvisor platformunda yer alan Edirne Tava 
Ciğeri Restoranlarına ait çevrimiçi yorumları incelediği çalışmasında olumsuz yorumlar 
içerisinde pahalı ifadesinin olduğunu belirtmiştir.  

Elde edilen sonuçlar çerçevesinde sunulacak öneriler şu şekildedir;  

-Sık sık  rezervasyon kontrolü sağlanmalıdır.  

-Hijyene önem verilmelidir,  

-Fiyatlar daha uygun hale getirilmeye çalışılmalıdır,  
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-Personele belli periyotlarda hizmet içi eğitim uygulanmalıdır, Personelin ilgisizliğine 
(haftalık veya yıllık izin, mobbing, kişisel sorunlar, değersiz hissetme, uygulanan ücret 
politikası, mesai saatlerin düzensiz olması) bağlı nedenler araştırılmalı ve uygun çözümler 
getirilmelidir,  

-Hizmete uygun beklentilerin yerine getirilmesi önemlidir. Hazırlanan yemeğin servise uygun 
olmalı ivedilikle gerçekleştirilmeli ayrıca menüye göre misafire kaç dk, hangi koşullarda ve 
nasıl malzeme ile yapıldığı anlatılmalı diğer taraftan personelin her yönden detaylı bilgiye 
sahip olmalıdır. İleride yapılabilecek çalışmalar için öneri olarak Afyonkarahisar’da faaliyet 
gösteren diğer yiyecek- içecek işletmeleri ele alınarak incelenebilir. Farklı illerdeki yiyecek-
içecek işletmeleri ile karşılaştırma veya benzerlikler ortaya çıkarılabilinir. 
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ÖZET  

Günümüz dünyasında görülen duraksız değişim birçok konuda olduğu gibi beslenme 
alışkanlıklarını da değiştirmektedir. Ortaya çıkan yeni duyarlılıklar, dini alışkanlıklar, yeni 
akımlar, toplumda var olma kaygısı ve bireylerin dikkatleri üzerine çekme gibi birçok faktör 
beslenme alışkanlıklarına yön vermektedir. İnsanların kişisel özellikleri, takip ettikleri 
akımlar, hayranı oldukları ünlüler, inançları, çeşitli konularda hassasiyetleri ve fizyolojik 
özellikleri beslenme şekillerini etkilemektedir. Bu durum beslenmeyi sadece diyet olarak 
değil bir yaşam felsefesi kabul eden ve dünyada tercih edilme oranı gittikçe artan farklı 
beslenme türlerini ortaya çıkarmıştır. En bilinen adıyla vejetaryenizm olarak alan yazında yer 
alan beslenme akımı farklı alt kollara ayrılmaktadır. Bu çalışmada vejetaryenizmin alt kolları 
altında yer edinen frutayen diyeti kavramsal olarak incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Frutaryen beslenme, Vejetaryen beslenme türleri, Vegan beslenme 

A CONCEPTUAL RESEARCH ON FRUTARIAN DIET 

ABSTRACT 

The constant change seen in today's world is changing the eating habits as well as many other 
issues. Many factors such as emerging new sensitivities, religious habits, new trends, the 
anxiety of being in society and attracting the attention of individuals direct the eating habits. 
The personal characteristics of people, the trends they follow, the celebrities they admire, 
their beliefs, their sensitivities on various issues and their physiological characteristics affect 
their diet. This situation has revealed different types of nutrition, which accept nutrition not 
only as a diet but as a philosophy of life and which are increasingly preferred in the world. 
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The nutrition trend in the literature, most commonly known as vegetarianism, is divided into 
different sub-branches. In this study, the frutayen diet will be examined conceptually. 

Keywords: Frutarian diet, Vegetarian diet types, Vegan diet 

GİRİŞ  

Yaşam varlığını sürdürebilmek için insan beslenme faaliyetini gerçekleştirmek zorundadır. 
Beslenme, insanoğlunun büyümesi ve gelişmesi, sağlığını korunması, birçok hastalığının 
tedavisi ve yaşam kalitesini arttırması ile ilgilidir. Beslenme tercihleri bunların dışında 
bireylerin tutum ve davranışları ile eğitim ve çalışma hayatındaki performansını da 
etkilemektedir. İnsan hayatını önemli şekilde etkileyen beslenme kavramı, bireylerin 
kültürleri, gelenekleri, inançları ve yaşam tarzları ile değişiklik göstermektedir. Bu 
değişikliklerle de çeşitli beslenme türleri ortaya çıkmaktadır. Bu türleri tercih eden bazı 
bireylere göre, beslenme tercihi sadece yeme-içme seçimini yansıtmamaktadır. Beslenme 
şekilleri bir yaşam tarzı ve bir hayat felsefesi olarak da görülmekte ve ele alınmaktadır. 

Son yıllarda farklı beslenme şekillerinin ve bu beslenme şekillerini benimseyen bireylerin 
sayısı giderek artmaktadır. Özellikle internetin gelişmesi ile bilgi paylaşımı artmakta, 
böylelikle kendine uygun tarzda beslenme felsefelerini takip etme alışkanlığı giderek 
yaygınlaşmaktadır. Bunlar ile birlikte, birçok sektör bu beslenme alışkanlıklarına sahip 
tüketicilere hitap edecek yeni ürün ya da hizmetler üreterek, bireylerin hayatlarını 
kolaylaştırmaktadır. Örneğin, Almanya'da bulunan vegan restoran sayısı, 2013 yılında 75 iken 
122’ye yükselmiştir. Benzer şekilde, yine Almanya’da vegan yemek kitabı sayısı 2011 yılında 
12 iken, 2014 yılına kadar 77 kitap yayınlanmıştır. Ayrıca son yıllarda veganizm konulu 
bilimsel çalışmaların sayısı da artmaktadır (Janssen, Busch, Rödiger, & Hamm, 2016). 
Günümüzde uçaklarda servis edilen menü seçeneklerinde dahi birçok beslenme türüne göre 
seçenekler sunulmaktadır  (Fieldhouse, 1995; Yabacı, F., 2018).  

Bu beslenme şekillerinin birçoğunun temelinde sağlıklı ve saf beslenme amacı yer almaktadır. 
Tıp biliminde bu amaçla yalnızca belirli gıdaları tüketen bireylerin ortoreksiya adı verilen 
yeme bozukluğuna sahip oldukları belirtilmektedir.  Ortoreksiya, takipçileri tarafından “saf ve 
sağlıklı” kabul edilen katı gıda maddelerine dayalı yeme tutkusu içeren bir yeme bozukluğu 
olarak ifade edilmektedir. Bu beslenme bozuklukları bireylerde önemli beslenme 
yetersizliklerine ve dolayısı ile beslenme kaynaklı hastalıklara sebep olabilmektedir. Bunların 
dışında bu bozuklukların, aynı zamanda aile ilişkilerinde ve sosyal izolasyonda rahatsızlıklara 
neden olabileceği ifade edilmektedir (Causso vd., 2010). Yapılan bazı araştırmalarda ise özel 
beslenme türlerinin insan sağlığına çeşitli faydalarının olduğu bilinmektedir. Örneğin, 
Rajaram (2000) yaptığı çalışmada vejetaryen beslenme ile obezite, hipertansiyon, diyabet ve 
bazı kanser türleri gibi çeşitli kronik hastalık risklerinde azalma olduğuna dair bilimsel 
kanıtlar bulunduğunu ifade etmektedir.  

Bu çalışmada vejetaryanizmin bir alt kolu olarak görülen frutaryenizim beslenme türü ile ilgili 
bir literatür taraması yapılması amaçlanmaktadır. Frutaryenler tarafından sağlıklı ve doğaya 
yararlı olduğu düşünüldüğünden benimsenmekte olan bu kavram ve özellikleri bu çalışmada 
açıklanmaya çalışılmıştır. 
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KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Vejetaryanizm 

Vejetaryenlik (vegetarianism) kelimesi, hayat dolu, canlı veya güçlü anlamlarına gelen 
Latince "vegetus" kelimesinden türemiştir (Tunçay Son, 2016). Türk Dil Kurumu tarafından 
ise vejetaryenlik, Fransızca kökenli bir kelime olarak “etyemez” şeklinde tanımlanmıştır 
(TDK, 2018). Vejetaryenlik birçok insan için bir beslenme şekli değil bir yaşam tarzıdır. 
Yemek veya yiyecek bir kişinin özel seçimini sembolize etmektedir. Vejetaryen diyet fikrinin 
antik Hindistan'da ve aynı zamanda antik Yunan’da M.Ö. 5. yüzyılda başladığı ifade 
edilmektedir (Chavan, 2015). 

Vejetaryen beslenme genel anlamıyla, yaşayan veya ölü herhangi bir hayvanın vücudunun bir 
bölümünden oluşan veya bu ürünlerden üretilen yiyeceklerin tüketilmediği, bunların dışında 
kalan tahıl, bakliyat, baklagiller, sebze, meyveler gibi hayvan bazlı olmayan yiyeceklerin 
tüketildiği bir beslenme şeklidir (Amerikan Beslenme Derneği, 2018). Vejetaryen ise bu 
beslenme şeklini benimsemiş ve hayatında uygulayan insanlara verilen isimdir. 1842 yılında 
geliştirilen bir tanımda; kırmızı et, tavuk ve balığın tüketilmediği, yumurta, süt ve süt 
ürünlerinin ise tercihe bağlı olarak tüketildiği beslenme tarzına vejetaryenlik adı verilmiştir 
(“Vejetaryen Kulübü,” n.d.). 

Yüzyıllardır hayvansal kaynaklı besinlerin tadını/dokusunu sevmemenin yanı sıra dini ve 
ekonomik kaynaklı farklı nedenlerle sürdürüle gelen bir beslenme şekli olan vejetaryen 
beslenme,  20. yüzyıl itibariyle hayvan hakları ve ekolojik kaygılar ile birlikte sağlığa olumlu 
etkileri nedeniyle tercih edilmeye başlanmıştır (Balcı, 2018). Vejetaryenlik, hayvan 
sömürüsünü en aza indirmeyi amaçlayan bir ideoloji ve yaşam biçimi olarak 
nitelendirilmektedir (Dittfeld, Gw, & Paweł, 2017). İnsanlar, hayvanlara karşı şefkat, çevreyi 
daha iyi koruma arzusu, kronik hastalık riskini azaltma veya bu hastalıkları tedavi etme 
arzusu gibi birçok sebepten dolayı vejetaryen bir diyet benimsemektedir  (Melina, Craig, & 
Levin, 2016). 

Vejetaryen bireylerin toplam nüfusa olan oranı düşük olmasına rağmen vejetaryen beslenme 
biçimi artan bir hızla dünyada yayılmaya devam etmektedir. Birçok ülkede vejetaryen 
bireylerin oranı %5’in altında olsa da ekonomik ve dini sebepler ile Hindistan’da diğer 
ülkelerden farklı olarak nüfusun %35'inin vejetaryen olduğu bilinmektedir (Balcı, 2018). 
Vejetaryenlik ilk ortaya çıktığında bir sağlık reformu hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Bunula 
birlikte “ne yiyorsan o’sun” felsefesi gelişmiştir. Bu bağlamda vejetaryenliğin yalnızca sağlık 
ve hastalık değil aynı zamanda davranış, maneviyat, zihinsel sağlık, zekâ, cinsel tutku ve 
yaşamın neredeyse tüm yönlerini etkilediği ifade edilmektedir. İlk ortaya çıktığında temel bir 
görüş olarak ortaya çıkan kavram, bugün meyvecilikten çiğ et yemeye kadar çeşitli 
kavramlarla rekabet etmektedir (Jarvis, 1983). 

Araştırmalar vejetaryen diyetinin olağanüstü sağlık yararlarını göstermiştir. Bir vejetaryen 
diyet, bol miktarda tahıl, bakliyat, fındık, meyve ve sebze sağlamaktadır. Vejetaryenler ve 
veganlar üzerinde yapılan bir araştırma, ortalama vejeteryanların düşük BMI ve düşük 
kolesterol konsantrasyonlarına sahip olduğunu göstermiştir (Chavan, 2015). Vejetaryen 
diyetlerin doymuş yağ asitlerinde doğal olarak düşük, lif bakımından yüksek ve esas olarak 
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kanser gibi hastalıkları önleyen fitokimyasallar gibi çok hayati besleyicilerden oluştuğu 
bilinen bir gerçektir (Fiziksel Tıp Komitesi, 2000). Vejetaryen diyetleri yaşam döngüsünün 
her aşamasında besleyici olarak yeterli olabilmektedir. Amerikan Diyetisyenler Birliği, doğru 
planlandığı takdirde vejetaryen diyetlerinin sağlıklı ve besleyici olarak yeterli olduğunu 
belirtmektedir. Bu diyetin en iyi özelliği, düşük doymuş yağ, kolesterol ve daha fazla meyve, 
sebze, tam tahıl, süt ve süt ürünleri ile birlikte fındık alımı dahil olmak üzere kronik hastalık 
riskini azaltabilmesidir.   

Vejateryanizm aynı zamanda bitki bazlı diyet olarak da adlandırılmaktadır. Bu diyet sebzeleri, 
meyveleri, baklagilleri ve kepekli tahılları vurgular. Bu besinler iyi protein, karbonhidrat, yağ, 
vitamin ve mineral kaynaklarıdır. Ayrıca doğal olarak kalorilerde hayvanlardan yapılan 
yiyeceklerden daha düşüktür. Bitki bazlı bir diyet, az miktarda hayvansal veya hayvansal 
olmayan sebzelere, kepekli tahıllara, baklagillere ve meyveye dayanmaktadır.  Bu beslenme 
türünün çeşitli kanser türlerine fayda gösterdiği bilinmektedir (Malik & Nuta, 2015). 

Çeşitli yiyecek seçeneklerinin bulunması ve insanları bu beslenme tarzlarını benimsemeye 
motive eden faktörler (hayvanlara karşı gösterilen şefkat, çevreyi koruma arzusu, kronik 
hastalıkların tedavisi veya önlenmesi gibi) nedeniyle vejetaryen beslenme biçimleri zaman 
içerisinde besin türlerindeki sınırlamalara göre kendi içinde çeşitlendirilmiştir (Melina vd., 
2016). Günümüzde vejetaryenliğin birçok alt türü bulunmaktadır. Bu türler şu şekilde 
listelenebilir.  

• Veganizm (hiçbir hayvansal ürünün yanı sıra süt ve süt ürünleri ile yumurtanın 
da tüketilmediği beslenme şekli),  

• Çiğ veganizm – (Sadece taze ve çiğ meyve, fındık, tohum ve sebzelerin 
tüketildiği beslenme)  

• Semi vejetaryen (et ve et ürünleri tüketilmediği ancak belli bir kurala bağlı 
olmaksızın bazı hayvansal ürünleri tüketilebildiği beslenme),  

• Lakto vejetaryen (süt ve süt ürünleri dışında hayvansal gıda tüketilmeyen 
beslenme),  

• Lakto-ova-vejetaryen (süt ve süt ürünleri ile yumurta dışında hayvansal gıda 
tüketilmeyen beslenme),  

• Peko vejetaryen (süt ve süt ürünleri, balık ve yumurta dışında hayvansal gıda 
tüketilmeyen beslenme)  

•  Omnivor (belirli kurala bağlı kalmaksızın hayvansal gıda tüketilmeyen 
beslenme ) 

• Frutaryenizm (Meyvecilik) (Chavan, 2015). 
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Tablo 1. Vejateryanizm Türleri ve Tüketilen/ Tüketilmeyen Gıdalar 
Vejetaryenlik 
Türleri Tüketilen Gıdalar Tüketilmeyen Gıdalar 

Veganizm  Sebzeler 
 

Hayvansal ürünler (yumurta, süt ve bal vb.) 
Sarımsak, soğan, taze soğan, yeşil soğan ve pırasa 
Hayvansal bileşenler içeren ürünler; peynir 
mayası (hayvan mide astarından enzimler), jelatin 
(hayvan derisi, kemikler ve bağ dokularından) 
kullanan peynirler 
 

Çiğ Veganizm 

Taze ve pişirilmemiş 
meyveler 
Kuruyemişler 
Tohumlar 
Çiğ Sebzeler 

Tüm Hayvansal Gıdalar 
Pişirilmiş Gıdalar 

Frutaryenizm 

Taze ve pişirilmemiş 
meyveler 
Kuruyemişler 
Tohumlar 
Bitkiye zarar 
vermeden toplanan 
diğer sebzeler 

Tüm Hayvansal Gıdalar 
Bitkiye zarar verilerek toplanan sebzeler, 
kuruyemişler, meyveler, tohumlar 

Lacto-ovo-
vejetaryanizm 

Yumurta ve Süt 
Ürünleri Et Ürünleri 

Ovo 
vejeteryanizm Yumurta Hayvansal ürünler 

Pesco 
vejeteryanizm Balık Hayvansal Ürünler 

Lacto 
vejetaryanizm Süt Ürünleri Hayvansal Ürünler 

Kaynak: (Petti, Palmieri, Vadalà, & Laurino, 2017) 

Frutaryenizm  

Bu beslenme biçiminde bireyler, hiçbir hayvansal ürün ve sebzeyi tüketmemektedirler.  
Meyveci diyet olarak adlandırılan bu beslenme biçiminde; kuru ve çiğ meyveler, yemiş, 
bitkisel yağlardan ve tohumlar tüketilmektedir. Bu tip beslenmede sadece meyve ve bir 
bitkinin meyvesi olarak kabul edilen kabak, salatalık, biber ve domates gibi sebzeler 
tüketilmektedir. Bu felsefe bitkilerin öldürülmeden sadece meyvelerin tüketilmesi görüşüne 
dayanmaktadır. Meyvecilik yalnızca bitkiye zarar vermeden toplanabilecek ürünlerin 
tüketilmesine izin vermektedir (Li, 2014). 

Veganlığın bir çeşidi olan meyvecilik, ilk insanların çiğ meyve, kuruyemiş ve yeşil yeşillik 
diyetinden türediği inancına dayanmaktadır (Sanders, 2017). Diğer bir deyişle, mutfaklarda 
meyve olarak bilinen meyveler (elmalar, portakallar, armutlar vb.) ve 'botanik' meyveler veya 
çiçeklenme bitkilerinin üreme kısımları (fasulye, çilek, kırmızı biber, salatalık, tahıl, fındık, 
bezelye, balkabağı, tohumlar, kabak, domates ve benzerleri) bitkinin yaşamına zarar vermiyor 
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ise yenebilmekte, ancak havuç, patates veya ıspanak gibi köklerinden ayrılarak yaşamına son 
verilen ürünler tüketilememektedir (“Fruit Diet,” 2017). Frutaryenizm, vejetaryenizmin en 
katı ve en ileri türlerinden biri olarak ifade edilmektedir (Całkosiński, Ireneusz Dobrzyński, 
Katarzyna Herman, 2014). Bu beslenme akımı ayrıca frugivorism olarak da 
adlandırılmaktadır. Bu diyet kısıtlamasına uyan insanlar, sadece meyve yemektedirler. 
Frugivorlar, hayvanların ve bitkilerin doğal yaşam döngüsünün kesintiye uğramasını önlemek 
için herhangi bir hayvan veya bitki kaynaklı ürünü yememektedir. Her türlü et, balık ve 
kümes hayvanı alımının önlenmesi, sık sık vitamin ve mineral eksikliğine neden olan katı 
vejetaryen diyetlerin takipçileri arasında gözlemlendiği gibi, beslenme yetersizliği gelişme 
riskini arttırmaktadır. Ancak bu beslenme türünü benimseyenlerin tek takıntısı, tüm gıda 
maddelerinde saflık arayışıdır. Bu beslenme alışkanlıkları ruhsal, etnik ve sağlıkla ilgili 
motivasyonlar için seçilen bir yaşam tarzının sadece bir yönü olarak ifade edilmektedir 
(Causso vd., 2010).  

Bu akımı benimseyen bireyler ise frutaryenler, farklı kaynaklarda fruvitarianlar veya früitist 
olarak geçse de genel olarak meyveciler olarak da nitelendirilmektedir (Karabudak, 2012). Bu 
bireyler veganlar gibi beslenir, fakat toplanırken bitkiyi öldürmeyen meyve sebzeleri yerler. 
Örneğin elma, ağaca zarar vermeden toplanırken, toplandığında kökü sökülerek yaşamına son 
verilen havuç ya da patates bu gruba girmemektedir (Arusoğlu, 2015). Bu diyet en az %75 
meyve içermektedir (Reymond, 2016). Bu diyetin içerdiği gıdalar normal olarak protein ve 
diğer besin bileşenleri açısından zengin değildir (Melina vd., 2016). Bu yaşam biçiminin 
takipçileri sadece beslenme yetersizliklerinin yanı sıra hayatı tehdit edebilecek ciddi 
metabolik bozukluklara karşı savunmasızdır (Causso vd., 2010). Çoğunlukla meyveden 
oluşan diyet, oldukça kısıtlayıcı bir beslenme rejimidir ve doğal olarak dengeli olması pek 
mümkün gözükmemektedir. 

Bu beslenme türünde meyve olarak akıllara gelen tipik örnekler olan elma ve üzüm ürünlerin 
yanı sıra, halk arasında meyve olduklarını bilinmeyen domates, salatalık, biber ve avokado da 
gibi ürünler de tüketilmektedir. Sıkı bir meyve diyetini uygulayanların, ihtiyaç duydukları tüm 
besinleri almaları pek mümkün değildir. Uzun süre bu beslenme türünü benimseyen bireylerin 
çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşmaları muhtemeldir. Bireylerin beslenmelerine avokado gibi 
yiyeceklerin bazıları yağ alımına önemli katkı sağlarken, kuruyemiş ve tohumlar da vücuda 
bir miktar protein sağlar. Birçok gıda grubunun tüketilmemesi insan vücudunda B12 gibi bazı 
vitaminlerin ve demir eksikliğine sebep olabilmektedir. Vücuda çok miktarda alınan früktoz, 
vücudun insülin direncini bozarak diyabet hastalıklarına sebep olabilir. Ayrıca, bu diyette 
kalsiyum içeren besinler bulunmadığından, kemikler, dişler ve metabolizma fonksiyonları için 
gerekli olan D vitamini eksikliği görülebilecektir. Tüm bunlar düşük yaşam kalitesine, 
yorgunluk ve anemiye sebep olabilmektedir. Bunlarla birlikte kesin sonuçlar bulunmasa da 
yapılan bazı araştırmalar Frutaryen beslenmenin bazı kanser türlerini tetiklediğini 
belirtmektedir (Kerry Torrens, 2018.). Ünlü bilgisayar ve cep telefonu şirketi Apple’ın 
kurucusu olarak tanınan Steve Jobs’un frutaryenizim beslenme türünü sahiplendiği ve yaşamı 
süresince özellikle elma tükettiği belirtilmektedir. Ünlü CEO'nun hayatını kaybetmesine 
sebep olan pankreas kanserinin bu beslenme yüzünden oluştuğuna dair iddialar bulunmaktadır 
(Uyar, 2013; Yılmaz, 2017). 
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Dünyada Frutaryen beslenen kişilerin sayıları bilinmese de yalnızca bu beslenme tarzına hitap 
eden restoranlar bulunmaktadır. Örneğin Tayland’da bulunan “The Frutairan Experience” adlı 
işletme, dünyanın ilk %100 Frutaryen restoranı olarak tanımlanmaktadır. Bu restoran 
misyonunu yiyecekler ile toplum bilinci artırmak ve hem insanlar hem de dünya için sağlık ve 
zindeliği arttırmaya yardımcı olmak olarak belirlemiştir. Bu restoranın menüsünde frutaryen 
diyete uygun birçok yaratıcı yemek bulunmaktadır. Örneğin, içerisinde yumurta, krema ve 
makarna bulunan klasik bir İtalyan yemeği olan “Spagetti Alla Carbonara”, bu restoranda 
yeniden yorumlanmıştır. Bu yemekte klasik spagetti yerine kabak, krema yerine ise avokado, 
sarı biber, kuru domates, patlıcan tozu, zeytin yağı ve karabiberden oluşan bir karışım 
kullanılmıştır. Yemeğin ana karakteristiklerinden olan yumurta tadı için ise, Pakistan tuzu 
kullanıldığı belirtilmektedir. Bunun dışında restoranın menüsünde birçok meyve bazlı yiyecek 
bulunmaktadır (“The Fruitarian Experience,” 2018) . 

SONUÇ 

Vejetaryen beslenmenin alt türü olan frutaryen beslenme de vegan/vejetaryen beslenme gibi 
sadece gıdayla ilgili olmamakla beraber aynı zamanda bireyin yaşam tarzını ve hayat 
felsefesini yansıtan biyoetik bir yaklaşımdır. Meyveci olma temelinde çevresel (ekolojik) 
nedenlerden sağlıkla ilgili olanlara ve dinden etik değerlere kadar farklı motivasyonlar 
içerebilmektedir. Meyveciler, vejetaryenler gibi et, balık, süt veya yumurta gibi hayvansal 
ürünleri tüketmemektedirler. Vegan/vejetaryen beslenmeden farkı ise bitkilerin gövdeleri, 
kökleri ve yaprakları gibi hayati kısımlarını da yememektedirler. Bu nedenle meyvecilik katı 
bir vejetaryenlik biçimi olarak adlandırılmaktır. Bu beslenme tipi için en popüler argüman ise 
hiçbir şekilde bir yaşam formuna zarar vermek veya onu öldürmek istememektir. Sadece 
hayvanlar değil, bitkilerin de hisleri olduğu düşüncesi yaygındır. Frutaryen beslenme felsefesi 
"Live and let live" yani "Yaşa ve yaşamasına izin ver." sloganı ile özetlenebilmektedir. Söz 
konusu beslenme tarzının sağlık açısından yararlı ve zararlı olduğu hala tartışma konusudur. 
Bu çalışma, gittikçe yaygınlaşan vegan/vejetaryen beslenme türü ile ilgili yapılmış 
çalışmaların olduğu ancak frutaryen beslenme üzerine yerli ve yabancı literatürde yapılmış 
herhangi bir çalışma bulunamadığı ve bu konudaki eksikliğe dikkat çekmek amacıyla 
hazırlanmıştır. Araştırmanın kavramsal olarak ele alınması en önemli kısıtını oluşturmaktadır. 
Gelecekte frutaryen beslenme üzerine yapılacak çalışmalar için araştırmacıların nicel bir 
yöntem kullanması önerilebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde yemek kavramı karın doyurma eyleminin ötesine geçmiştir. Kültür ve sosyoloji ile 
özellikle bağdaştırılan bu kavram, insan hayatında önemli bir yere sahiptir. Yeme içme 
davranışları bir toplumun kültürü ve toplum yapısı ile ilgili bilgi vermektedir. Özellikle somut 
olmayan kültürel miras kapsamında yeme-içme davranışları ve dolayısı ile yemekler önemli bir 
araştırma konusu haline gelmiştir. Türk toplumu, sahip olduğu kültür, gelenek ve görenekler 
gereği düğün, cenaze, bayram, ramazan, kandil gibi özel günlerde bir araya gelmektedir. Özel 
günler barındırdığı yardımlaşma ve birliktelik kavramları ile belirli bir ritüelde gerçekleşir. Özel 
güne göre bu ritüeller değişse de neredeyse bu günlerin tamamında yemek mutlaka yer 
almaktadır. İkram edilen yemekler, genellikle bölgenin geleneksel ve kültürel yemeklerinden 
oluşmaktadır. Bu araştırmada özel günler ve yemek ilişkisinin kültürel miras kapsamında 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Özel gün, Özel gün yemekleri, kültürel miras. 

EVALUATION OF SPECIAL DAY MEALS WITHIN THE SCOPE OF 
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 

ABSTRACT 

Today, the concept of food has gone beyond the act of feeding. This concept, which is 
particularly associated with culture and sociology, has an important place in human life. Eating 
and drinking behaviors provide information about the culture and social structure of a society. 
Especially in the context of intangible cultural heritage, eating and drinking behaviors and 
consequently meals have become an important research subject. Turkish society comes together 
on special occasions such as weddings, funerals, holidays, Ramadan and oil lamps, due to its 
culture, traditions and customs. Special days take place in a certain ritual with the concepts of 
cooperation and togetherness. Although these rituals change according to the special day, food 
is definitely included in almost all of them. The meals offered generally consist of traditional 
and cultural dishes of the region. In this research, it is aimed to review the relationship between 
special days and food within the scope of cultural heritage. 

Keywords: Special day, Special day meals, cultural heritage. 
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GİRİŞ  

Yeme içmenin odağında bulunduğu gastronomi olgusu, kültürel miras başta olmak üzere bir 
toplum için vazgeçilmez bir unsur olarak tanımlanmaktadır. Gastronomi ve yeme içme farklı 
gruplardan insanları bir araya getiren ve tüm insanların hayatında vazgeçilmez olan bir 
kavramdır. Bu sebep ile insanların hayatlarının tüm aşamalarında gastronomi bir şekilde yer 
almaktadır. Yemek kültürünün çeşitlenip özelleşmesinde ekolojik çevre, dinsel inançlar, 
kültürel birikimler, sosyal ve etnik gruplar, eğitim düzeyi ve kültürel mirasın toplamının damak 
zevkleri ile bütünleşmesinin etkisi büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.  (Avcıkurt ve 
Sarıoğlan, 2019). 

Yemek olgusu günümüzde karın doyurma eyleminin bir parçası olmanın ötesine geçmiş, 
kültürel kalıpların içerisinde yer almaya başlamıştır. Yeme içme alışkanlıklarının toplumların 
yaşam şekli ve kültürlerini yansıttığı ifade edilmektedir (Saatcı, 2019).  Bununla birlikte yeme 
içme, toplumsal bütünleşme ve dayanışma aracı olarak görülmektedir. Yemeğin toplu bir 
şekilde yenmesi onun toplumları bir arada tutma özelliğini göstermektedir (Sarıoğlan ve Yalın, 
2021). Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ise Türk kültüründe önemli bir yere sahiptir. 
Yeme içme “paylaşma” kavramı ile toplumsal dayanışma ile ilişkilendirilmektedir.  Türk 
gelenek-görenek, örf ve adetlerinde yiyecek-içecek unsurunun önemli bir öğe olduğu ve bu 
öğenin de toplumun sosyal kaynaşmasının bir unsuru olduğu belirtilmektedir.  

Bu bağlamda yemek, törenlerin, dinsel merasimlerin, düğünlerin, eğlencelerin, ölümlerin, 
festivallerin ve pek çok toplumsal davranışın temel olgularından birisi olarak ifade 
edilmektedir.  Türk kültüründe geçmişten beri insan hayatında geçiş dönemi olarak kabul edilen 
tüm özel günlerde bir araya gelme ve birlikte yemek yeme önemli bir gelenek haline gelmiştir 
(Yalçın Çelik, 2010). Yemek olgusu insanların bir araya geldiği bu etkinliklerin mutlak bir 
parçasıdır. Ayrıca sohbetler, düğün, nişan, bayram, iftar, mevlit, hayır, bahar bayramı gibi 
birçok etkinlikte ikram edilen ve birlikte tüketilen yemekler toplumda bir iletişim ağı 
yaratmaktadır (Sağır, 2012).  

Günümüzde başta UNESCO çalışmaları olmak üzere, somut olmayan kültürel miras 
araştırmaları önem kazanmakta ve bu alanda yapılan çalışmalara öncelik verilmektedir. Bu 
araştırmalar, birçok konuda toplum mirasını korumayı amaçlamaktadır. Gastronomik öğelerde 
bu kapsamda incelenmekte ve “Geleneksel düğün keşkeği geleneği” gibi toplumsal paylaşım 
ve iş birliğini içeren gastronomik değerler, somut olmayan kültürel miras olarak 
değerlendirmektedir. İlgili değerlerin geçmişten günümüze aktarılması ve korunabilmesi için 
bu alanda yapılacak çalışmaların önemli olduğu ifade edilmektedir. Buradan hareketle, bu 
araştırmada toplumun kültürel mirasını yansıtan özel günler ve bu günlerde yer alan 
gastronomik ürünlerin araştırılması amaçlanmıştır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Özel Gün Kavramı ve Türkiye’de Özel Günler 

Literatürde net bir tanıma rastlanılmasa da özel günler konuları, anlamları ve kültür ve din gibi 
çeşitli faktörlerden dolayı toplumlarca özel olarak kabul edilen ve kutlanan günler olarak ifade 
edilebilir. Özel günlerde bireyler, günün anlamına göre farklı etkinlik ve ritüellere 
hazırlanmakta ve bunları uygulamaktadır. Bugünlerde insanlar bir araya gelerek, toplumsal 
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ilişkileri güçlendirmektedir. Özel günlerde insanların bir araya gelerek sosyalleştiği, birbirleri 
ile zaman geçirerek paylaşımlar yaptığı, birbirlerine hediyeler aldıkları, birlikte yemekleri 
bilinmektedir. Tüm bunlar ile bu günlerde insanların yine günlere özgü çeşitli yöresel 
kıyafetleri giydikleri, daha güzel görünmeye çalıştıkları ve toplumsal statü gösterme çabalarına 
girdikleri belirtilmektedir. Kültürel değerlerden biri olarak ifade edilen özel günlerde, halk 
oyunları başta olmak üzere çeşitli dans, müzik ve benzeri aktiviteler gerçekleştirdikleri ifade 
edilmektedir (Sevimli ve Sönmezdağ, 2017; Begiç ve Öz, 2018; Dilek, 2019; Şeker, 2018). 

Türkiye’de kutlanan özel günler, Türk kültürü ve İslam dini çerçevesinde şekillenmiştir. 
Türklerin geçmişten bugüne yaşamlarındaki önemli tüm değişiklikleri, toplumsal veya bireysel 
olayları, kültürel ve dinsel tüm törenleri bir yaşam biçimi olarak gördükleri ve bu etkinliklerin 
veya olayların tamamını birlikte gerçekleştirdikleri ifade edilmektedir. Bu kapsamda 
Mengen’de yer alan özel gün yemeklerini inceleyen bir araştırmada Türk kültüründe yer alan 
özel günler beş kategoride incelenmiştir (Şekil 1.) (Yalçın Çelik, 2010).  Şekil 1’de yer alan 
özel günlerin dışında ise Milli bayramlar, çeşitli kurum, meslek ve mesleki olayların da özel 
gün olarak kutlandığı bilinmektedir. Ancak, bu günler ile yeme-içme olgusu doğrudan 
ilişkilendirilmediğinden bu çalışmada incelenmemiştir.  

Şekil 1. Türk Kültüründe Özel Günlerin Sınıflandırılması 

 
Kaynak: (Yalçın Çelik, 2010) 
 

Dini Bayramlar ve Özel Günler
• Bayram
• İftar – Sahur
• Muharrem Ayı
• Kandiller
• Mevlitler
• Yağmur duası

Mevsimlik Bayram ve Özel Günler
• Hıdrellez
• Nevruz
• Çoban bayramları (Koç Katımı, Saya, Döl Dökümü, Yünüm-Koyun Yüzdürme)
• Hasat kaldırma törenleri
• Yaylalara gidiş-dönüş

Aşama Törenleri
• Doğum, 
• Diş buğdayı
• Sünnet
• Nişan
• Düğün
• Ölüm

Kutlama, Uğurlama, Karşılama Törenleri
• Hacca Uğurlama – Karşılama
• Askere Uğurlama-Karşılama
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Somut Olmayan Kültürel Miras 

Kültürel mirasın altında değerlendirilen somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) kavramı, 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından “toplulukların, 
grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası olarak tanımladıkları 
uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve 
kültürel mekanlar” olarak tanımlanmaktadır (UNESCO, 2003). Bu tanım çerçevesinde 
SOKÜM, “birlikte sözlü gelenekler ve anlatımlar (destanlar, efsaneler, halk hikâyeleri, 
atasözleri, masallar, fıkralar vb.), Gösteri sanatları (Karagöz, meddah, kukla, halk tiyatrosu vb.), 
Toplumsal uygulamalar, ritüeller ve şölenler (nişan, düğün, doğum, Nevruz, vb. kutlamalar), 
Doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar (geleneksel yemekler, halk hekimliği, halk takvimi, 
halk meteorolojisi vb.) ve El sanatları geleneklerini (dokumacılık, nazar boncuğu, telkâri, 
bakırcılık, halk mimarisi) içermektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). Somut olmayan 
kültürel miras unsurlarından olan toplumsal uygulamalar ve ritüeller, bu araştırmada bahsedilen 
özel günleri kapsar iken, diğer bir unsur olan doğa ve evrenle ilgili bilgi ve uygulamalar ise bu 
özel günlerde tüketilen yemekleri kapsamaktadır.  

İnsanları Birleştirici Unsur: Yemek 

Günümüzde yemek, insanların temel ihtiyacı olan beslenmenin ötesine geçmiştir.  Yemek, karın 
doyurma işlevinin yanı sıra insanlara eğlenme, çevreleri ile vakit geçirmek, yeni insanlar 
tanışma, statü ve prestij kazanma, yeni deneyim ve tecrübeler kazanma gibi birçok konuda 
imkân sağlamaktadır. (Pavesic, 1989; Warde & Martens, 2000; Pedraja & Yagüe, 2001; Park, 
2004; Narine & Badrie, 2007). Bunlar ile birlikte, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi 
sağlayan bir unsur olarak karşımıza çıkan yeme eylemi, özel günlerde gerçekleştirilen merasim 
ve etkinliklerde mutlaka yer almaktadır (Sağır, 2012).  Özellikle Türk kültüründe, eski 
çağlardan bugüne insan hayatında dönüm noktası olarak ifade edilen tüm etkinliklerde, yemek 
toplumu bir araya getirdiği bilinmektedir.  

YÖNTEM  

Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri arasında yer almakta olan, doküman ve içerik analizi 
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, bir konu hakkında derinlemesine bilgi edinebilmek amacı 
ile konu hakkında hali hazırda yer alan dokümanların incelenerek, zaman, maliyet, özgünlük, 
verilere kolay ulaşma avantajları ile kullanılmaktadır (Kıral, 2020). Bu kapsamda, Türkiye’de 
yer alan özel gün yemekleri ile ilgili gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmalar incelenerek, özel 
günlerde yer alan yemeklerinin ortaya çıkarılması amacı ile bu yöntem tercih edilmiştir. Bu 
kapsamda Türkiye’de yer alan özel günleri ve özel gün yemeklerini konu alan 9 araştırma 
incelenmiştir. İncelenen araştırmalarda yer alan yemekler, Yalçın Çelik (2010) tarafından 
yapılan özel gün sınıflandırmalarına göre incelenmiştir.    

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmada incelenen araştırmalarda yer alan özel günler ve yemekler 4 kategoride 
sınıflandırılmıştır. Araştırmalarda yer alan yemekler, hangi özel günde tüketildikleri ve yöreleri 
ile birlikte sunulmuştur.  
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Tablo 1. Dini Bayramlar ve Özel Günlerde Yer Alan Yemekler 

 Yemekler Özel Gün Yöre 

Fidan ve Özcan, 
2019 

Yuvalama, Sütlaç, Zerde, Dolma, İrmikli 
Kurabiye, Fıstıklı Kurabiye, Köy Kahkesi, Arife Günü Gaziantep       

Artun, 2001 Bayram Ekmeği, Dini Bayramlar Adana  

Sağır, 2012 
Etli Yaprak Dolması, Pehli Pilavı, Pehlili 
Patlıcan, Yoğurtlu Bütün Yarma Çorbası, 

Su Böreği, Baklava, Sarı Sarma, Tırtıl Tatlı, 
Dini Bayramlar Tokat  

Yalçın Çelik, 
2010 Helva, Börek, Dini Bayramlar Mengen  

Erol ve Alaşhan, 
2020 

Baklava, Yaprak Sarma, Et Kavurma, 
Çömlekte Kuru Fasulye Dini Bayramlar Ürgüp 

 

Bulgur Çorbası, Sütlaç, Etli Bulgur Pilavı  
Fidan ve Özcan, 

2019 
Fırın Yemeği, Sulu Etli Nohutlu Yemek, 

Pilav, Ezogelin Çorbası, İçli Köfte İftar Gaziantep  

Yalçın Çelik, 
2010 

Hoşaf, Toygarlı Çorba, Mercimek Çorba, 
Kavurma, Etli Patates, Haşlama, Bamya, 

Soğanlı Yumurta, Börek 
İftar Mengen  

Fidan ve Özcan, 
2019 Revani, Lokma Tatlı, Helva Ekmek Kandiller Gaziantep  

Sağır, 2012 Lokma, Helva, Kandil Simidi Kandiller Anadolu  
Süt Kandiller İzmir ve Denizli  

Yalçın Çelik, 
2010 Helva Kandiller Mengen  

Artun, 2001 Etli Pilav, Namaz Çorbası Kurban Bayramı Adana  

Fidan ve Özcan, 
2019 

Baklava, Mangal, Kavurma, Mumbar 
Dolması, Kuşbaşı Kebap, Karın Çorbası Kurban Bayramı Gaziantep 

 

Kelle Paça, Ciğer Kavurması, Et Kavurma  
Sağır, 2012 Kavurma ve Et Yemekleri Kurban Bayramı Anadolu  

Yalçın Çelik, 
2010 Kavurma, Et Yemekleri Kurban Bayramı Mengen  

Fidan ve Özcan, 
2019 

Lebeniye Çorba, Lahmacun, Dolma, Gül 
Şerbeti, Naneli Yemek Mevlit Gaziantep  

Artun, 2001 Aşure Muharrem Ayı Adana  
Fidan ve Özcan, 

2019 Aşure Muharrem Ayı Gaziantep  

Sağır, 2012 Aşure  Muharrem Ayı Anadolu  
Keşkek Denizli  

Artun, 2001 Kömbe Ramazan Bayramı Adana  

Fidan ve Özcan, 
2019 

Yuvalama, Şehriyeli Pirinç Pilavı, Dolma, 
Baklava, Firikli Dolma, Bulgur Dolması, 

Yaprak Sarması, İçli Köfte 
Ramazan Bayramı Gaziantep  

Sağır, 2012 Şeker, Çikolata, Tatlı Ramazan Bayramı Anadolu 
 

Börek  

Fidan ve Özcan, 
2019 

Kahvaltı, Ekmek, Halep Kahkesi, Mercimek 
Çorbası, Çay Sahur 

Gaziantep 
 

Etli Yemekler, Tatlılar, Kandil Simidi, 
Revani, Lokma Tatlı Üç Aylar  

Yalçın Çelik, 
2010 Namaz Ekmeği Üç Aylar Başlangıcı Mengen  

Sağır, 2012 Kurban Kesimi ve Et Yemekleri Yağmur Duası Anadolu 
 

Pilav  

 
Tablo 1’de İslam dini sebebiyle özel gün olarak adlandırılan günler ve bu günlerde yer alan yemekler 
bulunmaktadır. Elde edilen veriler incelendiğinde bu günlerin dini bayramlar (Ramazan ve Kurban 
Bayramı), Arife günü, ramazan ayında yer alan iftar ve sahurlar, mevlitler, muharrem ayı, mübarek kabul 
edilen ve kutlanan üç aylar ile yağmur duası olduğu görülmektedir.  Tabloda yer alan verilere göre, Kurban 
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Bayramı başta olmak üzere, dini bayramlarda et yemeklerinin sıklıkla tüketildiği görülmektedir. 
Bayramlarda ayrıca baklava, helva gibi tatlılar ile su böreği gibi hamur işleri ikram edilmektedir. Bununla 
birlikte, helvaların neredeyse tüm özel günlerde tüketildiği söylenebilir. Bölgelere göre değişmeyen tek 
ürün muharrem ayında ikram edilen aşure olsa da aşure reçeteleri yörelere göre değişiklik göstermektedir.  
Tablo 2. Mevsimlik Bayramlar ve Özel Günlerde Yer Alan Yemekler 

 Yemekler Özel Gün Yöre 
Yalçın Çelik, 2010 Helva Hasat Sonu Mengen 

Fidan ve Özcan, 
2019 

Kısır, Pasta, Börek, Tatlılar Hıdırellez 
Gaziantep 

Kısır, Kek, Börek Nevruz 
Sağır, 2012 Çeşitli Yemekler Nevruz Tokat 

Yalçın Çelik, 2010 

Kuzu Eti, Gözleme 
Yayladan Dönüş 

 
Mengen Mengen Peyniri ile Hazırlanmış 

Börek, Höşmerim, Zeytinyağlı 
Yaprak Dolma 

Yaylaya Gidiş 
 

 
Tablo 2’de mevsimlik bayramlar ve bu mevsimler sebebi ile ortaya çıkan özel günlere ve bu 
günlerde tüketilen yemeklere yer verilmektedir. Ancak, incelenen çalışmalardan yalnızca üç 
tanesinde bu günler incelenmiştir. Bu günler, hasat sonu, hıdrellez, nevruz ve yaylalara gidiş-
geliş olarak belirlenmiştir. Bu günlerde yer alan yemekler karşılaştırıldığında, diğer bölgeler ile 
ortak olarak tüketilen spesifik yemekler bulunmadığı görülmektedir.   

Tablo 3. Aşama Törenleri ve Bu Törenlerde Yer Alan Yemekler 
 Yemekler Özel Gün Yöre 

Artun, 2001 Kazma Kürek – Kazma Takırtısı Yemeği, 
Aşure, Helva, Döğme Çorbası, Lahmacun 

Cenaze 

Adana 

Demir ve Bakar, 
2014 Helva, Lokma Silifke 

Erol ve 
Alaşhan, 2020 

Çömlekte Kuru Fasulye, Kıymalı Pide, 
Çömlekte Etli Nohut, Bulgur Pilavı, Bulgur 

Çorbası, Yoğurtlu Çorba, Mercimek Çorbası, 
Etli Bamya, Sulu Köfte, Kıymalı Mantı, Börek 

Ürgüp 

Fidan ve Özcan, 
2019 Baklava, Mercimekli Köfte, Dolma, Lahmacun Gaziantep 

Sağır, 2012 Kazma Kürek Ekmeği (Çeşitli Yemekler), 
Helva /Lokum Tokat 

Yalçın Çelik, 
2010 

Toygarlı Çorba, Mercimek Çorba, Keşkek 
Tas Kebabı veya Etli Patates, Sebze Yemekleri 

(Mevsimine Göre Taze Fasulye, Patlıcan 
Ya Da Kurutulmuş Bamya), Pilav, Börek, 

Salata 
Hoşaf, Helva, Lokma 

Mengen 

Sağır, 2012 Diş Hediği (Buğday), Hasuda 

Doğum 

Tokat 

Artun, 2001 Ballı Çerez, Yağlı Ballı, Ciğer Salatası, Kaynar 
Şekerli Buğday Adana 

Yalçın Çelik, 
2010 Süt, Sütlü Çorba, Şerbet, Lokum, Yumurta Mengen 

Fidan ve Özcan, 
2019 

Kuymak, Sütlaç, Zerde, Kurabiye ve Kuru 
Pasta, Kuşbaşı Kebap, Pirzola, Şehriyeli Bulgur 

Pilavı, Arap Köftesi, Katmer, Süt, Hedik, 
Lahmacun, Dolma, Sarma, Yuvalama, Baklava, 

Lokma Tatlı, Mevlit Şekeri, Tarçın Çayı 

Gaziantep 

Artun, 2001 
Düğün Ekmeği, Yüksük Çorbası, Ekşili Köfte, 
Davul Aşı, Gelin Tatarı, Lokum veya Baklava, 

Nişan Şerbeti 
Düğün Adana 
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Ceyhun Sezgin 
ve Onur, 2017 

Yarma Çorbası, Babukko, Hoşaf, Bamya 
Yaprak Dolması, Üzüm Kasefesi, Pilav, Börek,  
Sarığıburma, Baklava, Zerde, Kuzu Dolması, 

Kaburga 

Erzincan 

Çetin, 2008 
Nar Hatay 

Keşkek İzmir, Aydın, Kastamonu 
Baklava, Börek ve Tavuk Kastamonu 

Demir ve Bakar, 
2014 

Pilav, Baklava, Yaprak Sarma, Bulgur Çorbası, 
Etli Bulgur Pilavı, Çömlekte Kuru Fasulye, Etli 
Bamya, Çömlekte Etli Nohut, Yoğurtlu Çorba, 
Üzüm Hoşafı, Dolaz, Pirinç Pilavı, Sulu Köfte, 
Yaş Üzüm, Aside, Karpuz, Mercimek Çorbası, 
Sütlaç, Tarhana Çorbası, Tandır Ekmeği, Yufka 

Ekmek, Tatlı Yahni 

Silifke 

Erol ve 
Alaşhan, 2020 Ürgüp 

Fidan ve Özcan, 
2019 

Lahmacun, Patlıcan Kebabı, Nebeliye Çorba ve 
Ayran, Şehriyeli Bulgur Pilavı, Yeşil Fasulye, 

Kabaklama, Dorgama, Baklava, Çerez Çeşitleri, 
Susamlı Helva, Bastık, Kuru Üzüm, Fıstık, 

Katmer ve Şeker 

Gaziantep 

Sağır, 2012 

Tokat Sarması, Etli Kuru Fasulye veya Nohut, 
Keşkek, Düğün Çorbası, Pehlili Pilav, Etli 

Yaprak Dolması, Un Helvası, Tokat Kebabı, Su 
Böreği, Pehli Pilavı 

Tokat 

Temiz ve 
Çetinsöz, 2016 

Mısır ve Buğday Dövmesi, Çorba, Yoğurtlu ve 
Yahnili Keşkek, Etli Pilav, Kuru Fasulye, Ev 
Baklavası, Helva, Tavuk Çorba, Yahnili Darı, 

Ermenek Helvası 

Anamur 

Yalçın Çelik, 
2010 

Toygarlı Çorba, Mercimek Çorba, Keşkek 
Tas Kebabı veya Etli Patates, Sebze Yemekleri 

(Mevsimine Göre Taze Fasulye, Patlıcan 
Ya Da Kurutulmuş Bamya), Pilav, Börek, 

Salata, Hoşaf, Baklava, Ekmek, Helva, Ekmek, 
Şerbet 

Mengen 

Fidan ve Özcan, 
2019 

Pasta, Baklava, İçli Köfte, Yuvalama, Ekşili 
Köfte, Pirinç Pilavı, Patlıcan Kebabı, Dolma 

Börek, Lahmacun-Ayran 
Nişan ve Çeyiz 

Gaziantep Zerde, Sütlaç, Kuru Pasta, Sütlü Kahve, 
Küncülü Helva, Pişmaniye, Leblebili Şeker, 

Baklava 
Katmer 

Söz 

Erol ve 
Alaşhan, 2020 

Etli Bulgur Pilavı, Çömlekte Etli Nohut, 
Çömlekte Kuru Fasulye, Bulgur Çorbası, 

Baklava, Kıymalı Pide, Pirinç Pilavı, Yaprak 
Sarma, Etli Bamya, Şehriye Çorbası, Yaş Üzüm 

Sünnet Ürgüp 

 
Aşama törenleri, insan hayatını etkileyen doğum, söz, nişan, düğün (evlilik ve sünnet düğünü) ve cenaze 
gibi temel olayların kutlandığı organizasyonlardır. Toplumun bir araya geldiği bu törenlerde yemek 
vazgeçilmez bir unsur olarak görülmektedir. İncelenen tüm çalışmalarda bu törenlere yer verilmektedir. 
Özellikle düğün yemekleri şölen havasında geçmektedir. Unesco’nun SOKÜM listesinde yer alan Keşkek 
geleneği de düğün törenlerinde ikram edilen yemekler arasında yer almaktadır. Çalışmamızda elde edilen 
sonuçlara göre, keşkeğin neredeyse tüm yörelerde ikram edildiğini göstermektedir.  
Keşkek dışında, düğün törenlerinde verilen yemekler bölge özelliklerine göre değişmektedir.  
İnsan yaşamının başlangıcı olan doğumların öncesi ve sonrasında özellikle anne ve bebek sağlığı 
düşünülerek besleyici yemeklerin tüketildiği görülmektedir. Öte yandan, cenaze törenlerinde ise cenaze 
sahipleri ve yakınlarına çeşitli yemekler ikram edildiği bilinmektedir. Bu törenlerde sıklıkla ikram edilen 
ve kültürümüzde bir gelenek olduğu bilinen helva ön plana çıkmaktadır.  
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Tablo 4. Kutlama, Uğurlama, Karşılama Törenleri ve Bu Törenlerde Yer Alan Yemekler 

 Yemekler Özel Gün Yöre 
Yalçın 

Çelik, 2010 
Yağda Yumurta, Höşmerim, Yoğurt, 

Börek 
Asker 

Uğurlama 

Mengen 

Fidan ve 
Özcan, 
2019 

Yuvalama, İçli Köfte, Dolma, Sarma, 
Lahmacun Gaziantep 

Yuvalama, İçli Köfte, Lahmacun, 
Dolma, Sarma 

Zemzem Suyu, Hac Hurması Hacı Uğurlama 
ve Karşılama 

Gaziantep 

Yalçın 
Çelik, 2010 

Et Kavurma Ya Da Etli 
Patates, Pilav ve Börek ile Salata ve 

Hoşaf. Baklava- Helva 
Mengen 

 
Tablo 4’te ise Kutlama, Uğurlama, Karşılama Törenleri ve Bu Törenlerde Yer Alan Yemeklere yer 
verilmiştir. Ancak, incelenen çalışmaların yalnızca ikisinde bu kategoride yer alabilecek özel günler tespit 
edilmiştir. Asker uğurlama ve Hacı uğurlama-karşılama törenlerinde yörelere ait farlı yemeklerin 
tüketildiği tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Bu araştırmada Türkiye’de yer alan özel günler ve bu özel günlerde tüketilen yiyecekler 
hakkında yapılan araştırmalar incelenmiş ve literatürde yer alan özel gün yemekleri 
belirlenmiştir. Bu günlerin özel olma sebepleri, insan ve toplum hayatını doğrudan etkileyen 
durumlardır. Bu durumlar somut olmayan kültürel miras ile incelenmekte ve tanımlanmaktadır.  
Çalışma sonuçları incelendiğinde, Türkiye’de yalnızca sınırlı sayıda bölge/yörede özel gün 
yemeklerinin araştırıldığı görülmüştür. Türkiye’nin SOKÜM envanterine katkı sağlamak ve 
özel gün yemeklerinin araştırılması adına ilerleyen çalışmaların genişletilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 

İnsanlar, yiyecekleri tüketmek veya çeşitli kültürlere ait yiyecekleri tatmak için dışarıda yemek 
yiyebilmektedirler.  Acıkma, sosyal etkileşimde bulunma, özgünlük, eğlenme gibi faktörler 
dışarıda yemek yeme koşullarını etkilemektedir.  Dünyanın küresel bir hale gelmesi ile farklı 
kültür mutfaklarına olan ilgi ve merakı gün geçtikçe arttırmaktadır. Kore ve Japon kültürü de 
kendine has ve özgün dokular bulundurmaktadır. Kendi kültürel yapılarının içinde önemli bir 
yere sahip olan mutfak kültürleri ile de günümüzde oldukça popüler ve merak edilen bir konuma 
gelmişlerdir. Doğu Asya ülkeleri arasında Kore ve Japon yemekleri sunan restoranların 
popülaritesinin yüksek olması, Türkiye’ de çok sayıda temsilcilerinin olması bu çalışmada konu 
edinilmelerine neden olmuştur. Bu doğrultuda Türkiye’de faaliyet gösteren ve Doğu Asya 
yemekleri sunan Kore ve Japon restoranlarının tüketiciler tarafından tercih edilme nedenlerini 
ortaya koymak amaçlanmaktadır.  Bu amaç doğrultusunda nicel yöntem kullanılmış ve 
araştırmaya ilişkin veriler, anket aracılığıyla toplanmıştır. Toplamda 709 ankete ulaşılmış ve 
tamamı değerlendirmeye alınmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilerle istatistik paket 
programı kullanılarak frekans, t-testi ve varyans analizi yapılmıştır. Yapılan analizler 
doğrultusunda; Doğu Asya mutfağı yemekleri sunan Kore ve Japon restoranlarını tercih eden 
tüketicilerin çoğunlukla kadın, bekar, 18-25 yaş arasında ve lisans eğitim düzeyine sahip olduğu 
görülmüştür. Tüketiciler Kore ve Japon restoranlarını en çok farklı lezzetleri deneme isteği 
nedeniyle, en az Restoranın misafir yoğunluğunun yüksek olması nedeniyle tercih 
etmektedirler. 
Anahtar Kelimeler: Doğu Asya mutfağı, Kore yemekleri, Japon yemekleri,  
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THE REASONS FOR TURKISH CONSUMERS TO PREFER EAST 
ASIAN RESTAURANTS SPECIALLY FOR KOREAN-JAPANESE 

CUISINES 
 

ABSTRACT 

People are able to eat outside to consume food or taste food belonging to various cultures.  
Factors such as hunger, social interaction, originality, having fun affect the conditions of eating 
out.  With the fact that the world has become global, the interest and curiosity in different 
cultural cuisines is increasing day by day. Korean and Japanese culture also have their own 
unique and original textures. They have come to a very popular and curious position today with 
their culinary cultures, which have an important place in their own cultural structures. The high 
popularity of restaurants serving Korean and Japanese dishes among East Asian countries and 
the fact that they have a large number of representatives in Turkey caused them to be the subject 
of this study Dec. In this direction, it is aimed to reveal the reasons why Korean and Japanese 
restaurants operating in Turkey and serving East Asian dishes are preferred by consumers.  For 
this purpose, the quantitative method was used and the data related to the research were 
collected through a questionnaire. A total of 709 questionnaires were reached and all of them 
were taken into consideration. Frequency, t-test and variance analysis were performed using 
statistical package program with the data obtained within the scope of the research. According 
to the results; It was found that consumers who prefer Korean and Japanese restaurants serving 
East Asian cuisine are mostly women, single, between the ages of 18-25 and have a bachelor's 
degree Decency. Consumers prefer Korean and Japanese restaurants mostly because of their 
desire to try different flavors, and least because the restaurant has a high guest density. 
Keywords: East Asian cuisine, Korean food, Japanese food 
 
GİRİŞ 

Yemek, kültürün çeşitlenmesinde rol alan alt bileşenlerden birisidir. Bölgeye göre, gelenek ve 
göreneklere göre, inançlara göre yemek kültürü biçimlenmekte, bir toplumdan başka bir 
topluma göre ayrışmaktadır (Uslu ve Kırmacı, 2021). Küresel alanda yapılan seyahatler, medya 
ve iletişim sebebiyle kültürler arasındaki etkileşim artmakta ve bu pazarın küreselleşmesi ile 
dünya çapında ortak bir kültüre yol açmaktadır. Fast food restoranları, bu küresel ticaretin 
olağan bir biçimidir (Emerson, 1990; Park, 2004). 

İnsanlar açlığın ve susuzluğun giderilmesi gibi fizyolojik ihtiyaçlarından daha çok, farklı bir 
ortamda bulunarak rahatlama ve mutlu olma, aile ve arkadaşlarla hoşça vakit geçirmek, farklı 
lezzetleri deneyimlemek gibi psikolojik ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla dışarıda 
yemek yemeyi tercih edebilmektedirler (Nişancı vd., 2018). Dışarıda yenilen yemeğin tüketici 
değerleri, restoranlarda gördükleri hizmeti ve yenilen yiyecekleri, elde ettikleri değerler olarak 
tanımlamak mümkün olmaktadır. Tüketim yapılan bu alanda, sosyal etkileşimde bulunma, 
özgünlük, acıkma, eğlenme, atmosfer, fiyat kalitesi, çalışanların ilgisi gibi faktörler yemek 
yeme koşullarını etkilemektedirler (Park, 2004). 

Snop (aykırılık) etkisi altındaki tüketiciler, istedikleri hizmette ve ürünlerde özgünlük aramakta 
ve insanlar arasında, yüksek fiyatlara katlanabilen tüketici grubu olarak tanımlanmaktadır. Bu 
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tarzda yemek yiyen bireyler, yaptıkları ödemelerdeki fiyatı değil, benzersiz olmak hususu ile 
ilgilenmektedirler (Mutlu, 2022). Ürünü tatmak ve denemek isteyen tüketici, ürünü satın alıp 
denedikten sonra, ilk izlenimler beklentilere göre değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda 
tüketim yapılan ürün veya hizmetle ilgili beklenti karşılanmış ya da karşılanmamış olabilir, 
yapılan veya yenilen ürüne/hizmete karşı gelecekte satın alma ya da almama yönünde 
olumlu/olumsuz yönde bir tutum oluşabilir (Cankül vd., 2021). Bu çalışmanın amacı; 
Türkiye’de faaliyet gösteren ve Doğu Asya yemekleri sunan Kore ve Japon restoranlarının 
tüketiciler tarafından tercih edilme nedenlerini ortaya koymaktır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tarih olarak geçmiş çağlara kadar dayanan yiyecek-içecek kültürü, zaman içerisinde 
ticarileşerek günümüzdeki restoran kavramını ortaya çıkarmıştır. Hızla sayıları artan ve 
çeşitlenen restoran işletmelerinin tanımlanmasında birtakım farklılıklar vardır. (Zencir, 2017). 
Bu tanımlamalar 1700’lü yıllardan sonra ortaya çıkmaya başlamıştır çünkü 1700’lü yıllara 
kadar restoran kavramı ortaya çıkmamıştır. O güne kadar hanlar ve yemek sunan benzeri yerler 
kullanılmıştır (Morgan, 2006). Türk Dil Kurumu (2017)’ na göre restoran; ‘yemek pişirilip 
satılan yer, aşevi’ olarak tanımlanmaktadır. 

İnsanların yeme içme alışkanlıkları için farklı konseptlerde restoran işletmeleri kurulmuştur. 
Amerikan Restoran Birliği ve diğer restoran uzmanlarınca restoran sınıflaması: geleneksel 
restoranlar ve özellikli restoranlar (fast food, aile, etnik restoranlar) şeklinde sıralanmaktadır 
(Goldman, 1993). Günümüzde ülke mutfaklarının yemeklerinin rolleri belirleyici unsurlar 
olmakta, en akılcı biçimde kültürlerini belirlemekte ve uluslararası ilişkilerde de ön plana 
çıkarmaktadır (Aksoy ve Çekiç, 2018). Yerel restoranlardan olan Doğu Asya restoranları 
günümüzde gittikçe daha popüler hale gelmektedir (Batra, 2008). Kore ve Japon mutfağı ise, 
sağlıklı gıdaları restoranların ve kafelerin gelişmesini, büyümesini sağlamıştır (The Intermedia 
Group Pty Ltd, 2017). Bölgelere veya ülkelere ait yemeklerin malzeme, pişirme yöntemleri, 
servis edilme şekilleri lokantaların iç mekân tasarımı ve eşyaları tamamen o kültürleri 
yansıtmaktadır (Erdoğan, 2021). 

Lüks tüketim olarak algılanan Japon ve Kore mutfağı, bireyin algısına göre değişen bir olgu 
olup, lüks yiyecek kabul edilen egzotik, az bulunan, pahalı ürünler ve yüksek kalite, pahalı 
işçilik, bu tür restoranların sosyal statü göstergesi olması; tüketicilerin bu tarz yerlere 
yönlenmesine sebep olmaktadır (Frost ve Sullivan, 2015; Hastorf, 2017). Lüks değer algı 
boyutları müşteri olarak Doğu Asya restoranlarının motivasyonları üzerinde belirleyici 
olmaktadır (Mutlu, 2022). İstanbul şehri en çok Uzak Doğu restoranının olduğu şehrimizdir 
(Mutlu, 2022). İstanbul’da 303, Ankara’da 58, Antalya’da 45, İzmir’de 32, Konya’da 9 ve 
Isparta’da 3 tane Uzak Doğu restoranı bulunmaktadır (Tripadvisor, 2022). 

Kore Mutfağı 

Kore yarımadası, Asya kıtası ve pasifik okyanusu arasında yer alan ve birbirine bağlanan adalar 
arasında bulunmakta olup, mevsimler arasındaki geçişlerden dolayı kullanılan malzemeler, 
mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir ( Durlu Özkaya vd., 2020). Kore yarımadasının 
yüzde yetmişinin (%70) dağlarla çevrili olması ve üç tarafının denizle çevrili bulunmasından 
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dolayı, her bölgenin mevsiminin farklı olması yenilen yemeklerde de farklılıklar göstermektedir 
(Park, 2013). 

Kore mutfağında ise sıklıkla tüketilen gıdalar, hammaddeler veya malzemeler, teknoloji veya 
pişirme yöntemleri, ülkenin beslenme düzeninde bulunan temel ilkeler, gıda kültürünü 
tanımlamanın birkaç unsuru olarak ortaya çıkmıştır. Kore yemekleri; geleneksel olarak Kore’de 
kullanılan hammaddeler veya malzemeler insanların hayatları boyunca geliştirmiş oldukları ve 
sonraki nesillere aktardıkları yöntemlerle, otantik veya benzeri pişirme teknikleri kullanılarak 
tarihi ve kültürel özelliklere sahip olunan yiyecekler olarak tanımlanmaktadır (Durlu Özkaya 
vd., 2020).  

Kore’de bulunan restoranlar, sadece yemek yenilmeye gidilen yerler olarak görülmemekle 
birlikte, gelen müşterilerin yeni kültürlerin tadını çıkardığı, yemeklerini tükettiği ve yerel 
yemekleri deneyimlediği çok amaçlı bir alan haline gelmiştir (Sohn ve Lee, 2018).  Kore Tarım 
Bakanlığı tarafından yürütülen faaliyetlerde Kore mutfağının tüm dünyaya duyurulması için 
birçok faaliyet yürütülmektedir. Kore mutfağının tanıtımı, yemeklerinin geleneksel gıda 
gelişimi, gıdalarının marka oluşturulması çabaları, uluslararası alanda rekabet, Kore mutfağının 
güçlenme çabalarından birkaçına örnektir (Korean Food Promotion Institution, 2018). 

Geleneksel olarak kullanılan fermente gıdaların başında yer alan goçucang (kırmızıbiber 
salçası), gangcang (soya sosu) ve doencang (soya ezmesi) yemeklerde ana tatlandırıcı olarak 
kullanılmaktadır (Durlu Özkaya vd., 2020). Kimchi ise; lahana, turp, salatalık gibi sebzelerin 
tuz, sarımsak, kırmızı toz biber, pırasa, zencefil gibi baharatlarla fermantasyon edilerek yapılan 
geleneksel Kore yemeklerinden biridir (Jung vd., 2014). Anti- inflamatuar, anti bakteriyel, anti 
kanser, antioksidan, probiyotik özellikler, antiobezite, yaşlanma karşıtı ve kolesterol düşürücü 
özelliklere sahiptir.  İster bitki ister hayvan kaynaklı olsun, fermente edilmiş yiyecek ve 
içecekler, Asya ve Batı ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde insanların 
beslenmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Fermente gıdalar sadece önemli besin kaynakları 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda arzu edilen lezzetin eklenmesiyle birlikte sağlığın korunması 
ve hastalıkların önlenmesinde de büyük potansiyele sahiptir (Rolle ve Satin, 2002 ; Kabak ve 
Dobson, 2011 ). 

Japon Mutfağı 

Japon yaşam felsefesinin estetikte mükemmellik anlayışı zaman içerisinde yemek kültürüne de 
yansımıştır. Her yemeğin tabakta kimlik ve hareket kazandığı düşüncesi ile malzeme 
kullanımında mevsimleri takip ederek, sağlıklı yaşam taviz verilmeyen bir konumdadır. Bir 
yemeği oluşturan tatların, birbiriyle karışmadan kendine özgü lezzeti koruması ilkesi Japon 
mutfağının en temel belirleyicisidir (Gioffre ve Keisuke, 2004).  

Japonya’da gıda ‘’ Gohan’’ olarak ifade edilmekte ve bu ifade pirinç için de kullanılmaktadır. 
6.yüzyılda, hayvansal kaynaklı gıdalar Japonya’da Budizm ile birlikte uzaklaşmış ve bugünkü 
Japon mutfağı Zen felsefesine göre kurulmuş, bütün bu gıdalar soya sosu, soya peyniri, miso 
yapılan ürünler olup 2013 yılında ‘’Washoku’’, miso çorbası, ana yemeklerden sığır etli ya da 
balık yemeği, sade pirinçle beraber haşlanmış sebzeler ‘’UNESCO Somut Olmayan Kültürel 
Miras Listesi’’ ne girmiştir (Sünnetçioğlu vd., 2022). 
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Japon mutfağında yer alan geleneksel malzemeler doğal oldukları için kendilerine özgü basit 
ve tazedir. Japonya’nın coğrafi yapısından dolayı, Japon yemeklerinin besleyici olması bu 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. 2000 yılı aşkın bir süredir deniz ürünleri Japon mutfağında en 
çok tercih edilen besinlerdir. Japonya, büyük bir ada ve adacıklardan oluşan, denizle çevrili; 
her zaman taze deniz ürünlerinin olduğu ve bu deniz ürünlerinden Japon yemeklerinin çok 
büyük kısmında yer alan ürünler kullanılmaktadır (Sobko vd., 2009). İklim ve yağmur, 
Japonya’da kullanılan pirinç üretimini desteklemekte ve ender olarak bulunan süt ve süt 
ürünlerinin yerine balık, yüksek proteinli besin kaynağı olarak tüketilmektedir. Yapılan 
şehriyeli yemekler ülkenin kuzey kısmında yetişen buğdaylardan yapılmakta ve kullanılan soya 
fasülyesi yedikleri yiyeceklerin başında gelmektedir. En basitinden yenilen yemekler balık, 
pirinç, sebzeler ve içecek olarak yeşil çaydan oluşmakta,  yemekte yapılan sunumların; renk, 
diziliş ve göze hitap şeklinde olmasına oldukça önem verilmektedir (Koç,  2020). 

 Japon yemeklerinde ağır baharat kullanımı olmadığından ferahlatıcı ve hafif bir tada sahip 
olması, yağ ve süt ürünlerinin çok az kullanılması, sağlıksız yemekler lezzetlidir algısını hem 
lezzetli hem sağlıklı mutfak olmasıyla yıkmaktadır (Fanelli ve  Di Nocera, 2018). Japon 
mutfağında yemek yiyebilmek için yemek çubukları kullanılmakta ve deniz ürünleri oldukça 
çok tüketilmektedir (Kahraman, 2017). 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın temel amacı; Türkiye’de faaliyet gösteren ve Doğu Asya yemekleri sunan Kore 
ve Japon restoranlarının tüketiciler tarafından tercih edilme nedenlerini ortaya koymaktır.  
Bu amaç doğrultusunda araştırmanın hipotezleri şu şekildedir; 
H1: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde cinsiyete göre farklılık vardır. 
H2: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde medeni duruma göre farklılık vardır. 
H3: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde yaşa göre farklılık vardır. 
H4: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde eğitim durumuna göre farklılık vardır. 
H5: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde istihdam durumuna göre vardır. 
H6: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde gelir durumuna göre farklılık vardır. 
H7: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde Kore/ Japonya’da bulunma durumuna 
göre farklılık vardır. 
H8: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde Kore/Japonya’da yemek tüketme 
durumuna göre farklılık vardır. 
H9: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde Kore/Japon arkadaşa sahip olma 
durumuna göre farklılık vardır. 
H10: Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde Türk yemeği tüketme sıklık durumuna 
göre farklılık vardır. 
Bu amaç doğrultusunda popülaritesinin yüksek olması ve Türkiye’de temsilcilerinin olması 
sebebi ile araştırmada Kore ve Japon kültürüne ait restoranlara yer verilmiştir Nicel yöntem 
kullanılmış ve araştırmaya ilişkin veriler, anket aracılığıyla toplanmıştır. Literatürde yapılan 
incelemede, doğrudan konuyla ilgili bir veri toplama aracına ulaşılamadığından dolayı, anket 
soruları araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Soruları hazırlamak için Kore ve Japon 
restoranına gelen 17 katılımcı ile görüşmeler yapılmış ve elde edilen bilgiler ışığında ölçeğe 
uygun nitelikte sorular hazırlanmıştır. Hazırlanan soruların içerikleri hakkında 10 
akademisyenin görüşleri ve eleştirileri alınarak çalışmada kullanılması planlanan veri toplama 
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aracı oluşturulmuştur. Araştırmanın amacı doğrultusunda 42 sorudan oluşan bir anket formu 
hazırlanmıştır. İlk 12 soru tanımlayıcı bilgiler ile ilgili, diğer 30 soru ise araştırmanın amacına 
uygun olarak tüketicilerin Doğu Asya restoranlarını tercih etme nedenlerini tespit etmeye 
yöneliktir. Hazırlan tanımlayıcı sorular kısmında cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim, istihdam 
durumu, meslek, aylık gelir, Kore veya Japonya’da bulunma durumları, Kore veya Japonya’da 
yemek yeme durumları, Kore veya Japon arkadaşa sahip olma durumları, araştırma 
kapsamındaki restoranlara gelme sıklıkları ve Türk mutfağına ait yemekleri tüketme sıklıkları 
soruları yöneltilmiştir. Hazırlanan tanımlayıcı sorular dışındaki 30 soru 5’li likert ölçek 
şeklinde hazırlanmıştır. Anket akademisyenlerin görüşünü almak amacıyla elektronik ortam 
(Google formlar) aracılığı ile ulaştırılmıştır. Akademisyenlerden alınan geri dönütler ile 
çalışmanın pilot uygulaması 50 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonrası elde 
edilen verilere göre yapı geçerliliğine yönelik yapılan analizde KMO değeri 0,70 olarak tespit 
edilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda faktör yükleri düşük olan maddeler çıkarılarak 
toplam 21 soru tüketicilerin Kore ve Japon restoranlarını tercih etme nedenlerine ilişkin veri 
toplamak amacıyla kullanılmıştır. Tüm anketteki soru sayısı böylece 34 olmuştur. 

Araştırmanın evrenini Doğu Asya restoranlarını ziyaret eden Türk tüketiciler oluşturmaktadır. 
Araştırma örneklemini oluştururken temel hedef, araştırma problemini ve sorularını en iyi 
şekilde yanıtlayacak katılımcıları seçmektir (Creswell, 2017). Bu hedefe ulaşmak için ilk 
aşamada “amaçlı örnekleme” yöntemi tercih edilmiştir. Çünkü amaçlı örnekleme 
araştırmacının, kendi kişisel gözlemlerinden hareket ederek araştırma sorunsalına uygun 
geldiğini düşündüğü belirli özellikleri taşıyan bireyleri seçmektir (Gürbüz ve Şahin, 2018). Bu 
kapsamda araştırmanın örneklemi; Konya ilinde bulunan Finest Japanese Sushi Restaurant ve 
Ankara ilinde bulunan Korelee Kore Restoranı’na 2022 yılı Haziran ayında bu restoranları 
tercih ederek, yemek yemeye gelen gönüllü 709 bireyden oluşmaktadır.  

Verilerin toplanmasına 9 Haziran 2022 tarihinde başlanmış ve 30 Haziran 2022 tarihinde 
sonlandırılmıştır. Toplamda 709 anket yapılmış ve tamamı değerlendirmeye alınmıştır. 
Araştırma kapsamında elde edilen verilerle istatistik paket programı kullanılarak frekans, t-testi 
ve varyans analizi yapılmıştır. Veri toplama aracının güvenirlik değeri (Cronbach's Alpha) 
0,805 olarak tespit edilmiş olup 0,70 üzerinde olduğundan güvenilir olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Yapı geçerliliğine yönelik yapılan KMO testi sonucunda da 0,770 oranı elde 
edilmiştir.   

BULGULAR 

Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan bireylere ait tanımlayıcı bilgilere dair bulgular Tablo 
1’de, demografik farklılıklarına göre Kore ve Japon restoranlarını tercih eden tüketicilerin 
karşılaştırılması Tablo 2’de, tanımlayıcı bilgilere göre T- testi sonuçları Tablo 3’te, tanımlayıcı 
bilgilere göre ANOVA sonuçları ve Tablo 4’te Kore/Japon mutfağında tercih edilen yemekler 
verilmiştir.  
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Tablo 1. Tanımlayıcı Bilgiler 

 N % 
Cinsiyet   
Kadın 468 66 
Erkek 241 34 
Medeni Durum   
Bekar 502 70.8 
Evli 207 29.2 
Yaş   
18-25 yaş 370 52.2 
26-30 yaş 145 20.5 
31-45 yaş 111 15.7 
46-60 yaş 66 9.3 
61 yaş ve üzeri 17 2.4 
Eğitim   
İlköğretim 14 2.0 
Ortaöğretim 163 23.0 
Önlisans 90 12.7 
Lisans 330 46.5 
Lisansüstü 111 15.7 
İstihdam   
İşsiz ve iş arayan 39 5.5 
Öğrenci 302 42.6 
Tam zamanlı 
çalışan 

207 29.2 

Yarı zamanlı 
çalışan 

31 4.4 

Serbest çalışan 68 9.6 
Emekli 29 4.1 
Diğer(Ev Hanımı 
vb.) 

33 4.7 

Gelir (TL)   
Asgari ücretin altı 266 37.5 
Asgari Ücret 101 14.2 
Asgari Ücret+ 
3000  

74 10.4 

7200-10000  120 16.9 
10001 ve üstü 148 20.9 
Kore/Japonya’da 
Bulunma Durumu 

  

Evet                                                        91 12.8 
Hayır 615 86.7 
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Kore/Japon 
yemeğini yerinde 
tüketme durumu 

  

Evet 91 12.8 
Hayır 618 87,8 
Sosyal medya dahil 
olmak üzere 
Kore/Japon 
arkadaşa sahip 
olma durumu 

  

Evet 273 38.5 
Hayır 433 61.1 
Bu restorana gelme 
sıklığı 

  

Haftada 1 kez 38 5.4 
Haftada 2-3 kez 41 5.8 
Ayda 1 kez 145 20.5 
Ayda 2-3 kez 52 7.3 
Nadiren 433 61.1 
Türk yemeklerini 
tüketme durumu 

  

Günde 1 kez 90 12.7 
 Günde 2 öğün 309 43.6 
Günde 3 öğün 270 38.1 
Haftada 1-2 öğün 34 4.8 
TOPLAM 709 100 

 

Araştırmaya gönüllü olarak katılım sağlayan bireylere ait demografik bilgiler incelendiğinde; 
%66’sının kadın ve %34’ünün erkek olduğu, %70.8’inin bekar ve %29.2’sinin evli olduğu 
tespit edilmiştir. Katılımcıların %52.2’sinin 18-25 yaş aralığında olduğu, %46.5’inin lisans 
mezuniyetlerinin olduğu, %42.6’sının öğrenci olduğu, % 37.5’inin gelir düzeyinin asgari 
ücretin altında olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %86.7’sinin Kore veya Japonya’da 
bulunmadığını, %84.8’inin Kore veya Japon yemeğini yerinde tüketmediğini, %61.1’nin sosyal 
medya dahil olmak üzere Kore veya Japonya’da arkadaşının olmadığı tespit edilmiştir. 
Katılımcıların araştırma yapılan restoranlara gelme sıklığının %61.1 ile nadiren olduğu ve Türk 
mutfağına ait yemekleri %43.6 ile günde 2 öğün olarak tükettiği tespit edilmiştir. 
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Tablo 2. Demografik Özelliklerine Göre Kore ve Japon Restoranlarını Tercih Eden 
Tüketicilerin Karşılaştırılması 

  

Kore ve Japon Tercih 
Toplam 

Kore  Japon 

Cinsiyet 

Kadın 
n         267      201 468 

%     69,70%  61,70% 66,00% 

Erkek 
n          116       125 241 

%     30,30% 38,30% 34,00% 

Medeni Durum 

           Bekar 
n            277       225 502 

% 72,30% 69,00% 70,80% 

Evli 
n 106 101 207 

% 27,70% 31,00% 29,20% 

Yaş 

18-25 Yaş 
n 202 168 370 

% 52,70% 51,50% 52,20% 

26-30 Yaş 
n 78 67 145 

% 20,40% 20,60% 20,50% 

31-45 Yaş 
n 59 52 111 

% 15,40% 16,00% 15,70% 

46-60 Yaş 
n 38 28 66 

% 9,90% 8,60% 9,30% 

61 ve Üzeri 
n 6 11 17 

% 1,60% 3,40% 2,40% 

Eğitim 

İlköğretim 
n 6 8 14 

% 1,60% 2,50% 2,00% 

Ortaöğretim 
n 108 55 163 

% 28,20% 16,90% 23,00% 

Önlisans 
n 61 29 90 

% 15,90% 8,90% 12,70% 

Lisans n 170 160 330 
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% 44,40% 49,10% 46,50% 

Lisansüstü 
n 37 74 111 

% 9,70% 22,70% 15,70% 

İstihdam 

İşsiz Ve İş Arayan 
n 23 16 39 

% 6,00% 4,90% 5,50% 

Öğrenci 
n 161 141 302 

% 42,00% 43,30% 42,60% 

Tam Zamanlı Çalışan 
n 112 95 207 

% 29,20% 29,10% 29,20% 

Yarı Zamanlı Çalışan 
n 20 11 31 

% 5,20% 3,40% 4,40% 

Serbest Çalışan 
n 39 29 68 

% 10,20% 8,90% 9,60% 

Emekli 
n 19 10 29 

% 5,00% 3,10% 4,10% 

Diğer 
n 9 24 33 

% 2,30% 7,40% 4,70% 

Gelir Durumu 

Asgari Ücretin Altı 
n 146 120 266 

% 38,10% 36,80% 37,50% 

Asgari Ücret 
n 53 48 101 

% 13,80% 14,70% 14,20% 

Asgari Ücret+3000 
n 33 41 74 

% 8,60% 12,60% 10,40% 

7200-10000 
n 69 51 120 

% 18,00% 15,60% 16,90% 

10001 Ve Üstü 
n 82 66 148 

% 21,40% 20,20% 20,90% 

Evet n 48 43 91 
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Kore veya Japonya’da 
Bulunma Durumu 

% 12,50% 13,20% 12,80% 

Hayır 
n 332 283 615 

% 86,70% 86,80% 86,70% 

Kore veya Japonya’da 
Yemek Tüketme Durumu 

Evet 
n 48 43 91 

% 12,50% 13,20% 12,80% 

Hayır 
n 332 283 615 

% 86,70% 86,80% 86,70% 

Kore veya Japon 
Arkadaşa Sahip Olma 

Durumu 

Evet 
n 131 142 273 

% 34,20% 43,60% 38,50% 

Hayır 
n 251 182 433 

% 65,50% 55,80% 61,10% 

Restorana Gelme Sıklığı 

Haftada 1 Kez 
n 25 13 38 

% 6,50% 4,00% 5,40% 

Haftada 2-3 Kez 
n 27 14 41 

% 7,00% 4,30% 5,8,% 

Ayda 1 Kez 
n 106 39 145 

% 27,70% 12,00% 20,50% 

Ayda 2-3 Kez 
n 28 24 52 

% 7,30% 7,40% 7,30% 

Nadiren 
n 197 236 433 

% 51,40% 72,40% 61,10% 

Türk Mutfağına Ait 

 Yemekleri Tüketme 
Sıklığı 

Günde 1 Öğün 
n 50 40 90  

% 13,10% 12,30% 13%  

Günde 2 Öğün 
n 156 153 309  

% 40,70% 46,90% 44%  

Günde 3 Öğün 
n 147 123 270  

% 38,40% 37,70% 38%  

Haftada 1-2 Öğün n 26 8 34  
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% 6,80% 2,50% 5%  

TOPLAM 
n            383        326  709  

%            100        100  100  

 

Tüketicilerin Kore ve Japon restoranını tercih etme durumlarının tanımlayıcı bilgiler ışığında 
karşılaştırılması Tablo 2’de verilmiştir. 

Kore ve Japon restoranını tercih eden tüketiciler tanımlayıcı farklılıklarına göre 
karşılaştırıldığında; cinsiyete göre karşılaştırıldığında %66 oranında kadınların Uzak Doğu 
Asya restoranına daha ilgili oldukları, bu yüzdelik dilimde de Kore mutfağına kadınların 
%69.70 oranında daha ilgi gösterdikleri tespit edilmiştir.  Medeni duruma göre 
karşılaştırıldığında %70.80 oranında bekar tüketicilerden oluştuğu, bekar tüketiciler arasında 
da %72.30 Kore mutfağına ilginin daha çok olduğu ama Japon mutfağı ile aralarında çok fazla 
bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Yaş faktörü değerlendirmesinde 18-25 yaş arasındaki 
tüketicilerin %52.20 oranında Uzak Doğu Asya mutfağına ilgi gösterdikleri, %52.70 oranında 
Kore mutfağının bu yaş aralığında daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir.  Eğitim faktörü 
değerlendirilmesinde lisans eğitimi düzeyindeki tüketicilerin %46.50 oranında Uzak Doğu 
Asya mutfağına ilgili oldukları, %49.10 oranında da Japon mutfağının lisans eğitim 
düzeyindeki tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir. İstihdam faktörüne 
göre değerlendirildiğinde öğrenci olan tüketicilerin %42.60 oranında Uzak Doğu Asya 
mutfağına ilgili oldukları, %43.30 oranında da Japon mutfağının öğrenci tüketiciler tarafından 
daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir. Gelir durumu faktörüne göre değerlendirildiğinde 
asgari ücretin altında olan tüketicilerin %37.50 oranında Uzak Doğu Asya mutfağına ilgili 
oldukları, %38.10 oranında da Kore mutfağının asgari ücretin altındaki tüketiciler tarafından 
daha çok tercih edildiği tespit edilmiştir. Bu restoranları tercih eden tüketicilere daha önce Kore 
veya Japonya da bulunma durumları sorulduğunda %86.70 oranında daha önce bu ülkelerde 
bulunmadıkları, Kore veya Japonya’da yemek tüketme durumları sorulduğunda %86.70 
oranında bu ülkelerde yemek tüketmedikleri,  sosyal medya dahil olmak üzere Kore veya Japon 
bir arkadaşa sahip olma durumları sorulduğunda %61.10 oranında herhangi bir arkadaşa sahip 
olmadıkları tespit edilmiştir. Tüketicilerin bu restoranlara gelme sıklıkları incelendiğinde 
%61.10 oranında nadiren geldikleri tespit edilmiştir. Tüketicilerin Türk mutfağına ait yemekleri 
tüketme sıklığı incelendiğinde %44 oranında günde 2 öğün Türk mutfağına ait yemekleri 
tükettikleri tespit edilmiştir. 

Tablo 3.  Tanımlayıcı Bilgilere Göre T- testi Sonuçları 

 N Ortalama Standart 
Sapma 

t df p 

Cinsiyet       

Kadın 468 3,8246 ,49576 3,169                707               ,002 

Erkek 241 3,6927 ,57712 
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Medeni Durum       

Bekar 502 3,7622 ,51399 -1,385              707               ,167 

Evli 207 3,8225 ,55996 

Kore/Japonya da 
Bulunma Durumu 

      

Evet 91 3,8829 ,52741 2,030              704                 ,043 

Hayır 615 3,7627 ,52746 

Kore/Japonya da 
Yemek Tüketme 
Durumu 

      

Evet 103 3,9081 ,47441 2,685              702               ,007 

Hayır 601 3,7573 ,53511 

Kore/Japon 
Arkadaşa Sahip 
Olma Durumu 

      

Evet 273 3,8500 ,48541 2,825             704               ,005 

Hayır 433 3,7350 ,55089 

P<,05 

Tüketicilerin Kore ve Japon yemeği tüketme davranışının cinsiyet, medeni durum, Kore veya 
Japonya’da bulunma, Kore veya Japonya’ da yemek tüketme ve Kore veya Japon arkadaşa 
sahip olma durumları ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının öğrenilmesi 
amacıyla t-testi yapılmıştır. Tablo 3’te yapılan t-testi sonuçları görülmektedir. 

Tüketicilerin tanımlayıcı bilgileri ışığında; cinsiyet değişkenine göre Uzak Doğu Asya 
mutfağını tercih etme ile ilişkisini ölçmek amacıyla t-testi uygulanmış ve yapılan t-testi 
sonucunda (p=0, 002 ve p<05) kadın ve erkek cinsiyetine sahip bireylerin Uzak Doğu Asya 
mutfağını tercih etme niteliğine bakıldığında anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Kore 
veya Japonya’da bulunma durumu değişkenine göre Uzak Doğu Asya mutfağını tercih etme 
arasındaki farklılığı ölçmek amacıyla t-testi uygulanmış ve yapılan t-testi sonucunda (p=0,043 
ve p<05) Kore veya Japonya’da bulunma durumuna sahip bireylerin Uzak Doğu Asya 
mutfağını tercih etme niteliğine bakıldığında anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. Kore 
veya Japonya’da yemek tüketme durumu değişkenine göre Uzak Doğu Asya mutfağını tercih 
etme arasındaki farklılığı ölçmek amacıyla t-testi uygulanmış ve yapılan t-testi sonucunda 
(p=0,007 ve p<05) Kore veya Japonya’da yemek tüketme durumuna sahip bireylerin Uzak 
Doğu Asya mutfağını tercih etme niteliğine bakıldığında anlamlı olarak farklılaştığı tespit 
edilmiştir. Sosyal medya dahil olmak üzere Kore veya Japon arkadaşa sahip olma durumu 
değişkenine göre Uzak Doğu Asya mutfağını tercih etme arasındaki farklılığı ölçmek amacıyla 
t-testi uygulanmış ve yapılan t-testi sonucunda (p=0,005 ve p<05) sosyal medya dahil olmak 
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üzere Kore veya Japon arkadaşa bireylerin Uzak Doğu Asya mutfağını tercih etme niteliğine 
bakıldığında anlamlı olarak farklılaştığı tespit edilmiştir. 

Medeni durum değişkenine göre Uzak Doğu Asya mutfağını tercih etme arasındaki farklılığı 
ölçmek amacıyla t-testi uygulanmış ve yapılan t-testi sonucunda (p=0,167 ve p<05) medeni 
durumu bekar veya evli olma durumunda Uzak Doğu Asya mutfağını tercih etme niteliğine 
bakıldığında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. 

 Yapılan bağımsız t-testi sonucunda; Kore ve Japon yemeği tüketme davranışının tüketicilerin 
cinsiyet, Kore veya Japonya’da bulunma, Kore veya Japonya’da yemek tüketme, sosyal medya 
dahil olmak üzere Kore ve Japon arkadaşa sahip olma durumlarına göre anlamlı olarak 
farklılaştığı tespit edilmiştir. Medeni duruma göre ise anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.  

Tablo 4. Tanımlayıcı Bilgilere Göre ANOVA Sonuçları 

Yaş Değişkenine Göre  

Değişkenler N Ortalama Standart 
Sapma 

F 

Değeri 
p 

Yaş Durumu Değişkenine Göre 

18-25 Yaş 370 3,7478 0,49949 

2,083 0,081 

26-30 Yaş 145 3,8509 0,51622 

31-45 Yaş 111 3,8368 0,53713 

46-60 Yaş 66 3,7633 0,56633 

61 ve Üzeri 17 3,5601 0,87160 

Toplam 709 3,7798 0,52814 

Eğitim Durumu Değişkenine Göre 

İlköğretim 14 3,3980 0,99512 

2,052 0,070 

Ortaöğretim 163 3,8368 0,52477 

Önlisans 90 3,7857 0,54220 

Lisans 330 3,7678 0,47502 

Lisansüstü 112 3,7708 0,57804 

Toplam 709 3,7798 0,52814 

İstihdam Durumu Değişkenine Göre 

İşsiz ve iş arayan 39 3,7190 0,57400 
1,777 0,101 

Öğrenci 302 3,7515 0,51568 
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Tam Zamanlı 
Çalışan 

207 3,7650 0,54569 

Yarı Zamanlı 
Çalışan 

31 3,9662 0,33541 

Serbest Çalışan 68 3,9083 0,54563 

Emekli 29 3,6946 0,63755 

Diğer 33 3,8384 0,43005 

Toplam 709 3,7798 0,52814 

Gelir Durumu Değişkenine Göre 

Asgari Ücretin altı 266 3,7824 0,52167 

,952 0,433 

Asgari Ücret 101 3,7129 0,54741 

Asgari ücret + 3000 74 3,7690 0,46455 

7200-10000 120 3,7611 0,55123 

10001 ve üstü 148 3,8412 0,53721 

Toplam 709 3,7798 0,52814 

Restoranı Ziyaret Sıklığı Değişkenine Göre 

Haftada 1 kez 38 3,6704 0,55699 

3,556 0,007 

Haftada 2-3 kez 41 3,8304 0,45663 

Ayda 1 kez 145 3,9143 0,46874 

Ayda 2-3 kez 52 3,7858 0,65505 

Nadiren 433 3,7388 0,52755 

Total 709 3,7798 0,52814 

Türk Yemeği Tüketme Sıklığı Değişkenine Göre 

Günde 1 öğün 90 3,7212 0,55276 

3,554 0,007 

Günde 2 öğün 309 3,8404 0,47878 

Günde 3 öğün 276 3,7590 0,55783 

Haftada 1-2 öğün 40 3,5237 0,59124 

Total 709 3,7798 0,52814 

P<,05 
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Tüketicilerin Kore ve Japon yemeği tüketme davranışının yaş, eğitim, istihdam, gelir durumu, 
bulundukları restoranı ziyaret etme sıklığı ve Türk yemeklerini tüketme sıklığı arasında anlamlı 
bir farklılığın olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA 
testi) yapılmıştır. Tablo 4’te yapılan ANOVA testi sonuçları görülmektedir. 

Yaş değişkenine bağlı olarak Kore ve Japon yemeği tüketme davranışı ile ilişkisi arasında 
anlamlı bir farklılığın ortaya koyulması amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda (F=2.083 
ve p<05)  tüketicilerin yaş değişkenine Kore ve Japon Yemeği tüketme davranışı ile ilişkisi 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim değişkenine bağlı olarak 
Kore ve Japon yemeği tüketme davranışı ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılığın ortaya 
koyulması amacıyla yapılan ANOVA testi sonucunda (F=2.052 ve p<05)  tüketicilerin eğitim 
değişkenine Kore ve Japon Yemeği tüketme davranışı ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İstihdam değişkenine bağlı olarak Kore ve Japon yemeği 
tüketme davranışı ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılığın ortaya koyulması amacıyla yapılan 
ANOVA testi sonucunda (F=1.777 ve p<05)  tüketicilerin istihdam değişkenine Kore ve Japon 
yemeği tüketme davranışı ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Gelir durumu değişkenine bağlı olarak Kore ve Japon yemeği tüketme davranışı 
ile ilişkisi arasında anlamlı bir farklılığın ortaya koyulması amacıyla yapılan ANOVA testi 
sonucunda (F=0.952 ve p<05) tüketicilerin gelir durumu değişkenine Kore ve Japon Yemeği 
tüketme davranışı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Tüketicilerin Kore ve Japon yemeği tüketme davranışı ile bu mutfakları temsil eden restoranları 
ziyaret etme sıklığı arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını incelemek adına yapılan 
ANOVA testi sonucunda Kore ve Japon Yemeği tüketme davranışı ile restoranı ziyaret sıklığı 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu (F:3.556 ve p<05) görülmüştür.  Kore ve Japon yemeği 
tüketme davranışı olan tüketicilerin, Türk yemeklerini tüketme sıklığı ile arasında anlamlı 
farklılığın olup olmadığını incelemek adına yapılan ANOVA testi sonucunda da Kore ve Japon 
Yemeği tüketme davranışı ile Türk yemekleri tüketme sıklığı arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu (F:3.554 ve p<05) görülmüştür.   

Yapılan ANOVA testi sonucunda; Kore ve Japon yemeği tüketme davranışının tüketicilerin 
yaş, eğitim, istihdam ve gelir durumlarına göre farklılık göstermediği, restoranı ziyaret sıklığı 
ve Türk yemeği tüketme durumlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir.  

Tablo 5. Tüketicilerin Kore ve Japon Restoranlarını Tercih Nedenleri 

No Tüketicilerin Kore ve Japon Restoranlarını Tercih 
Nedenleri  

N Ortalama ss 

1 Açlığı giderme ihtiyacı. 709 3,7250 1,23700 

2 Farklı lezzetleri deneme isteği. 709 4,1481 1,04385 

3 Dışarıda yemek yemenin kolay olması. 709 3,7630 1,17663 

4 Sosyalleşmek isteği. 709 3,4922 1,25054 

5 Evde yemek hazırlamak için yeterli vaktinin olmaması. 709 3,3992 1,28223 
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6 Evde yemek hazırlamak istememe. 709 3,4048 1,31206 

7 Kendini dışarıda yemek ile ödüllendirmek isteme.  709 3,8686 1,15966 

8 Arkadaşlar/aileyle birlikte vakit geçirmek isteği. 709 4,0523 1,01966 

9 Farklı bir ortamda yeme isteği. 709 3,9774 1,07201 

10 Arkadaş/aile tavsiyesi ile restorana gelme. 709 3,8164 1,16656 

11 Kore/Japon yemeklerini merak etme. 709 3,9590 1,19630 

12 Kore/Japon kültürünü merak etme. 709 3,9237 1,18446 

13 Daha önce deneyimlemiş ve beğenmiş olma. 709 3,7440 1,19647 

14 Restoranın misafir yoğunluğunun yüksek olması. 709 2,9745 1,36920 

15 Sunum şekilleri. 709 3,4471 1,25621 

16 Yemeklerin lezzetli olması. 709 3,8914 1,09740 

17 Kore/Japon yemeklerinin orijinal tarif ve malzemelerle 
yapılması. 

709 3,8237 1,11548 

18 Aranılan lezzetlerin bu restoranda bulunabilmesi. 709 3,8364 1,05165 

19 Kendi kültürüne ait yemeklerin tüketimi. 709 3,9803 1,07994 

20 Kendi kültürüne ait yemekleri daha değerli bulma. 709 4,0550 1,07018 

21 Kendi kültürüne ait yemekleri daha lezzetli bulma. 709 4,0931 1,08915 

 

Tablo 5.’te tüketicilerin Kore ve Japon restoranlarını tercih nedenlerine ilişkin görüşlerinin 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. 

Toplam 21 sorudan oluşan tüketicilerin Doğu Asya restoranlarının tercih edilmesi en önemli 
etkenin 4,1481 ortalama ile farklı lezzetleri deneme isteğidir. Katılımcıların kendi kültürüne ait 
yemekleri daha lezzetli ve değerli bulma düşüncelerine rağmen yine de bu restoranlarda yemek 
yeme davranışı göstermeleri elde edilen ilginç bir bulgudur (Ort: 4,0931 ve 4,0550). Bununla 
birlikte tüketiciler kendi kültürlerine ait yiyecekleri yoğunlukla tüketmelerine rağmen farklı 
lezzetleri deneme isteği ile restoranları tercih ettikleri de görülmektedir ( Ort: 4,1481). Ayrıca 
yine yüksek bir ortalamaya sahip olan ‘’Arkadaşlar/aileyle birlikte vakit geçirmek isteği’’ Doğu 
Asya restoranlarının da sosyalleşme amacıyla tercih edildiklerini ortaya koymaktadır (Ort: 
4,0523).  

Restoranın misafir yoğunluğunun yüksek olmasının (Ort: 2,9745), bir anlamda çok kalabalık 
bir ortamda bile olsa bu restoranların tercih edildiği ve yapılan veri toplama çalışması sırasında 
gözlemlendiğine göre tüketicilerin uzun süre yemek için sırada beklemeyi önemsenmediklerini 
ortaya koymaktadır. Tüketicilerin evde yemek hazırlamak için yeterli vaktinin olmaması ve 
evde yemek hazırlamamak için bu restoranları tercih ettiği görülmektedir (Ort: 3,3992 ve 
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3,4048). Bu faktörlerin değerlerinin yüksek çıkmasının nedeni yapılan görüşmeler sonucunda 
çalışma hayatında yaşanan yoğunluğun etkili olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 6. Kore/Japon Mutfağında Tercih Edilen Yemekler 

 Sıklık Yüzde 

 Kimbap 101 26.4 

Bibimbap 43 11.2 

Tteokbokki 106 27.8 

Mandu 64 16.7 

Kimchi 47 12.2 

Diğer 22 5.7 

Sushi 108 31.1 

Mochi 55 16.9 

Ramen 73 22.4 

Miso 
Çorbası 39 12.0 

Gyoza 51 15.6 

Toplam 709 100,0 

 

Kore mutfağından yenmek istenen yemeklerde Tteokbokki %27.8 ile birinci sırada yer alırken, 
en az yenmek istenen yemeklerden %11.2 ile bibimbap olmuştur. Japon mutfağından yenmek 
istenen yemeklerde sushi %31.1 ile birinci sırada yer alırken, en az yenmek istenen 
yemeklerden %12 ile miso çorbası olmuştur.  

Doğu Asya yemekleri arasında Kore ve Japon mutfağında yenmek istenen yemekler 
karşılaştırıldığında sushinin %31.1 ile ilk sırada yer alırken bibimbapın %11.2 ile en az tercih 
edilen olmuştur. 

SONUÇ 

Günümüzde dünyanın küresel bir hal alması ile ülkeler birbirleri ile hem ticari hem de kültürel 
olarak yakınlaşmışlardır (Türker, 2018). Küreselleşme ile turizme verilen değerin artmasıyla 
dünyanın farklı noktalarındaki kültürleri deneyimlemek de önem kazanmıştır.  Farklı 
kültürlerde bulunan mutfakları deneyimleme isteği de turizm ile birlikte önem kazanmış ve 
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yerel restoranlara ilgi artmıştır (Erdoğan, 2021). Mutfakta da yaşanan küreselleşme ile farklı 
ülke mutfaklarına ait yiyecek ve içecekleri de dünyanın farklı yerlerinde bulmak mümkün 
olmuştur (Yurdigül, 2010). Bu yiyecek ve içecekleri sunan yerel restoranlar ile milletlerin 
mutfakları sosyal bir işlev görmeye başlamıştır (Cwiertka, 2006). 

Araştırma, tüketicilerin Doğu Asya yemeklerini sunan restoranları tercih etmelerindeki 
nedenlerin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda Kore ve Japon mutfağı yemekleri 
sunan restoranlar ele alınmıştır. Ele alınan konu; restoran kavramı, Kore mutfağı ve Japon 
mutfağı başlıkları altında literatür ile desteklenmiştir. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış ve 
araştırmaya ilişkin veriler, yüz yüze gerçekleştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. 
Araştırmaya; Kore restoranında yemek yemeye gelen 384 birey, Japon restoranında yemek 
yemeye gelen 324 birey olmak üzere 709 birey gönüllü olarak katılmıştır. 

Kore ve Japon mutfağının sunulduğu restoranların kadın tüketiciler tarafından daha çok tercih 
edildiği görülmektedir.  Kadın tüketiciler tarafından daha çok tercih edilmesinin nedeninin her 
iki ülkenin de sosyal medya ve televizyon aracılığı ile sunmuş oldukları kültürel faktörlerin 
kadın tüketicilerde o ülkeye karşı merak uyandırdığı ve ülkeye ait mutfak kültürünü daha 
yakından tanımak amacıyla ziyaret ettikleri düşünülmektedir. Katılımcılardan büyük 
çoğunluğunun bekar olduğu görülmektedir. Bu restoranlara gelen tüketicilerin daha çok 
bekarlardan oluşmasının nedeninin ekonomik faktörlerden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Tüketicilerin 18-25 yaş aralığında, lisans düzeyinde eğitime sahip ve öğrenci ağırlıklı oldukları 
görülmektedir.  Yaş grubunun bu aralıkta olmasının sebebinin son yıllarda gençler arasında 
Doğu Asya ülkelerine olan yoğun ilgi, ülkeler tarafından uygulanan yumuşak güç 
politikalarının vurgulandığı sosyal medya ve televizyon dizi, film vb. sosyal içeriğe sahip 
yayınların yapılması gibi tetikleyici faktörler olduğu düşünülmektedir. Asgari ücret ve altında 
gelir düzeyine sahip bireylerin sayısının fazla olmasının sebebinin ise restorana gelenlerin 
çoğunluğunun genç ve öğrenci profilinden kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğunun daha önce bu ülkelerde bulunmaması, yemek 
tüketmemesi ve sosyal medya dahil bu ülkelerden birinde arkadaşa sahip olmamasına rağmen 
bu restoranı ziyaret ettikleri görülmektedir. Daha önce görmedikleri ülkenin kültürel yapısını 
merak etmeleri ve o kültüre ait yemekleri tüketmek istemelerindeki sebebin farklı lezzetleri 
deneme isteği, ülkenin kültürü ile birlikte yemeklerini merak etmelerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. Bu restoranlara gelen katılımcıların daha çok nadiren bu restoranlara geldiği 
görülmektedir. Nadiren gelmelerine neden olan en büyük faktörün restoranda bulunan yiyecek 
ve içeceklerin fiyatlarının yüksek olması olduğu düşünülmektedir. Restoranı ziyaret eden 
tüketicilerin Türk mutfağına ait yemekleri çoğunluklu olarak günde 2 öğün olarak tükettikleri 
görülmektedir. Bu durum bireylerin günlük hayatlarında kendi kültürüne ait yemeklerle 
beslendiklerinin göstergesidir. 

Tablo 3 (t testi) ile Tablo 4  (ANOVA testi) belirlenen hipotez testlerini göstermek için 
oluşturulmuş ve bu doğrultuda eğitim durumuna,  yaş durumuna, medeni durumuna, istihdam 
durumuna ve gelir durumuna göre anlamlı farklılığın olmadığı, cinsiyete, Kore/Japonya’da 
bulunma durumuna, Kore/Japonya’da yemek tüketme Kore/Japon arkadaşa sahip olma ve 
Tüketicilerin Kore/Japon restoranlarını tercihinde Türk yemeği tüketme sıklık durumuna göre 
anlamlı farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Buna göre H2, H3, H4, H5, H6 hipotezleri 
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reddedilmiş; H1, H7, H8, H9, H10 hipotezleri kabul edilmiştir.  Demografik farklılıklarına göre 
Kore ve Japon restoranlarını tercih eden tüketiciler karşılaştırıldığında hem Kore hem de Japon 
restoranını yoğunlukla kadın, bekar, 18-25 yaş arasında ve lisans eğitim düzeyine sahip 
tüketicilerin tercih ettiği görülmektedir.  Bu sonuçlar demografik bilgiler kısmında Doğu Asya 
ülkelerini tercih etmelerindeki sonucu da destekler niteliktedir. Yukarıda değinilen etkenlerden 
kaynaklı karşılaştırma sonuçlarının da benzer oranlarda çıktığı görülmektedir. 

Araştırma katılımcılarının Doğu Asya mutfağı sunan restoran tercihlerinde 21 madde üzerinden 
veri toplanmış ve tüketicilerin bu restoranları tercih nedenlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. 
Bu nedenlerden 4,1481 ortalama ile en çok önem verilenin farklı lezzetleri deneme isteği olduğu 
tespit edilmiştir. Kore/Japon restoranlarının misafir yoğunluğunun yüksek olmasının tercih 
üzerindeki etkisi incelendiğinde 2,9745 ortalama değer ile en az önem verilen durum olduğu 
ortaya konulmuştur., diğer tercih nedenleri ile karşılaştırıldığında, restoranlardaki misafir 
yoğunluğunun yüksek olmasının, tüketiciler tarafından olumsuz bir neden olarak görüldüğü 
söylenebilir.   

İki ülke için listelenen yemekler arasında en fazla sushinin yenmek istenildiği görülmektedir.  
Japon mutfağından en çok sushi ve ramenin yenmek istenildiği, Kore mutfağından en çok 
kimbap ve tteokbokki’nin yenmek istenildiği tespit edilmiştir.  İlk sıralarda tercih edilen yemek 
isimleri, araştırma kapsamındaki ülke mutfakları arasında son derece popüler olup, diğer ülkeler 
tarafından da tanınmaktadır. Bu yüzden araştırmaya gönüllü katılım sağlayan tüketiciler 
tarafından da ilk yenilmek istenen yemekler arasında olduğu düşünülmektedir. 

 

ÖNERİLER 

Bu çalışmada elde edilen bulgular ışığında sektöre ve bu konuda araştırma yapmak isteyen 
araştırmacılara aşağıdaki öneriler sunulmaktadır: 

• Bu çalışmada tüketicilerin Doğu Asya ülkelerinden olan Kore ve Japon yemeklerini 
sunan restoranları tercih etmelerindeki nedenlerin incelenmesi amacına yer verilmiştir. 
Bu bağlamda, konuyla ilgili ileride çalışma yapmak isteyecek araştırmacılar farklı 
ülkeler ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar üzerinde odaklanabilirler. Böylelikle 
yeni restoranların açılmasına cesaret verici ölçüde destek olunabilir. 

• Bu çalışma Konya ve Ankara da bulunan birer Kore ve Japon restoranına gelen 709 
tüketici ile gerçekleştirilmiştir. İleride yapılacak olan çalışmaların  kapsamına farklı iller 
dahil edilerek daha büyük bir örneklemle yapılması önerilmektedir.  

• Ayrıca toplumda görülen Doğu Asya kültürüne yönelik ilgi dikkate alınarak 
Türkiye’nin tanıtımı için politikalar geliştirilmelidir.  

• Doğu Asya restoranının bulunmadığı yerlerde halihazırda faaliyet yürüten işletmeler 
menülerinde toplum tarafından ilgi çeken ve merak uyandıran yemekleri sunabilirler.  

KAYNAKÇA 

Aksoy, M. ve Çekiç, M. (2018). Gastronominin Yumuşak Bir Güç Olarak Kullanımı. 19. Ulusal 
Turizm Kongresi, Afyonkarahisar, Türkiye. 

Batra, A. (2008). Foreign Tourist Motivation and Information Source(s) Influencing Their. 
International Journal, 9(1), 1-17. 

535



Cankül, D., Kurt, A. ve Kızıltaş, M.Ç. (2021). Hedonik ve Faydacı Değerlerin Tüketici Tatmini 
ve Davranışsal Niyetlere Etkisi: Etnik Restoranlar Örneği. Gastroia: Journal of 
Gastronomy and Travel Research, 5(3), 522-539. 

Creswell, J.W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. Pegem Akademi Yayıncılık. 

Cwiertka, K. J. (2006). Modern Japanese Cuisinei Food Power and National İdentity. London: 
Reaktion Books. 

Durlu Özkaya, F., Aksoy, M. ve Işın, A. (2020). Kore Mutfak Kültürü (1. Baskı). Detay 
Yayıncılık. 

Emerson. R.L. (1990). The New Economics of Fast Food. Van Nostrand Reinhold: New York. 

Erdoğan, Z.Y. (2021). Uzakdoğu Mutfağı Konseptli Etnik Restoranlar Hakkındaki Müşteri 
Şikayetlerinin Analizi. Turizm ve İşletme Bilimleri Dergisi, 35-50. 

Fanelli, R.M. ve Nocera, A.D. (2018).  Customer Perceptions of Japanese Foods in Italy. 
Journal of Ethnic Foods, 5(3), 167-176. 

Gioffre, R. ve Keisuke, K. (2004). Japon Mutfak Sanatı Sushi Sashimi.  Boyut Yayıncılık. 

Goldman K. (1993). Concept Selection For Undependent Restaurants. The Cornell Hotel and 
Restaurant Administration Quarterly, 34( 6),  59–72. 

Gürbüz, S. ve  Şahin,F. ( 2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. AnkaraSeçkin. 

Hastorf, C.A. (2017). The Social Archaeology of Food: Thinking About Estaing From  
Prehistory To The Present. Cambridge University Press. 

Jung, J. Y., Lee, S. H. ve Jeon, C. O. (2014). Kimchi Microflora: History, Current Status, And 
Perspectives For İndustrial Kimchi Production. Applied Microbiology Biotechnology, 
98,2385–2393. 
Kabak, B. ve Dobson, A.D. (2011). An İntroduction to the Traditional Fermented Foods 
and Beverages of Turkey. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 51, 248-260. 

Kahraman, C. (2017). Asya'nın İki Ucundan Görüşler: Türkiye Japonya Algısı. Pamukkale 
University Journal of Social Sciences Institute, 73 – 86. 

Korean Food Promotion Institution (2018). Hansik. 
http://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN6010100&lan adresinden 
24 Haziran 2022 tarihinde alınmıştır. 

Koç, K. (2020). Ülke Tanıtımı Japonya. Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler 
Dergisi, 1(4),134. 

Morgan, J. L. (2006). Culinary Creation‐An Introduction to Foodservice and World Cuisine. 
Routledge. 

Mutlu, H.G. (2022). Gastronomik Deneyim İçin Müşterilerin Yüksek Fiyat Ödeme İstekliliğinin 
Belirlenmesi: Uzak Doğu Restoranları Üzerine Bir Çalışma. (Yayınlanmış Yüksek 
Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi. 

536

http://www.hansik.org/en/article.do?cmd=html&menu=PEN6010100&lan


Nişancı, Z. N., Özdoğan Y. ve  Bölüktepe, F. E. (2018). Dışarıda Yemek Yeme Davranışının 
Nedenlerini Belirlemeye Yönelik İzmir İlinde Bir Araştırma. İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 60-71. 

Park, C. (2004). Efficient Or Enjoyable? Consumer Values of Eating-Out and Fast Food 
Restaurant. International Journal of Hospitality Management, 87-94. 

Park, S.Y. (Ed). (2013). Kore Mutfağı. Avustralya. M.Kara GmbH. 

Rolle, R. ve Satin, M. (2002). Basic Requirements fort he Transfer of Fermentation 
Technologies to Developing Countries. Int. J Food Microbiol, 75(3), 181-187. 

Sobko, T., Marcus, C., Govoni, M. ve  Kamiya, S. ( 2009). Dietary nitrate in Japanese traditional 
foods lowers diastolic blood pressurein healthy volunteers. National Library of 
Medicine, 22(2),136-40. 

Sohn, E. ve  Lee, K.-W. (2018). The Effect Of Chefs’ Nonverbal Communication İn Open 
Kitchens On Service Quality. Journal of Foodservice Business Research, 483–492. 

Sünnetçioğlu, S., Yıldırım, H. M. ve Bertecene, B. (2022). Dining Experiences of Consumers 
in Ethnic Restaurants: Analysis of Tripadvisor Reviews for Japanese Restaurants in 
Istanbul. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 71-82 

The Intermedia Group Pty Ltd. (2017). Eating out in Australia: Responding Summary 
https://www.hospitalitymagazine.com.au/eating-out-in-australia-report-now-available/ 
adresinden 10.07.2022 tarihinde alınmıştır. 

Tripadvisor.  (2022). Uzak Doğu Asya Restoranları. https://www.tripadvisor.com.tr/  
adresinden  20 Temmuz 2022 tarihinde alınmıştır. 

Türk Dil Kurumu (2017). Genel Türkçe Sözlük. 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid adresinden 25 
Haziran 2022 tarihinde alınmıştır. 

Türker, N. (2018). Gastrodiplomasi Türk mutfağının tanıtımında bir araç olabilir mi?. Güncel 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 14-29. 

Uslu, A. N. ve  Kırmacı, H. A. (2021). Gastronomi Turizmi Çerçevesinde Nogay Yemek 
Kültürünün ve Yemeklerinin İncelenmesi: Konya Örneği. Uluslararası Türk Dünyası 
Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2). 

Yurdigül, A. (2010). Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi. (Yayınlanmış 
Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi. 

Zencir, E. (2017). Restoran Yönetimi Kavramlar ve Süreçler.  Detay Yayıncılık. 

 

 

537

https://www.hospitalitymagazine.com.au/eating-out-in-australia-report-now-available/
https://www.tripadvisor.com.tr/
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid


FOODSCAPE: KAVRAMSAL BİR BAKIŞ 
Prof. Dr. Semra GÜNAY AKTAŞ 

Anadolu University, Faculty of Tourism, Department of Tourism Management, Türkiye 
semragunay@anadolu.edu.tr 

Lect. Emircan YILMAZ 
Mardin Artuklu University, Faculty of Tourism, Department of Gastronomy and Culinary 

Arts, Türkiye 
emircanyilmaz@artuklu.edu.tr 

ÖZET 

Foodscape kavramı, yemek kültürlerinin temelini oluşturan ve yaratan maddi gerçekler ile 
birlikte yemeklerin kültürel alanlarını ve uygulamalarını anlamanın önemli bir yoludur. 
Foodscape kavramının yemeğin mekânsal bağlamını ve yemek ile insanlar arasındaki ilişkiyi 
vurgulayan düşünce biçimini yansıttığı kabul edilmektedir. Foodscape, gıda coğrafyası 
içerisinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle bu çalışmada gıda coğrafyası ve foodscape 
kavramları hakkında var olan tanımları ortaya koymak ve foodscape kavramı ile ilgili genel 
yapıyı değerlendirme yapmak amaçlanmıştır. Araştırmada, foodscape terimi kullanılarak 
sistematik bir literatür incelemesi yapılmıştır. Araştırma kapsamına, 2009-2022 yılları arasında 
foodscape terimi ile ilgili yayınlanan çalışmalar dâhil edilmiştir. Literatürde foodscape kavramı 
ile ilgili birçok çalışmanın bulunduğu ancak bu çalışmaların her birinin farklı bir odak noktasına 
değindiği görülmektedir. Nispeten yeni ve dikkat çekici bir konu olan foodscape, planlama, 
pazarlama ve yönetimsel açıdan hem turizm hem de gastronomi ve mutfak sanatları alanında 
açılım yaratabilecek bir konuma sahip olabilir. Gelecekte Türkiye’de de foodscape kavramı 
içerisinde bulunan sokak yemekleri foodscapesi ile birlikte gastronomi turizmi ve destinasyon 
foodscapesleri ile ilgili çalışmaların yapılması, Türkiye’nin gastronomi turizmi potansiyeline 
katkıda bulunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Gastronomi ve mutfak sanatları, gıda coğrafyası, foodscape.  

FOODSCAPE: A CONCEPTUAL OVERVIEW 
ABSTRACT 

The concept of foodscape is an important way to understand the cultural areas and practices of 
food, along with the material facts that underlie and create food cultures. It is accepted that the 
concept of foodscape reflects the spatial context of food and the way of thinking that 
emphasizes the relationship between food and people. Foodscape is a concept in food 
geography. Therefore, in this study, it is aimed to reveal the existing definitions about the 
concepts of food geography and foodscape and to evaluate the general structure of the concept 
of foodscape. In the research, a systematic literature review was conducted using the term 
foodscape. Studies published on the term foodscape between 2009 and 2022 were included in 
the scope of the research. It is seen that there are many studies on the concept of foodscape in 
the literature, but each of these studies touches on a different focus. Foodscape, which is a 
relatively new and interesting subject, may be in a position to open up both tourism and 
gastronomy and culinary arts in terms of planning, marketing and management.  
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In the future, studies on gastronomy tourism and destination foodscapes together with street 
food foodscapes included in the concept of foodscape in Turkey may contribute to Turkey's 
gastronomic tourism potential. 

Keywords: Gastronomy and culinary arts, food geography, foodscape. 

GİRİŞ 

Gıda, su ve hava ile birlikte insan yaşamı için temel bir bileşendir (Kneafsey et al., 2021) ve 
yemek insanoğlunun günlük yaşamının önemli bir yönünü yansıtmaktadır (Birch & Memery, 
2020). Bununla birlikte gıdayı, insanların ihtiyaçlarını karşılamakta olan bir bileşenin ötesinde 
düşünmek gerekmektedir. Bunun sebebi ise gıdanın birden çok anlamının ve farklı boyutlarının 
olmasıdır (Kneafsey et al., 2021). Örneğin; aynı tabakta sunulan bir yemeğin tadı farklı 
insanlara hatta farklı zamanlara göre değişiklik gösterebilir. Aynı şekilde yemek yeme 
deneyimleri, doğum yerleri, aile durumları, ırk, cinsiyet, vücut şekilleri ve sağlık koşulları da 
gıdanın farklı anlamlara sahip olmasına katkıda bulunur. Bununla birlikte Marcelli and Bosco 
(2017) gıdanın sadece sosyal bir gerçek değil, aynı zamanda özünde coğrafi bir gerçek 
olduğunu belirtmişlerdir. Gıdanın yetiştirilmesi, işlenmesi, satılması ve aile ya da arkadaş 
toplulukları arasında tüketilmesi, gıdanın hem coğrafi hem de sosyal boyutunu içerirken, 
topluluk etkileşimlerimin oluşmasına ve kimliklerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktadır. 
Kısacası gıda ve yemek pratikleri arasında toplumsal ve mekânsal olarak yakın bir ilişki 
mevcuttur (Bosco, 2020) ve yemek kültürü, topluluk, mekân ve yer oluşturabilecek kabiliyete 
sahip olan inanç, gelenek ve tarihin kesişme noktasında bulunmaktadır (Greenleaf & Robinson, 
2020). Gıda fizyolojik bir ihtiyaç olmasının yanında kültürel, sosyal ve politik bir konudur. 
Yiyecekler etnik kimlik, sınıf, cinsiyet vb. gibi çeşitli sınırları belirlemek için de kullanılmıştır 
(Kalita, 2021). Coğrafya alanında foodscape kavramı, gıda üretimi, tüketimi ve dağıtımının 
ekolojik alanlarını ve sosyal ilişkileri (Johnston et al., 2009.) ile gıdanın ahlaki ve etik anlamda 
sahip olduğu gıda alanlarını keşfetmek için kullanılmıştır (Goodman et al., 2010). Bununla 
birlikte foodscape kavramı halk sağlığı ve gıda sistemlerindeki sosyal ve mekânsal eşitsizlikleri 
ele alan çalışmalarda da kullanılmaktadır (Vonthron et al., 2020). Foodscape kavramı, gıdanın 
nasıl üretildiği ve tüketildiği, kim tarafından hazırlandığı ile coğrafya, kültürel, sosyal ve 
ekonomiye dayalı olarak gıdanın kimler ile paylaşıldığı ve bireylerin nasıl yemek yediği ile 
ilgili konuları içermektedir (Greenleaf & Robinson, 2020). Ayrıca foodscape kavramı turizm 
destinasyonlarında gıda tüketimi ve pazarlama aşamaları konularını da içerisinde 
barındırmaktadır (Bosco, 2020). Bu çalışmanın amacı, gıda coğrafyası ve foodscape kavramları 
hakkında var olan tanımları ortaya koymak ve foodscape kavramının kullanımları ile ilgili genel 
yapıyı değerlendirmektir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gıda Coğrafyası 

Coğrafya alanının gıda konusuna ilgisi, tarlalarda yetiştirilen ürünlerin üretiminden sonraki 
aşamalarını araştırma eğiliminin ve gıdayı gıdadan daha fazlası olarak görme yaklaşımının 
benimsendiği 1980’li yıllarda başlamıştır (Winter, 2003). En temel haliyle gıda çalışmaları, 
insanların sosyal ve kültürel dünyaları ile ekoloji ve iklimin zoolojik ve fiziksel dünyaları 
arasında bağlantılarını, avcılık ve toplayıcılık gibi gıda uygulamaları sayesinde kurulan 
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bağlantıları, gıda maddelerinin üretimi, hazırlanması, muhafazası ile tedarik ve dağıtımı gibi 
birçok konuyu araştırmaktadır (Mandelblatt, 2012).  

Gıda coğrafyası kavramı, dünya çapında gıda üretimi, dağıtımı ve tüketiminin mekânsal 
dağılımını, modelleri ve düzenlemeleri ifade etmek için kullanılmaktadır (Kneafsey et al., 
2021). Gıda coğrafyası, beşerî coğrafyanın alt alanı olarak son yıllarda ortaya çıkmış ve 
gelişmekte olan bir alt alan durumundadır (Bedore, 2010; Passidomo & Jeffrey, 2019). Gıda 
coğrafyası çalışmalarında, gıdanın yetiştirilmesi, hasat edilmesi, taşınması, satılması ve 
pişirilmesi gibi süreçlerin, birbirlerine nasıl bağlı olduğuna ilişkin konular ele alınmaktadır 
(Kolombino, 2014). Bununla birlikte gıda coğrafyası alanında sağlık, küresel açlık ve yetersiz 
beslenme ile ilgili endişelerden iklim değişikliğine ve çevresel yıkıma kadar gıdanın bütün 
yönlerine yönelik popüler ve toplumsal bir ilgi bulunmaktadır (Goodman, 2016; Kneafsey et 
al., 2021).  

Gıda coğrafyası ile ilgili literatür incelendiğinde, Meek and Tarlau (2015) çalışmalarında gıda 
sistemleri eğitimlerinin kritik bir müdahaleye ihtiyacı olduklarını savunmaktadır. Öğrencilere 
öğretmen tarafından verilen eğitimin yanı sıra, teorik bir çerçeve, pedagoji seti ve politika 
vizyonu olarak eleştirel gıda sistemi eğitimi verilmesini önerir. Fitzpatrick and Willis (2015) 
araştırmalarında yemek ve yer arasındaki ilişkiyi inceleyen uluslararası makalelere yer 
vermişlerdir. Bu çalışmalarda, gıda tarihinde yerin önemi ve gıda ile gıda sistemlerinin 
küreselleşmesi, yerelleştirilmesi ve küreselleşmiş gıda sistemlerinin mekânsal tezahürleri 
araştırılmıştır. Atkins et al. (2016) çalışmalarında kentleşmenin beslenme üzerindeki etkisini ve 
gıdaya erişimde yaşanan değişiklikleri ortaya çıkarmaktadırlar. Bununla birlikte çalışmada 
göçün Avrupa’da kentsel beslenme üzerindeki etkisi de incelenmektedir. Slocum & Saldanha 
(2016) ise dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilen vaka çalışmaları ile cisimleşme, dolaşım 
ve maddeselliği vurgulayarak ırkın kavramsallaştırılmasına odaklanmaktadır. Yemek alanları, 
cisimler ve pazarların mekânsallığı içinde, ırk ve yiyeceğin nasıl karmaşık bir şekilde bağlantılı 
olduğu ortaya konmaktadır. Garcia et al. (2017) tarafından yapılan çalışmada bireysel gıda 
tüketimi kararları ile daha geniş jeopolitik süreçler arasındaki bağlantılara dikkat çekilmiş ve 
temel coğrafi kavramlara değinilmiştir. Ayrıca çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri, 
Meksika ve Kanada’daki göçmen yiyecek yollarına odaklanan bilim insanlarının katkılarına yer 
verilmiştir. Ekincek et al. (2020) Eskişehir’deki göçmen mutfağının coğrafi görünüme etkisini 
değerlendirmiş ve yeni yiyecek içecek işletmeciliğine ilişkin fırsatlar yarattığını vurgulamıştır. 
Marcelli and Bosco (2017) ise çalışmalarında gıda coğrafyasındaki temel kavramlara yer 
vermişlerdir. Bununla birlikte bölümler gıda rejimlerine, foodscapeslere ve cisimlere 
odaklanmaktadır. Yayla (2021) Coğrafya ve Lezzet isimli kitabıyla Türkiye’de ilk defa seçilmiş 
yemekler üzerinden Türkiye’nin lezzet anlayışını tartışmıştır. Yayla & Günay Aktaş (2021) 
gıda coğrafyasından hareketle nicel yöntemler kullanarak Türkiye’nin lezzet bölgelerini 
araştırmış ve istatistiksel anlamlı 15 lezzet bölgesi tespit etmiştir. Literatürde görüldüğü gibi 
gıda coğrafyası alanında tek bir konudan ziyade birçok farklı konu ile bağlantılı çalışmalara 
rastlamak mümkündür. 

Foodscape  

Scape kavramı, uzamsal olarak organize edilmiş olan ve bir dizi bağlamda ortaya çıkan 
fenomenleri incelemek için kullanılmaktadır (Appadurai, 1996; Brembeck & Johansson, 2010). 
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Scape yaklaşımı, insanların, eserlerin ve çevrelerin etkileşim içerisinde bulunduğu karmaşık 
sosyal sistemleri anlamada yardımcı olabilmektedir. Aslında çevremizdeki gıda ve yemekler ile 
insanların etkileşime girmeleri böyle bir sistemin örneğini teşkil edebilmektedir. Gıdaların da 
farklı formlarda meydana gelmeleri, gıdalardan oluşan bir scape yaratmaktadır (Mikkelsen, 
2011). Sosyal bilimler alanında scape kavramı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kavramlara, urban 
foodscapes (Cummins & Macintyre, 2002), experiencescapes (O’Dell & Billing, 2005), 
relationscapes (Manning, 2009), bodyscapes (Geller, 2009), festive foodscapes (Adema, 2009), 
süpermarket foodscapes (Johnston et al., 2009) ve coastal foodscapes (Lowitt, 2014) örnek 
olarak verilebilir. 

Foodscape kavramı ilk bakışta sadece “food” ve “scape” kelimelerinin birleşimi olarak 
düşünülebilir. Fakat bir foodscape fikri, yemek ve yemeğin mekânsal bağlamı ve yemek ile 
insanlar arasındaki ilişkiyi vurgulaması açısından bir düşünce biçimini yansıtmaktadır. Bu 
sebeple foodscape kavramı, gıdanın insanları nasıl etkilediğini, gıdanın kararlardan ve 
eylemlerden nasıl etkilendiğini ve insanların gıda aracılığıyla nasıl yaşadığını incelemek için 
kullanılabilir (Mikkelsen, 2011). Bununla birlikte foodscape kavramı, makro düzeyde 
toplumsal perspektiften (Townshend & Lake, 2009), orta düzeyde bölgesel veya yerel 
perspektiften (Burgoine, 2010) ve mikro düzeyde ise belirli bir yere, gıda veya yemeğe 
(Trenouth & Tisenkopfs, 2015) bakarak incelenebilir. 

Gıda coğrafyası içerisinde foodscape kavramı, insanların yiyeceklerini aldığı, hazırladığı, 
yediği, paylaştığı ve yiyeceklerden anlam kazanan yerleri ifade etmek için kullanılmaktadır 
(MacKendrick, 2014). Foodscape kavramı, gıdanın işlendiği ve bulunduğu alanlar olarak 
tanımlanan gıda sisteminin de bir parçasıdır (Townshend & Lake, 2009). Ayrıca foodscape 
kavramı kentsel yoksulluk ile gıdaya erişim arasında bulunan gıda talebini karşılama ve 
düzenleme gibi karmaşık ve çelişkili gözüken durumları açıklamak için yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Miewald & McCann, 2014).  

Daha spesifik olarak foodscape kavramı, yemek kültürlerinin temelini oluşturan ve yaratan 
maddi gerçeklerin yanı sıra, yemeklerin kültürel alanlarını ve uygulamalarını anlamanın önemli 
bir yoludur (Mikkelsen, 2011). Foodscape sadece bunlarla sınırlı kalmayıp, gıdanın nasıl elde 
edildiğini, nasıl tüketildiğini, kimin hazırladığını ve coğrafi, kültürel, sosyal ve ekonomik 
uygulamalara dayalı bir şekilde gıdanın kimlerle paylaşıldığı dahil olmak üzere, bireylerin nasıl 
yemek yediği, sınıf, ırk ve cinsiyetlerinin ne olduğu gibi konularla ilgili bir kavram 
konumundadır (Mares, 2012; MacKendrick, 2014). Foodscape, pazarlama ve posterlerde hem 
fiziksel hem de görsel olarak görünebilir. Bu durum gıdaların ve yemeklerin bireylerin 
zihinlerinde bir foodscape yaratmasını da sağlar. Bununla birlikte foodscape kavramı, sanatta 
ve fotoğrafçılık alanlarında da popüler hale gelmeye başlamıştır. Aynı zamanda foodscape, 
sağlığın iyileştirilmesi ve halkın sağlıklı beslenmesi gibi konularda bir araç olarak da 
kullanılmaktadır (Mikkelsen, 2011).  

Foodscape ile ilgili literatürde, gıda ortamlarının nasıl sınıflandırıldığını ve ırksallaştırıldığını 
(Cairns et al., 2013), cinsiyetçilik ve güç eşitsizlikleri (Yasmeen, 2007; Mikkelsen, 2011; Potter 
& Westall, 2013; Miewald & McCann, 2014), dışarıda yemek yeme (Mikkelsen, 2011), 
sürdürülebilir gıda (Edwards & Mercer, 2010; Morgan & Sonnino, 2010; Psarikidou & 
Szerszynski, 2012), çocukların vücutlarının performansı ve yemek yeme (Brembeck & 
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Johansson, 2010; Brembeck et al., 2013), etik gıda üretimi ve tüketimi (Morgan, 2010; Sage, 
2010), obezojenik foodscapes (Guthman, 2011; Colls & Evans, 2013), sokak yemekleri 
foodscapesi (Hayden, 2021), kentsel foodscapes (Hanna & Wallace, 2021), yemek turizmi ve 
destinasyon foodscapesi (Park & Widyanta, 2022), çocuk ve ergenlik dönemindeki gençlerin 
bulunduğu gençlik merkezlerinde foodscapes kavramı (Kauppinen et al., 2021) gibi birçok 
çalışma bulunmaktadır. Literatür incelendiğinde foodscape kavramı ile ilgili birçok çalışmanın 
yapıldığı ve bu çalışmaların ise her birinin farklı bir konu başlığı altında olduğu görülmektedir. 

SONUÇ 

Sosyal anlamlar ile dolu olan gıda, temel bir insan ihtiyacıdır. Sadece temel bir ihtiyaç olmak 
ile de kalmayan gıda, insanların sınıfını, sağlığını ve özenini belirleyen ve gösteren de bir simge 
durumundadır. Bu sebeple araştırmada, gıdanın anlamındaki beslenmenin ötesine geçmek 
amacıyla foodscape kavramı incelenmiştir. Çalışmada gıda coğrafyası içerisinde yer alan 
foodscape kavramı açıklanmış ve foodscape kavramı ile ilgili yapılmış çalışmalara yer 
verilmiştir.  Foodscape kavramı, insanların yiyeceklere erişme deneyiminden, gıda güvenliğine, 
gıda politikalarına gibi konularda ayırt edici bir kavram olabilir. Ayrıca nispeten yeni ve dikkat 
çekici bir konu olan foodscape, hem turizm hem de gastronomi ve mutfak sanatları alanında 
planlama, pazarlama ve yönetim açısından açılım yaratabilecek bir durumdadır. Gelecekte 
Türkiye’de de foodscape kavramı içerisinde yer alan sokak yemekleri foodscapesi ve 
gastronomi turizmi ve destinasyon foodscapesleri ile ilgili çalışmalar yapılabilir. Özellikle 
Türkiye’nin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Kategorisinde bulunan illerinde 
gastronomi turizmi ve destinasyon foodscapesleri ile ilgili çalışmaların yapılması, bu illerin 
yöresel yemeklerinin sadece yemek olarak görülmemesi ve bu yiyeceklerin aynı zamanda 
mekanlarla etkileşimi ve ilişkisi ile uygulamalarını anlamak gerektiğinin önemi noktasında 
faydalı olabilir. Ayrıca bu çalışmalar Türkiye’nin gastronomi turizmi açısından daha fazla 
gelişmesine ve özellikle yabancı turistler tarafından tercih edilmesine de katkı sağlayabilir. 
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ÖZET 

Gastronomide yaşanan yeni gelişmelerle birlikte yiyecek ve içeceklerin sunumunda 
farklılaşmalar meydana gelmiştir. Siyah yiyecekler günümüzün popüler yemek akımlarından 
biridir. Bu bağlamda Dünya mutfaklarından bazı yiyecekler ve içecekler siyah olarak 
sunulmaktadır. Türk mutfağına özgü yiyecek ve içeceklerin siyah olarak üretilmesi Türk 
mutfağının tanıtılması açısından önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada Türk mutfağına 
özgü bir reçete ele alınarak ürünün siyah renkte hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada Türk 
mutfağına özgü bir tatlı olan keşkül ürün geliştirme yöntemi ile siyah olarak hazırlanmıştır. 
Çalışmanın sonucunda sütlü bir tatlı olan keşkülün renginin tam olarak siyah olmadığı ve 
tadında bir değişiklik olmadığı gözlemlenmiştir. Normal keşkül beyaz/krem renkli iken aktif 
karbonlu keşkül koyu grimsi renk almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyah yiyecekler, Türk Tatlıları, Aktif Karbon, Keşkül.  

A PRODUCT DEVELOPMENT STUDY FOR BLACK FOODS IN THE 
TURKISH CUISINE: THE CASE OF KEŞKÜL 

ABSTRACT  

With the new developments in gastronomy, there have been differentiations in the presentation 
of food and beverages. Black food is one of today's popular food trends. In this context, some 
foods and beverages from world cuisines are presented in black. The production of foods and 
beverages specific to Turkish cuisine in black is important for the promotion of Turkish cuisine. 
In this context, it is aimed to prepare the product in black color by considering a recipe specific 
to Turkish cuisine in this study. In the study, keşkül, a dessert unique to Turkish cuisine, was 
prepared in black with the product development method. As a result of the study, it was 
observed that the color of Kaskul, which is a milky dessert, was not completely black and there 
was no change in its taste. While the normal cap is white/cream colored, the cap with activated 
carbon has a dark grayish color. 

Keywords: Black foods, Turkish Desserts, Activated Carbon, Keşkul. 
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GİRİŞ  

İnsanlar ne yiyecekleri hakkında karar verirken duyu organlarından yararlanmaktadır. Koklama 
ve görme ürün seçmede en önemli duyulardandır. Bir yiyeceğin rengi, kokusu daha sonra 
dokusu gibi fiziksel ve duyusal özellikleri insanı çeken unsurlardır.  

Gastronomide yeni trendlerin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar öğünlerinde sadece kalori 
alarak tokluk hissini yaşamaktan ziyade duyusal zevkleri de yaşamak istemektedir. Buna dikkat 
edilerek günümüzde mutfaklarda renk uyumu göz önüne alınarak hazırlanan yiyecekleri 
görmemiz mümkündür. Aynı renklerin ton sür ton olarak kullanıldığı bir yemek tabağını ya da 
farklı renklerin uyum içinde göz alıcı hazırlanmasıyla müşteriye görsel tatmin veren yemekleri 
sıklıkla görülmektedir. 

Son zamanlarda tüketiciler yemeği açlığın giderilmesinin yanında, yemeğin sunulduğu 
mekanla, yemeğin görüntüsü, yemeğin renk uyumu ile birlikte değerlendirmektedir (Sarıışık ve 
Kardeş, 2019). Tüketicinin sürekli olarak değişen talebi ve bu talebi karşılamak isteyen 
işletmelerin yenilikleri her geçen gün devam etmekte ve yeni gastronomi akımlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Günümüzde popüler olan gastronomi akımları şu şekilde sıralanmaktadır: 

• Siyah yiyecekler, mor yiyecekler, bowl food, smoothie, yenilebilir çiçekler, vejetaryen 
beslenme,  sağlıklı beslenme, raw food ve doğal yiyeceklerdir. 

Tüm bu yukarıda sayılan gastronomi akımları incelendiğinde yenilik arayışı, daha iyisini yeme, 
sağlıklı olma ve zinde olma isteği gibi sebeplerle şekillendiği görülmektedir (Özdemir, 2020).  
Tüketicilerin bilinçlenmesi ve merak duygusunun artması ile birlikte farklı lezzet ve 
görünümdeki yiyecekleri keşfetmek istemişlerdir. Bunun yanında artık gastronominin tedavi 
edici yönünün denenmesi, hastalıklara uygun beslenme şekillerinin oluşması, sağlıklı beslenme 
eğilimlerinin artması gibi konularda gastronomi trendlerinin atmasına neden olmuştur. 

Tüketicilerin hem farklı tat ve görünümdeki yiyecekleri deneyimlerken hem de sağlıklı 
beslenmek istemesi bu yönde gastronomi akımlarını meydana getirmiştir. Siyah yiyecekler, 
mor yiyecekler gibi renklerle tüketiciye farklı deneyim yaşatan akımlar aynı zamanda 
tüketicilerin sağlıklı beslenme isteğini de karşılamaktadır. Bazı renklerin tüketici de sağlıklı 
izlenim bırakması nedeniyle renkli gastronomi akımlarının sağlıklı akımlar olduğu 
söylenebilmektedir (Spance; 2015; Çakıcı ve Yıldız, 2015; Clydesdale, 1994) 

Yiyecek rengi; tüketicilere yediklerini tanıma, tatmadan önce lezzetini tahmin etme ve 
yiyeceğin formülasyonu hakkında bilgi sahibi olmaya yardımcı olan temel unsurlardan biridir 
(Bozok ve Yalın, 2018).  Dolayısıyla renk, yiyeceği tüketmekten alınacak hazzı ve lezzeti 
etkileyeceğinden yemek seçiminde ve tüketim tercihlerinde önemli bir rol oynamaktadır 
(Yılmaz ve Erden, 2017). Artan trendler ve değişen gastronomi akımları arasında siyah 
yiyecekler de yerini almıştır. Siyah yiyeceklerin çeşitli renkteki gıdalara nazaran daha az sayıda 
olması merak uyandırmaktadır.   

Siyah yiyecekler; diğer renkli sebze ve meyvelere nazaran daha sağlıklı oldukları belirtilen 
doğal siyah yiyecekler ve aktif kömür, bambu kömürü ve mürekkep balığı kullanılmak suretiyle 
görünümleri itibariyle tamamen siyah renkli olarak hazırlanıp sunulan yiyecekler olarak iki 
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şekilde elde edilebilmektedir (Bozok ve Yalın, 2018). Doğal siyah yiyecekler; siyah sarımsak, 
siyah fasulye, siyah pirinç şeklinde sıralanabilmektedir  (Kimura vd., 2017).  

Aktif kömür, bambu kömürü ya da mürekkep balığı kullanılarak siyah renk kazandırılan 
yiyecekler arasında ise kalamar mürekkepli makarna, siyah burger, siyah dondurma, siyah 
havyar, siyah kruvasan ve siyah limonata bulunmaktadır.  

Gıda endüstrisinde aktif karbon; içecek endüstrisinde renk, koku ve tat düzenleyici, şeker-şurup 
endüstrisinde renk ağartıcı, klimakterik meyve ve sebzelerde raf ömrü kontrolü, organik madde 
adsorplama veya besinsel olmayan toksik madde uzaklaştırma, kızartma yağı ve içme suyu 
arıtımı gibi uygulamalarda kullanılan bir maddedir (Balçık vd., 2020). Yiyeceklerin rengini 
değiştirmek için kullanılan aktif karbon E153 kodlu gıda katkı maddesi olarak toz veya granül 
şeklinde bulunmaktadır.  

Ülkemizde son senelerde yaygınlaşan siyah renkli yiyecekler trendi, yurtdışında ilk olarak 
Japonya’da ortaya çıkmış ve sosyal medya aracılığıyla tüm dünyaya yayılmıştır. Yurtdışında 
örneklerini; siyah limonata, siyah hamburger, siyah makarna, siyah dondurma, siyah kruvasan, 
siyah havyar vb. olarak gördüğümüz aktif toz karbonun Türk mutfağındaki bir tatlıda 
kullanımına kaynaklarda rastlanılmamıştır. 

Bu çalışmanın amacı gastronomide yeni bir trend olan siyah yiyeceklerin Türk mutfağında 
kullanımını araştırmaktır. Bu nedenle Türk mutfağına özgü bir reçete ele alınarak ürünün siyah 
renkte hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada Türk mutfağına özgü bir tatlı olan keşkülün ürün 
geliştirme yöntemi ile siyah olarak hazırlanması hedeflenmiştir. Bu tarz ürün geliştirme 
çalışması Türk mutfağı ürünlerinin tanıtımı ve bilinirliğinin arttırılması açısından önemlidir.  

YÖNTEM 

Bu çalışmada Kotler ve Armstrong (2001) tarafından geliştirilen ürün geliştirme modelinin 
gastronomik ürün geliştirme sürecine uyarlanmış hali kullanılmıştır (Yayla vd., 2020). Ürün 
geliştirme süreci yeni fikir, araştırma ve fikrin uygulanabilirliği, reçetelendirme, besin 
değerlerinin belirlenmesi, tadım ve ürün sunumu adımları ile her adımda değerlendirme ve geri 
bildirim aşamasından oluşmaktadır (Yayla vd., 2020). 

Yeni fikir aşamasında siyah yiyecekler trendinin git gide artan popülaritesi incelenmiş ve dünya 
mutfaklarında bulunan örnekleri ele alınmıştır. İncelenen kaynaklarda Türk mutfağındaki 
yemek ve tatlılarda siyah yiyeceklere örnek olabilecek bir yiyecek ya da içeceğe 
rastlanmamıştır.  

Bu ürün geliştirme çalışmasında rengi beyaz/krem tonlarda olan keşkül tatlısının aktif toz 
karbon kullanılarak siyah renkli olması istenmektedir. Keşkülün reçetesi Usta (2015), Işın 
(2008) ve Şavkay (2003)’ün keşkül reçeteleri derlenmiştir.  Bunun için gerekli literatür taraması 
yapılmış aktif karbonun hangi miktarda kullanılacağı belirlenmiştir. Keşkül tatlısı yaparken toz 
ürünlerin katılması sırasında aktif toz karbon da sütün üzerine eklenerek renk vermesi 
sağlanmıştır. Tablo 1'de geliştirilen siyah keşkülün malzemeleri ve yapılış aşamaları verilmiştir.  
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BULGULAR 

Tablo 1. Geliştirilen Keşkül Ürününün Reçetesi 
Malzemeler Miktar Malzemeler Miktar 

Süt 500 ml Su 3 yk 
Toz Şeker 75 gr Toz Aktif Karbon 3 yk 

Yumurta sarısı ½ adet Şekerli Vanilin 1 paket 

Toz Badem 80 gr Süslemek için: 
Kavrulmuş file badem ½ yk 

Buğday Nişastası 1 yk   
Hazırlanışı    

Malzemeler 

Hazırlanışı; 

Kullanılacak malzemeler tezgah üzerine düzenli bir biçimde hazırlanır, ön hazırlık yapılır (Resim 1.). 

Derin bir tencerenin içine -altını yakmadan önce- ilk olarak süt sonra aktif toz karbon eklenir (Resim 
2.).  

Bu karışıma toz şeker, toz badem, şekerli vanilin ve yumurta sarısı ilave edilir (Resim 3.-4.-5.-6.). 

Tüm malzemeler karıştırılır ve ocağın altı orta derece açılır (Resim 7.). 

Orta ateşte sürekli karıştırılarak 8-10 dk pişirilir, süt kaynayınca (Resim 8.) nişasta suyla açılır ve 
kaynamış karışıma ilave edilir (Resim 9.).    

Karışım koyulaşana kadar kısık ateşte 5-8 dk pişirilir ve ocaktan alınır (Resim 10.). 

Tatlı, sunum kabında servis edilir (Resim 11.-12.). 

 

Ürünün Hazırlık Aşamaları 

 

Keşkül yapımı için ön hazırlık aşaması; 

Bu aşamada keşkül için gerekli olan 
malzemeler gereken miktarlarda ayrı 
kaplarda hazırlanır. Malzemeler: süt, 

şeker, buğday nişastası, aktif toz karbon, 
badem tozu yumurta sarısı, vanilindir. 
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Süte aktif karbon ilavesi aşaması; 

Bu aşamada ocağın altı açılmamıştır, 
tencereye gerekli miktarda süt eklenir, 

üzerine öncelikle bir yk aktif karbon da ilave 
edilir ve karıştırılır.  Sütün rengi bu aşamada 

grileşir. Aktif karbon renk vermeye bu 
noktada başlamıştır. Daha siyah bir görüntü 

elde edilmesi istenildiği için bir yk daha aktif 
karbon ilave edilir. Sütün renginin yine aynı 

şekilde olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Tatlıya toz şekerin ilave edilmesi aşaması; 

Bu aşamada önceki malzemelerin üzerine toz 
şeker ilave edilir ve karıştırılır. 

 

 

Tatlıya toz bademin ilavesi aşaması; 

Tenceredeki malzemelerin üzerine toz badem 
ilave edilir. Burada toz badem hafif 

yoğunlaşma verir ancak bu yumurta sarısı ve 
nişasta kadar etkili değildir. Tatlıya asıl tadını 

veren unsur da toz badem olmaktadır. 

 

 

Karışıma yumurta sarısı ilavesi aşaması; 

Yumurta sarısı karışıma ilave edilir ve 
eklenen malzemeler tekrar karıştırılır. 

Yumurta sarısı tatlıya yoğunluk veren diğer 
bir ürün olmuştur. 
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Ocağın açılması ve tatlının sürekli 
karıştırılması aşaması; 

Ocak orta ateşte açılır, tencere içindeki 
malzemeler sürekli olarak karıştırılır. 

 

 

Karışımın hafif yoğunlaşması aşaması; 

Tatlının rengi aktif toz karbon etkisiyle 
tamamen griye döner. Süt ve aktif toz 

karbonun birleşimi bu noktada griyi verir. 
Tatlı 8-10 dakika sonunda yoğunluk olarak 

hafif koyulaşır 

 

Yoğunlaşan karışıma buğday nişastası ilavesi 
aşaması; 

Keşkül yapımında kıvam vermesi aslında pirinç 
subyesi kullanılmaktadır. Subye öğütülmüş pirinç 

veya pirinç sütü olarak adlandırılmaktadır. Bu 
ürün geliştirme çalışmasında Yoğunlaşan karşıma 

tamamen kıvam alması için buğday nişastası 
suyla açılarak ilave edilir. Karışım bu şekilde 5-6 

dakika kısık ateşte karıştırılır. 

 

 

Tatlının yoğunlaşması aşaması; 
5-6 dakika karıştırılan tatlı olması gereken 
kıvama gelir. Ocağın altı kapatılır ve tatlı 

servis edilmek üzere hazırdır. 
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Hazırlanan keşkülün sunumu aşaması; 

Bu aşamada keşkül üstten fotoğraflanmıştır, sunum yapmak için koyu renkli kap tercih 
edilmez. Tatlının albenili durması için açık renkli bir kap tercih edilir ve üzeri tercih edilen 
malzemelerle süslenir. Fotoğraftaki sunumda file badem kullanılmıştır. Bu aşamada keşkül 

yandan fotoğraflanmıştır. Zemin koyu kap beyaz tercih edilerek tatlının asıl rengi 
vurgulanmıştır. 

SONUÇ  

Bu çalışmada, gastronomide yeni bir trend olan siyah yiyeceklerin Türk mutfağında kullanımını 
araştırmak amaçlanmıştır. Bu nedenle Türk mutfağına özgü bir reçete ele alınarak ürünün siyah 
renkte hazırlanması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında Türk mutfağına özgü olan bir tatlı 
olan keşkül ürün geliştirme yöntemi ile siyah olarak hazırlanmak istenmiştir.   

Yapılan çalışmalar ve elde edilen ürün neticesinde aktif toz karbonlu keşkül reçetesi 
oluşturulmuş ve arzu edilen görüntüye yakın bir renk elde edilmiştir. Görünümde tam bir siyah 
elde edilememe sebebi aktif karbonun siyah, sütün beyaz renginin bir araya gelmesiyle koyu 
gri rengin oluşmasıdır.  Tatta herhangi bir değişiklik olmamakla beraber geliştirilen ürün 
normal keşkül tadına sahiptir. Geliştirilen ürünün kokusunda da belirli bir değişiklik olmamış, 
en belirgin fark görüntüde olmuştur. Normal keşkül beyaz/krem renkli iken aktif karbonlu 
geliştirilen siyah keşkül siyaha yakın koyu gri renk almıştır.  Geliştirilen siyah keşkülün reçetesi 
ile normal keşkülün reçeteleri arasında malzeme açısından tek fark toz şekilde aktif karbonun 
kullanılmasıdır. Bunun yanında ürünlerin yapılışı da aynıdır.  

Bu çalışmayla Türk mutfağında görmeye alışık olmadığımız aktif karbonun kullanımına bir 
örnek oluşturulmuş olup çoğu örneğini dünya mutfağında gördüğümüz ürünlerin yanında Türk 
mutfağından bir üründe siyah yiyecek olarak denenmiştir. Dünyanın sayılı mutfak 
kültürlerinden biri olarak kabul edilen Türk Mutfağının da gastronomide yaşanan değişim ve 
gelişimlerden etkilenip uygulamaya başlayacağı varsayımından (Bozok ve Yalın, 2018) yola 
çıkılırsa bu ürün Türk mutfağı için önemli bir adım özelliği taşımaktadır.   

Yiyecek içecek işletmelerinin farklılaşarak menülerini geliştirdikleri son zamanlarda siyah 
yiyeceklerin sayısının artması tercih edilmeleri üzerinde olumlu bir etki yapabilmektedir. Bu 
açıdan geleneksel tatların günümüz eğilimlerine göre geliştirilmesi hem tüketiciler hem de 
işletmeler açısından önemlidir. Siyah keşkül tatlısı ile tüketiciler aynı anda gelenekseli 
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deneyimlerken aslında yeni bir gastronomi eğilimini de denemiş olmaktadır. Bunun yanında 
sağlıklı yemek eğilimlilerinin arttığı günümüzde renkli gıdaların sağlıklı olduğu algısı (Spance; 
2015; Çakıcı ve Yıldız, 2015; Clydesdale, 1994) kullanılarak tüketicilerin bu yiyecekleri tercih 
etmesi sağlanabilecektir.  

İleride yapılacak olan çalışmalarda Türk mutfağına yönelik başka yemeklerin özellikle hamur 
işi grubunun aktif karbon ile siyah yiyecek olarak geliştirilebilmektedir. Bunun yanında tüketici 
panelleriyle geliştirilen ürünler denetilerek tüketici algısına yönelik çalışmalar yapılabilir. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı, Bitlis ilinin mutfak kültürünü coğrafya bakımından ele alıp analiz 
etmektir. Çalışmanın amacına uygun olarak çalışma literatür taramasına dayalı olarak 
gerçekleştirilmiş olup veri toplama yöntemi olarak ikincil veri toplama yöntemi kullanılmıştır. 
Bu bağlamda, Bitlis il mutfak kültüründe yer alan yöresel yiyecekler ve beslenme kültürü ele 
alınmıştır. Yapılan araştırmalar sonucunda Bitlis mutfak kültürü üzerinde Bitlis’in sahip olduğu 
coğrafi yapı, coğrafi konum, iklim ve tarihsel geçmişi etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
Bitlis mutfağının tahıl ve ete dayalı bir mutfak kültürüne sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 
Diğer taraftan yöresel yiyecekler bir toplumun sahip olduğu kültürün vazgeçilmez öğeleridir. 
Kültür, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi değerlerden oluşmaktadır. Yemekler de 
kültürün maddi boyutunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı kültürün gelecek nesillere 
aktarılmasında yöresel yemekler büyük bir rol oynamaktadırlar.  

Anahtar Kelimeler: Bitlis, mutfak kültürü, yöresel yemekler 

TRADITIONAL CUISINE CULTURE AND GASTRONOMIC VALUES 
OF BITLIS IN CULTURAL GEOGRAPHY 

ABSTRACT  

The main purpose of this study is to analyze the culinary culture of Bitlis in terms of geography. 
In accordance with the purpose of the study, the study was carried out based on the literature 
review and the secondary data collection method was used as the data collection method. In this 
context, local foods and nutrition culture in the culinary culture of Bitlis province are discussed. 
As a result of the researches, it has been revealed that the geographical structure, geographical 
location, climate and historical background of Bitlis are effective on Bitlis culinary culture. In 
addition, it has been concluded that Bitlis cuisine has a culinary culture based on grain and 
meat. On the other hand, local foods are indispensable elements of the culture of a society. 
Culture consists of the material and spiritual values of the society. Meals also constitute the 
material dimension of culture. Therefore, local dishes play a great role in transferring the culture 
to future generations. 

Keywords: Bitlis, culinary culture, local dishes 

555



GİRİŞ  

Kültür, bir toplum tarafından asırlar boyunca oluşturmuş olduğu yaşam tarzlarının kodlarını 
kapsayan bir hafıza gibi olduğu ifade edilmektedir. Kültür, bir toplumun algı, ilgi, davranış ve 
tutumlarla tezahür eden maddi ve manevi değerlerden oluşan ve nesilden nesile bir miras olarak 
aktarılan değerler bütünüdür. Bir toplumun tarihi, sanatı, şiirleri, türküleri ait olduğu toplumun 
dilinden, gelenek ve göreneklerinden izler taşımaktadır. Kültür, giyim-kuşam, yeme-içme, 
iletişim biçimi, eğlence vb. gibi hayatın her safhasında insanı kuşatan duygu ve düşüncelerin 
yaşama yansımış halidir (Göçer, 2012: 50). Burada da ifade edildiği gibi bir topluma ait kültürü 
oluşturan unsurlardan bir tanesi de yeme içmedir. İnsanların hayatlarını devam ettirebilmeleri 
için açlık hissini gidermesi biyolojik bir ihtiyaç olmasının yanında bu açlığın nerede, nasıl, ne 
zaman, nelerle giderildiği ve buna bağlı olarak şekillenen düşünce, duygu ve davranış biçimleri 
toplumların mutfak kültürlerini meydana getirmektedir. Bir topluma ait kültürün en önemli 
göstergelerinden biri sayılan mutfak kültürü, yörede yetiştirilen hayvansal ürünler, yetişen bitki, 
meyve ve sebzelerin yiyecek ve içecek haline getirilmesi, saklama yöntemleri, pişirme, saklama 
yöntemleri, pratik ve yemek etrafında oluşan inançlar, mutfak araç gereçleri ve sofra adabı ile 
bunların fonksiyonlarından ortaya çıkmaktadır (Yazgan Serinkaya, 2017: 28). Mutfak 
kültürünü kısaca tanımlamak gerekirse, bir ülke veya bölgenin kendine özgü gıda ürünlerini, 
yemeklerini ve yemek pişirme teknikleri olarak tanımlamak mümkündür (İflazoğlu ve Yaman, 
2020: 1950). 

Bir toplumun sahip olduğu mutfak kültürü bir ülke ya da bir destinasyonun en önemli kültürel 
miraslarından birisidir (Atabey ve Gürdoğan: 2018: 256). Yöresel mutfaklar kendilerine özgü 
oluşumları, tatları, sayısız çeşit ve reçeteleriyle değerlendirilmeye alınmaktadır. 
Destinasyonların popüler olmasında etki eden etmenler arasında mutfak kültürü de 
bulunmaktadır (İflazoğlu ve Yaman, 2020: 1943). Bir toplumun beslenme şekli kültürel olduğu 
kadar coğrafi unsurlar tarafından da şekillenmektedir. Bundan dolayı bir toplumda neyin 
tüketildiği gastro-coğrafya bir diğer ifadeyle yaşanılan bölgede yetişen ürünler ile yakından 
ilişkili olmaktadır. Şöyle ki bir ülkede farklı coğrafyalarda yetişen ürünlerin o yörelerde 
yaşayan yerel halkın beslenmesini belirlediğini söylemek mümkündür. Örnek vermek 
gerekirse; Ege Bölgesi iklimi ve coğrafyasının elverişli olması nedeniyle pek çok sayıda 
yenilebilir bitki yetişmektedir. Bu da Ege yöresinde yapılan yemeklerin ot ağırlıklı olmasına 
neden olmaktadır  (Türker ve Ayyıldız: 2021: 948). Bu anlamda Bitlis’e ait yöresel yemekler 
incelendiğinde Bitlis’te kışların uzun sürmesi, coğrafi yapısı gibi nedenlere bağlı olarak 
tarımdan ziyade hayvancılığın yaygın olmasına bağlı olarak yöresel yemekler et ve tahıla 
dayanmaktadır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Geleneksel Mutfak Kültürü 

İnsanoğlunun hayatını devam ettirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en temel olgulardan birisi 
yemek yemektir. Her bir toplumun kendine özgü bir yemek yeme alışkanlığı bulunmakta ve bu 
alışkanlıklar o toplumun kültürel bir parçası konumundadır. Toplumların yaşam şekilleri, 
beslenme kültürlerini yansıtmaktadır. Bundan dolayı yaşam şekillerinin değişmesi, beslenme 
alışkanlıklarının ve kültürlerinin değişmesinde önemli rol oynamaktadır (Güler, 2010: 24). 
Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bir yörede yaşayan insanların en temel kültürel 
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özelliklerinden birisi yemek kültürü yani mutfağı oluşturmaktadır. Bölgelerin yemek çeşidi 
bakımından zenginleştiren unsurlar olarak coğrafi yapı, bölgenin iklimi ve bölgede yetişen 
tarımsal ürünler olduğunu ifade etmek mümkündür. Bu durum, yöresel mutfak kavramının 
gelişmesine katkı sağlamaktadır (Çuhadar vd., 2018: 125). 

Bir toplumda bir yiyeceğin nasıl yenildiği veya neden yenilmediği gibi konular o toplumun 
mutfak kültürü ile ilgili bilgiler vermektedir. Geçmişten günümüze en önemli kültür 
halkalarından birisi mutfaklardır. Toplumların geleneksel mutfak kültürleri en zor değişen ve 
kültürel değerlerini en uzun süre içerisinde barındıran önemli bir etken olma özelliği taşıdığı 
ifade edilmektedir. Yukarıda ifade edilen mutfak kültürünü zenginleştiren unsurlara ek olarak 
sosyoekonomik durumlar, dini özellikler ve diğer toplumlarla olan ilişkiler de etkili olmaktadır 
(Düzgün ve Durlu Özkaya, 2015: 44). 

İnsanoğlunun en temel gereksinimlerinden birini meydana getiren beslenme sisteminin ortaya 
çıkardığı mutfak kültürüne tarihsel açıdan bakıldığında; mutfaklar, toplumların refah durumları, 
sosyo-kültürel boyutları ve gelenek ve görenekleri gibi etmenlere paralel olarak birbirlerinden 
farklı gelişim evreleri geçirdikleri görülmektedir. Bütün bunlara ek olarak, toplumların yaşam 
alanlarını belirleyebilmek için giriştikleri mücadelelerin ve göçler sonucunda meydana gelen 
gelişmeler ve yer değiştirmeler de mutfak kültürünün oluşmasında önemli bir yer teşkil 
etmektedir (Düzgün ve Durlu Özkaya: 2015: 42). 

 

Bitlis İlinin Genel Özellikleri ve Tarihi 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve 6.707 km2 yüzölçümüne sahip olan Bitlis ili, 41o 33’ ve 
43o 11’ doğu boylamlarıyla 37o 54’ ve 38o 58’ kuzey enlemleri arasında kalmaktadır. Bitlis ili 
sahip olmuş olduğu kara parçasına 1.876 km2’lik Bitlis sınırları içerisinde yer alan Van Gölü 
ve diğer göl yüzeyleri dahil edildiğinde toplan yüzölçümü 8.645 km2’ye ulaşmaktadır. Bitlis 
sahip olmuş olduğu bu yüzölçümü ile Türkiye topraklarının %1’ini, Doğu Anadolu 
Topraklarının ise %5,5’ine denk gelmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020: 1).  

Şekil 1.Türkiye Haritası İçerisinde Doğu Anadolu Bölgesi 

 
Kaynak: https://www.bilgipedia.com.tr/dogu-anadolu-bolgesi/, Erişim Tarihi: 20.07.2022 
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Şekil 2. Bitlis Haritası 

 
Kaynak: https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Bolgeler/11Bolge/Iller/IlBitlis.aspx, 
Erişim Tarihi: 20.07.2022 

Ortalama yüksekliği 1605 metre olan Bitlis ili, doğudan Van Gölü, güneyden Siirt ve Batman, 
batıdan Muş, kuzeyden ise Ağrı illeri çevrelemektedir. İklim özelliklerine bakıldığında kaba 
çizgileriyle karasal iklim özelliği gösteren Bitlis, gerçekte doğunun sert ve karasal iklimi ve 
Akdeniz iklimi arasında bir geçiş niteliği gösterdiği ifade edilmektedir. Kışları soğuk geçerken 
yazaları ise sıcak ve kurak geçmektedir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2012: 11-12). Kışın çok 
sert ve kar yağışlı, yazları ise kısa ve kurak geçmektedir. Yukarıda da ifade edildiği gibi karasal 
iklim özelliğini gösteren Bitlis, yıllık sıcaklık ortalaması 9.7 C’dir. Meterolojik verilere göre 
sıcaklık farkının 15.5 olduğu ilde en sıcak ay Temmuz iken en soğuk ay ise Ocak’tır. Van Gölü 
çevresinde kurulmuş olan Adilcevaz ve Ahlat ilçelerinde kış daha yumuşak geçmektedir. 
Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan ili olan Bitlis’in arazisi Anadolu yaylasına göre daha yüksek 
ve girinti çıkıntılar daha fazladır. Bitlis ilinin sahip olduğu arazinin % 71’i dağlık, %15,6’sı 
dalgalı, % 4’ü ova, % 3’ü yayla olup değişik bir topgrafisi bulunmaktadır. Buradan da 
anlaşılacağı üzere Bitlis ili sahip olduğu arazinin büyük oranda çoğunluğu dağlık alanlardan 
oluşmaktadır. İlçeler bazında bakıldığında ise Mutki ve Hizan ilçelerinde hiç ova 
bulunmamakla birlikte dağlık arazinin oranı % 90’ın üzerindedir. Adilcevaz ve Ahlat ilçeleri 
ise az dağlıktır ve Adilcevaz’da ova olan sahalar daha fazladır (Bitlis Valiliği, 2020: 1; Bitlis 
Ticaret ve Sanayi Odası, 2022). 

Tarihçiler tarafından Bitlis tarihi 5000 ve 7000 yıllık tarih gibi farklı zamanlardan 
başlatılmaktadır. Gerçek anlamda ise Bitlis tarihi, Neolotik Çağ denilen Yenitaş dönemine 
kadar uzanmaktadır. Bu dönem M.Ö. 3000 yıllarıyla 9000 yılları arasını kapsamaktadır. Bu 
tarihi baz alındığında Bitlis’in 5000 yıllık bir tarihe ve geçmişe sahip olduğunu görülmektedir. 
Bitlis ve yöresi M.Ö. 2000 yıllarında Hititlerin egemenliği altına, M.Ö. 1700 yıllarında da 
Hurri-Mitanni hakimiyeti altına girmiş ve daha sonra ise asi bir kavim olan Asurlular'ın 
hakimiyetine girmiştir. M.Ö. 1280 yılında Asur Krallarından I. Salmanassar devrinden sonra, 
Van Gölü çevresindeki dağlık alanlara Urartular yerleşti. Urartular’ın Güney komşusu Asurlar 
yıkıldıktan sonra Ön Asya’da yeni bir güç olarak İskitler (İskit Türkleri) ortaya çıkmıştır. 
Urartular’ın varlığına son veren İskitler, güneye doğru uzanmaya başlamışlardır. Bu tarihten 
sonra Doğu Anadolu ve Bitlis, Medler ile Lidyalılar arasında mücadele alanı olmuştur. 
Medler'in hakim gelmesiyle Bitlis, Medlerin hükümranlığı altına girmiştir. Bir süre sonra da 
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İran Devleti, Medler’den Persler’e geçmiştir. Artık bu tarihten sonra Bitlis’te Pers hakimiyeti 
başlamıştır. M.Ö. 331 yıllarında Bitlis, Makedonya Kralı Büyük İskender’in hakimiyetine 
geçmiştir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). 

Bitlis sahip olduğu coğrafi konumundan dolayı birçok medeniyet tarafından istila edilmiş ve 
bundan dolayı birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bitlis’te İskender’den sonra kurulan 
Selökid Devletinin yıkılmasıyla birlikte M.Ö. 200 yıllarında Partlar hâkimiyettik kurmuşlardır. 
M.Ö. 600 yıllarında Romalılar tarafından işgal edilen Bitlis 641 yılına kadar Roma hakimiyeti 
altında kalmıştır. 639-640 Halife Hazreti Ömer (R.A) zamanında, İran Fatihi Saad bin Ebu 
Vakkas’ın emri üzerine El-Cezire fatihi İyâz bin Ganem, 300 kişilik bir ordu ile Ahlat’ı aldıktan 
sonra, 641 (Hicri 20) yılında Bitlis üzerine yürümüştür. IX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Abbasi Devleti'nin zayıflaması sonucunda Bitlis 928 yılında tekrar Bizanslılar'ın eline 
geçmiştir. IX. yüzyılın sonlarına doğru Bitlis, Diyarbakır’da bulunan Mervanoğulları'nın eline 
geçmiştir. Anadolu’ya Türk akınları başlamadan önce Bizans İmparatoru II. Basilius, 1021 
yılında Bitlis’i topraklarına katmıştır. Bitlis 1047 tarihinde ilk defa olarak Selçuklu 
Hakimiyeti'ne geçmiş olsa da bu durum uzun sürmemiş, kısa bir süre sonra tekrar Mervaniler'in 
eline geçmiştir. 1064 yılına gelindiğinde Aras Nehri'ni geçen Alparslan, Anadolu topraklarına 
girmeye başlamış ve Gürcistan ve Nahcivan’ı egemenliği altına alarak Ani şehrinde Bizans ve 
Ermeni birliklerini bozguna uğratmıştır.  Van Gölü havzasına doğru ilerleyen Sultan Alparslan, 
Van, Bitlis ve Muş çevresinde bulunan Türkmen Beylerini zorlayarak Selçukluya tabi 
olmalarını sağlamıştır. Bu bağlılığa rağmen şehrin yönetimi Mervanoğullarına bırakılmıştır.  
Daha sonraki yıllarda 1070 yılına gelindiğinde Selçuklu tâbiiyetini kabul eden Bitlis ve çevresi, 
Türk boy, oymak ve beylerinin uğrak yeri olmuştur. 1071 tarihinde Malazgirt Meydan Savaşı 
Selçuklular'ın mutlak zaferiyle sonuçlandıktan sonra şimdiki vatan topraklarının ebedi Türk 
yurdu olmasını sağlamıştır. Müslüman Türk’ün Anadolu’ya giriş kapısı, Malazgirt Meydan 
Savaşıdır. Sultan Alparslan’ın vefatından sonra yerine geçen oğlu Sultan Melikşah’ın da 1092 
yılında vefatıyla Selçuklu İmparatorluğu içeresinde, karışıklık ve saltanat kavgası başlamıştır. 
Bundan faydalanan Suriye Emiri Tacüddevle Tutuş, Doğu Anadolu ve Diyarbakır bölgesini 
kontrolü altına almıştır. Gerek bu kişinin hakimiyet zamanında ve gerekse ondan sonra 
Anadolu’da Beylikler devri başlamış, Bitlis’in yönetimi Dilmaçoğulları (Demleçoğulları) 
Beyliğine geçmiştir. Bitlis Ata-Beyleri olarak geçen Dilmaçoğulları Beyliği, 1084 yılında 
kurulmuş, 1192 yılında sona ermiştir. Bitlis, 1207 yılında Eyyubilerin eline, 1231 yılında da 
Moğollar’ın eline, 1232 tarihinde de Anadolu Selçuklu Devletinin eline geçerek Selçuklu 
topraklarına bağlanmıştır (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022).  

Anadolu Selçuklu ve İlhanlılar arasında 1243 yılında meydana gelen Kösedağ Savaşı’nda 
İlhanlıların galip gelmesiyle birlikte İlhanlılar 1244 tarihinde Bitlis’i hakimiyetleri altına 
almışlardır. Bitlis ve Ahlat’ın içinde bulunduğu alan eyalet haline getirilmiş ve İlhanlı Valileri 
tarafından yönetilmiştir. 1365 ve 1469 yılları arasında Bitlis’te Karakoyunlular hakimiyet 
sürmüşlerdir. 1467 yılında Karakoyunlu Hükümdarı ve Yusuf Bey’in 5. Oğlu olan Cihan Şah 
öldürülünce, Karakoyunlu Hakimiyeti Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın eline geçmiştir. 
1481 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu Bitlis üzerinde hakimiyetini sıklaştırmış ve 1514 
yılında topraklarına katmıştır. 1915 yılında Ruslar'ın Bitlis’i işgal etmek için Başhan Mevkiine 
gelmiş fakat Bitlis’teki Türk Askerinin ve Milis Kuvvetler'in dirayetli savunması sonucunda, 
Ruslar Bitlis’e giremeyerek geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Ancak bu zafer fazla 
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sürmemiş, Şubat 1916 sonlarında Rus askeri ve Ermeni İntikam Tugayları tekrar Bitlis 
kapılarına dayanmıştır. Bütün direnmelere rağmen, 3 Mart 1916 günü saat 05’de Bitlis işgal 
edilmiştir. 1 Ağustos 1916 tarihinde Mustafa Kemal tarafından taarruz emri verilmiş, 8 Ağustos 
1916 tarihinde Bitlis sabah 05’de istiklaline kavuşmuştur (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022). 

Bitlis İlinin Mutfak Kültürü 

Bitlis yöresine ait mutfak kültürü hakkında bilgilere ilk olarak Urartu Krallığı’na ait kalelerde 
yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen buluntulardan ulaşılmaktadır. M.Ö. 7. Yüzyılda doğu 
ve kuzeydoğudan gelen İskitlerin Urartulara ait kale, tapınak, saray ve kentlerini yerle bir 
etmesi sonucunda halkın bir kısmı kaçırabildiği eşyalarını yanlarına alarak sarp ve yüksek 
dağların eteklerine çıkmıştır. Daha sonraları ise Bitlis’e yerleşen Ermeniler bu geleneksel 
mutfak kültürünü devam ettirmişler. 1647 yılında Van Bölgesi’ne gelen Evliya Çelebi 
Seyahatnamesinde Bitlis’in coğrafi konumu, gül bahçeleri, üzüm bağları, meyve çeşitleri, tarım 
ürünleri, mutfak kültürü ve yemek çeşitleri konusunda birçok bilgi vermiştir (Belli ve Belli, 
2010:1-3). 

Bölgesel özellikler taşıması bakımından Bitlis mutfağı, Van Gölü Havzası’nın ve hatta Doğu 
Anadolu Bölgesi’nin en özgün ve zengin mutfaklarından birini oluşturduğunu ifade etmek 
mümkündür. Bitlis’in sahip olduğu coğrafi konumu Bitlis mutfağını özgün kılan özellikleri 
başında gelmektedir. Bitlis coğrafi konumu dolayısıyla, Doğu Anadolu, Kuzeybatı Iran Bölgesi 
ile güneyde Yukarı Mezopotamya arasında bir köprü görevi görmektedir. Ayrıca bu coğrafi 
bölgelerin geleneksel mutfak kültürünün de bir sentezini yansıtmaktadır. Bundan dolayı Bitlis 
Bölgesi mutfak kültüründeki yemek türlerinin oldukça zengin olduğu görülmektedir. Bitlis 
mutfak kültürünün bir diğer karakteristik özelliği ise Van Gölü Havzası’nın geçmiş ile 
bağlantısının kurulmasında ve geleneksel yaşam kültürünü yansıtmasında, adeta bir köprü 
görevini üstlenmektedir (Uluer, 2009: 50-51). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi uluslararası ticaret yolları üzerinde bulunan Bitlis bu 
konumundan dolayı Doğu Anadolu, Kafkasya, Kuzeybatı İran ve Mezopotamya arasında bir 
köprü görevi görmektedir. Özbekistan, Hindistan, Afganistan, İran ve Mezopotamya’nın farklı 
ülkelerinden gelen pirinç, baharat, tatlandırıcı, koku veren maddeler, çeşitli bitki ve meyveler 
şehirdeki uluslararası ticaretin yoğunluğunu göstermektedir. Bu ülkelerden gelen tarım, 
bakliyat ürünleri, bitki ve meyve çeşitlerini yemek, reçel ve hoşaflarda kullanmasını bilen 
aşçıların olması yörenin mutfak kültürünün çok fazla geliştiğini göstermektedir. Fakat Evliya 
Çelebi’nin seyahatnamesinde övgüyle bahsettiği çiçek bahçeleri ve üzüm bağlarının büyük bir 
kısmı günümüze kadar kalmamıştır. Ayrıca döneminde yöre mutfağını zenginleştiren keklik 
böreği, keklik kebabı, lavaşlı keklik yahnisi ve keklik pilavı keklik sayısı azaldığı için artık çok 
az yapılmaktadır. Bunun yerine tavuk eti kullanılmaktadır (Belli ve Belli, 2010:10). 

Bitlis’te kış aylarının uzun sürmesi, mevsim şartlarının çalışmaya ve üretmeye imkân 
vermemesi gibi nedenlere bağlı olarak yöre insan geçmişte alınan önlemler kadar olmasa bile 
günümüzde de bir takım önlemler almaya zorlamaktadır. Bu hazırlıklara “zehre“ adı 
verilmektedir. Temmuz ve Ağustos aylarında hız kazanan kış hazırlıkları (tuzlama, konserve, 
salça, tarhana, pekmez, reçel yapımı, sebze ve meyve kurutmaları) yılın ilk karı yağana kadar 
sürmektedir. Gelişmelere bağlı olarak meydana gelen değişimlerle birlikte kış hazırlıklarında 
yapılagelen bazı uygulamalar işlevselliğini yitirse de bazı yerel uygulamaların kültürel yapıda 
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kabul görerek gelenekselleştiği ve böylece devam ettirildiği görülmektedir. Yöreye ait 
yemeklerin içerikleri incelendiğinde etin yoğunlukla kullanılan ana malzeme olduğu 
görülmektedir. Bundan dolayı kış aylarında yaşanılan ulaşım zorlukları göz önünde 
bulundurularak ihtiyaç duyulan etin bulunamayacağı endişesiyle et, tuza basma, kurutma, 
kavurma ve sucuk yapma yöntemleri kullanılarak kış için hazırlanır. Et ile birlikte pek çok 
yemeğin ana maddesi bulgur olduğundan bulgur kaynatılıp öğütülür ve dövme yapılır. Buğday 
ve un ambarlara alınır. Yemeklerin genellikle et ve bulgur ağırlıklı yapıldığı yöre mutfağında 
sebze yemeklerinin tamamına yakını et ile pişirilmektedir. Pilavlar ana yemek veya sulu 
yemeklerin yanında tamamlayıcı yemek olarak yer almaktadır. Sulu yemekler “aş ya da zat”, 
kuru yemeklerden çorba kıvamından koyuca hazırlanan sulu yemekler ise “aş” olarak 
adlandırılmaktadır.  Dövme, bulgur, pirinç, mercimek ve nohut gibi tahılların yanında; et, 
yoğurt ve sebze kullanılarak yapılan çorbalar ana yemeklerin (köfte, dolma, pilav vb.)  yanında 
hazırlık yemeği ya da tek çeşit ana yemek olarak sunulabilmektedir. Yoğurtlu yemekler; yoğurt 
ya da kurut su ile açılarak, etin nohut, dövme gibi tahıl ürünleriyle birlikte pişiirlmesi veya 
pişirilmeden yemek üzerine eklenmesi şeklinde uygulanmaktadır (Çelebi, 2021). 

Dağ yamaçları, vadi ve özellikle yaylalarda yetişen yöresel sebze ve yenilebilir bitkiler ile ya 
da yapılan yemeklere katılması bölgenin geleneksel mutfak kültüründe çok önemli bir yer 
tutmaktadır. Kullanılan bitki ve sebzelerin bazılarını şöyle sıralamak mümkündür. Bunlar; 
Evelik, Uşkun, Yemlik, Mende, At turpu, Sirmo, Parpar (semizotu), Turşumak, Kenger (kertli 
ot), Jağ, Yıgınç (ısırgan otu), Pıdım, Yarpuz, Göbelek (Mantar), Kari (Yabani Ispmanak), Çıreş, 
Hıtık-Hittik (Acur), Nane. Bunların bir kısmı çiğ olarak yenilmekte, bir kısmı da yapılan 
yemeklere konulmaktadır (Belli ve Belli, 2010: 384). 

Bitlis Yöresine Ait Yemekler 

Bitlis ili bulunduğu coğrafi konumundan, köklü tarihinden ve sahip olduğu yenilebilir zengin 
endemik bitkilerden dolayı çok çeşitli yöresel yemeklere sahiptir. Genel olarak Bitlis yemekleri 
zor, zahmetli, yapımı uzun sürmesi ve maliyetli olduğundan özel günlerde yapıldığını söylemek 
mümkündür. Örneğin, büryan kebabı evlerde çok nadir yapılabilen bir yöresel yemektir. Bunun 
temel nedeni gerek kullanılan malzeme gerekse de pişirilme yöntemi evde pişirilmesini 
olanaksızlaştırmaktadır. 

Tablo 1. Bitlis Yöresine Ait Yemekler 

Yemek 
Türü Yemek Adı 

Çorbalar Avşor, Ayran aşı, Reyhan Çorbası, Gebol, Pıçoç, Un Çorbası, Sütlü Aş, Erişte Aşı, 
Kurut Aşı, Bezirgan Çorbası, Mışevşi, Yoğurt Çorbası, Karın Çorbası, Yerme Aşı, 

Et ve Balık 
Yemekleri Büryan Kebabı, Tandır Balık, Kükü, Şor Balık, Yumurtalı Balık, Balık Köftesi 

Pilavlar Büryan Pilavı, Baklalı Pilav, Mukeşşerli Pilav, Patatesli Pilav, Kaklı Pilav, Kekikli 
Pilav, Çıreşli Pilav, Erişte Pilavı, Keşkek 

Köfteler Bitlis Köftesi (İçli Köfte), Glorik, Ciğer Taplaması, Çorti Taplaması, Et Taplaması, 
Yalancı Köfte, Er Görmez 

Dolmalar ve 
Sarmalar 

Sebze Dolması, Hes Dolması, Turşlu (Ekşili) Dolma, Katıklı Dolma, Etli Yaprak 
Sarması, Yalancı Dolma, Fındık Dolma, Kurut Dolması, Salatalık Dolması, Ayran 
Dolması, Karın Dolması, Sucuk, Soğan Dolması 

Tahıl ve Et 
Yemekleri 

Helise, Turşi Aşı, Çorti Aşı, Şekalok, Helim Aşı, Belikırık, Gari Aşı, Domatesli 
Çılbır, Kış Türlüsü, Yaz Türlüsü, Tutmanc Aşı 
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Endemik 
Bitki ve 
Sebze 
Yemekleri 

Erik Aşı, Borani, Umanç Aşı/Pişirik, Keleçoş, Şille, Parpar Aşı, Parpar Kavurması, 
Ezme, Jağlı Yumurta, Bıttımlı Yumurta, Çireş Kavurması, Çırtma, Çılbır/Hazırlop 

Salata ve 
Turşular 

Parpar Salatası, Yığınç Salatası, Bahar Salatası, Bitlis Salatası, Bıttım Turşusu, Jağ 
Turşusu, Helis Turşusu, Kenger Turşusu 

Tatlılar ve 
Hoşaflar 

Ecemi, Selmi, Un Helvası, Keysefe Tatlısı (Kayısı Yağlaması) Şirin Kaynanah, 
Üzüm Aşı, Teter, Ağuz (Ağız), Köy Pastası, Keysefe (Kayısı) Hoşafı, Sütlü 

Reçel ve 
Şerbetler 

Ceviz Reçeli, Karadut Reçeli, Üzüm Pekmezi, İtburnu (Kuşburnu) Marmelatı, 
Hazıran (Alıç) Marmelatı, Ohçın (Uçkun) Marmelatı, Dut Pekmezi, Toy Şerbeti, 
Reyhan Şerbeti, Gezo Pekmezi (Kudret Helvası) 

Hamur İşi 
Yemekler 

Lavaş (Tandır Ekmeği), Kade (Çörek), Kalın (Tandır Ekmeği), Gılgıl Ekmeği (Köz 
Ekmeği), Yağlı Ekmek, Fetir, Pitik (Toy) Ekmeği, Kıymalı Ekmek, Jajaro 
(Kuymak), Keledoş, Metes, Haşil (Kuymak), Şemşemok, Çatçingir, Murtoğa, 
Aynanet 

Kaynak: Çelebi C. (2021). Geçmişten Günümüze Bitlis Mutfağı. Betav Yayınları. 

Hemen hemen her kentte olduğu gibi Bitlis’te de kentle özdeşleşen bir yemeği bulunmaktadır. 
Bitlis’in en çok bilinen ve kentin vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelen büryan kebabı kentle 
özdeşleşen Bitlis yöresine ait tarihi bir yemektir. Yapımı zor, maliyetli ve zaman alıcı 
olduğundan dolayı sadece bazı özel günlerde ve restoranlarda servis edilmektedir. Derinliği 
yaklaşık 2,5 metre olan özel tandırlara sarkıtılarak pişirilen büryan kebabı için tercihen genelde 
erkek keçi kullanılır. Katıksız bir şekilde sadece tuzlanarak ve tandırın altına madeni bir leğen 
su bırakılarak suyun buharında pişirilmesi sağlanmaktadır. Servisi genellikle sabahın erken 
saatlerinde başlamakta ve soğan, domates, acı biber ve pide ekmeği ile servis edilmektedir. 
Hazmını kolaylaştırmak için yanında üzüm ikram edilmektedir.  

Büryan kebabı tandırda pişme esnasında tandırın altına bırakılan su dolu madeni leğenin içine 
damlayan yağ ile yapılan ve büryan kebabıyla birbirini tamamlayan “avşor çorbası” 
yapılmaktadır. Kahvaltıda tüketilen avşor çorbası, yine büryan kebabı gibi sabahın erken 
saatlerinde servise sunulmaktadır. Sadece tandırdan çıkan et suyu ve tandırdan çıkarılan et ile 
yapılan çorba isteğe bağlı olarak sebze eklenerek de servis edilebilmektedir. 

Fotoğraf 1. Büryan Kebabı 

  
Kaynak: https://www.haberturk.com/htgastro/lezzetli-hatlar/bitlis-in-buryan-kebabi-4-asirlik-
handa-ziyaretcilere-sunuluyor-3329464/20,  Belli ve Belli ( 2010: 415). 
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Fotoğraf 2. Avşor Çorbası 

  
Kaynak: https://www.haberturk.com/htgastro/lezzetli-hatlar/bitlis-in-buryan-kebabi-4-asirlik-
handa-ziyaretcilere-sunuluyor-3329464/13 

Van Gölü’ne kıyısı olan Bitlis, Van Gölü’nde yetişen tek balık türü olan inci kefali mutfağında 
önemli yer tutmaktadır. Avlanma sezonunda avlanan balıklar taze olarak farklı pişirilme 
teknikleri kullanılarak tüketildiği gibi daha sonra tüketmek üzere kaya tuzu ile harmanlanarak 
depolanmaktadır. Izgara, tava, tandıra yapıştırılarak pişirildiği gibi bazı yemekler içine 
konularak da tüketilmektedir. Örneğin, yumurtalı balık, balıklı pilav gibi. 

Fotoğraf 3. Tuzlanmış İnci Kefali                         Fotoğraf 4. Tandır İnci Kefali 

  
Kaynak: Güngürmez vd., (2017: 153).              Kaynak: https://lezzetler.com/tandirda-balik-
ahlat-bitlis-tarif-40739 

Bitlis yöresine ait yemekler incelendiğinde genel olarak tahıl kullanıldığı görülmektedir. Tahıl 
ile yapılan yemeklerden bir tanesi de pilavlardır. Çeşitli yiyecekler eklenerek farklı pilav türleri 
pişirilmektedir. Büryan pilavı, baklalı pilav, mukeşşerli pilav, patatesli pilav, kaklı pilav, 
kekikli pilav, çıreşli pilav vb. gibi örnek verilecek pilav çeşitlerindendir.  

Fotoğraf 5. Kekikli Pilav, Kengerli Pilav, Patatesli Pilav, Baklalı Pilav 

 

563

https://www.haberturk.com/htgastro/lezzetli-hatlar/bitlis-in-buryan-kebabi-4-asirlik-handa-ziyaretcilere-sunuluyor-3329464/13
https://www.haberturk.com/htgastro/lezzetli-hatlar/bitlis-in-buryan-kebabi-4-asirlik-handa-ziyaretcilere-sunuluyor-3329464/13
https://lezzetler.com/tandirda-balik-ahlat-bitlis-tarif-40739
https://lezzetler.com/tandirda-balik-ahlat-bitlis-tarif-40739


 
Kaynak: Belli ve Belli ( 2010). 

Bitlis mutfağı köfte, sarma ve dolmalar açısından son derece zengin bir mutfağa sahiptir. En 
çok bilinen içli köfte (Bitlis Köftesi), ciğer ve çorti taplaması, hes dolması ve katıklı olma olmak 
üzere glorik, , et taplaması, yalancı köfte, er görmez,sebze dolması,  turşlu (ekşili) dolma, etli 
yaprak sarması, yalancı dolma, fındık dolma, kurut dolması, salatalık dolması, ayran dolması, 
karın dolması, sucuk, soğan dolması gibi pek çok köfte, sarma ve dolma çeşidi bulunmaktadır. 

Fotoğraf 6. Çorti Taplaması, Ciğer Taplaması, İçli Köfte, Hes Dolması 

 
Kaynak: Belli ve Belli (2010). 

Bitlis’in yöresel yemekler içerisinde yer alan önemli bir diğer yiyecekler ise yenilenebilir 
endemik bitkiler oluşturmaktadır. Bitlis mutfağında kullanılan bu yenilenebilir bitkiler yüksek 
dağ kesimlerinde ve yaylalarda ilkbaharda çıkmakta ve toplanmaktadır. Toplanıldığı gibi taze 
olarak çeşitli yöntemlerle pişirilerek tüketilebildiği gibi kurutularak veya turşusu tutularak 
depolanıp kışın da tüketilmektedir. En çok bilinen türleri arasında parpar, jağ, çireş otu ve heliz 
bulunmaktadır. Doğal ortamında ve organik olarak kendiliğinden yetişen bu bitkilerle erik aşı, 
borani, umanç aşı/pişirik, keleçoş, şille, parpar aşı, parpar kavurması, ezme, jağlı yumurta, 
bıttımlı yumurta, çireş kavurması, çırtma, ve çılbır/hazırlop gibi çeşitli yemekler yapılmaktadır. 
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Fotoğraf 7. Çiriş Pancarı, Yumurtalı Jağ 

  
Kaynak: Belli ve Belli (2010). 

Daha önce de ifade edildiği gibi Bitlis yöresine ait yemeklerin temeli tahıl ve ete 
dayanmaktadır. Bundan dolayı tahıl ve etin bir arada kullanıldığı bir çok yemek çeşidi 
bulunmaktadır. Bunlardan bazılar; helise, turşi aşı, çorti aşı, şekalok, helim aşı, belikırık, gari 
aşı, domatesli çılbır, kış türlüsü, yaz türlüsü ve tutmanc aşıdır. Bunlar arasında en çok bilinenleri 
helise, keşkek, çorti aşı ve gari aşıdır. 

Fotoğraf 8. Keşkek ve helise  

  
Kaynak: Beli ve Belli (2010). 

SONUÇ 

Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk Mutfağı, geçmişten günümüze 
köklü bir kültürel değere sahip olan mutfaklardan biri konumundadır. Geçmişi Orta Asya’nın 
göçebe kültüründe yer alan et ve sür ürünleri ile şekillenen Türk Mutfağı, her dönem gelişme 
göstererek ve farklı kültürlerin özellikleri ile harmanlanarak bugünkü zengin yemek kültürünü 
oluşturmuştur (Solmaz ve Dülger Altıner, 2018: 108). Burada da ifade edildiği gibi ülkemizin 
farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmış olmasından dolayı ülkemiz zengin bir mutfak kültürüne 
sahiptir. Türkiye’nin her bir ili, bulunduğu coğrafi konumu, farklı kültür ve yaşam tarzlarına 
bağlı olarak çeşitli yemeklere sahiptir. Ve bu yemeklerin pek çoğu kendine has hikayeleri 
bulunmaktadır. Kültürlerin gelecek nesillere aktırılmasında yiyecek ve içecekler büyük rol 
oynamaktadırlar. Bundan dolayı yemek kültürünün devam ettirilmesi ve gelecek nesillerin 
kendilerine has olan kültürlerine hâkim olmaları bakımından yöresel yemeklerin etkinliği önem 
taşımaktadır (Çuhadar vd., 2018: 140). 

Kültür, toplumların sahip olduğu maddi ve manevi değerlerin toplamı olduğunu söylemek 
mümkündür. Yukarıda da ifade edildiği gibi maddi değerlerden birisini yemek kültürü 
oluşturmaktadır. Bölgeler sahip oldukları coğrafik özelliklere, tarihine, diğer toplumlarla vb. 
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etkileşimlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Çalışmanın konusunun uygulama alanı 
olan Bitlis de bu bağlamda kendine özgü özelliklerine göre bir yemek kültürü oluşmuştur. Bu 
kapsamda Bitlis ili gastronomi açısında zengin bir içeriğe sahip olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Bitlis ilinin kültürel coğrafyasında olduğu gibi mutfağı ve beslenme kültürünün oluşmasında 
coğrafyanın belirleyici etkisini görmek mümkündür. Köklü bir geçmişe sahip olan Bitlis, 
yöresel yemek çeşitliliği bakımından zengin bir ildir. Bu çalışmada Bitlis iline ait yemek 
kültürünü etkileyen coğrafik ve diğer faktörler ve özellikleri ele alınmıştır.  İlin yöresel 
yemekleri incelendiğinde büyük oranda tahıl ve ete dayandığını görmek mümkündür. Uzun 
süren kış şartları ve engebeli arazi yapısından dolayı tarım üretimi sınırlı düzeyde kalmaktadır. 
Bundan dolayı yöresel yemekler genellikle hayvansal ürünler ve dağlardan toplanan yenilebilir 
otlarla yapılmaktadır. Hayvansal ürünler ve yenilebilir otlar gerek kurutularak gerekse de küp 
ve fıçılarda uygun şartlarda saklanarak kışın tüketilmek üzere hazırlanılır. Kısıtlı imkânlara 
rağmen Bitlis ili sahip olduğu coğrafi konumundan ve geçmiş tarihine bağlı olarak çok sayıda 
yöresel yemeklere sahiptir. Bunlardan en iyi bilinenleri arasında kentin vazgeçilmez lezzetleri 
arasında yer alan büryan kebabı ve kebabın yağından yapılan avşor çorbası gelmektedir. Büryan 
kebabı geçmişte olduğu gibi günümüzde de pişirme ve servis yöntemi olduğu gibi devam 
etmektedir. Büryan kebabı ve avşor çorbası dışında en çok bilinenler arasında içli köfte, hes 
dolması, helise ve keşkek gelmektedir. 

Bir toplumun kültürünü devam ettirebilmesi için sahip olduğu değerlerin korunarak gelecek 
nesillere aktarılması büyük bir önem arz etmektedir. Kültürün önemli bir parçası olan yemek 
kültürü de bu anlamda önemli bir aracı görevi üstlenmektedir. 

Yapılan araştırma sonucunda, Bitlis yemek kültürünün özelliklerini aşağıdaki gibi sıralamak 
mümkündür; 

 Tarihi geçmişi mutfak kültürü üzerinde etkisi bulunmaktadır. 
 İlin coğrafik yapısı ve iklimi mutfak kültürünü etkilemiştir. 
 Yemekler et ve tahıl ağırlıklıdır. 
 Bitlis mutfağında endemik bitkilere çokça yer verilmektedir. 
 Bitlis ili bir geçiş güzergâhı üzerinde yer almasından dolayı Kafkasya, Mezopotamya, 

Özbekistan, Hindistan, Afganistan ve İran gibi pek çok uygarlığın izleri yemek 
kültüründe bulunmaktadır. 
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ÖZET  

Mutfak sanatlarında görsel algılar büyük önem taşımaktadır. Çünkü yemek sunumu yalnızca 
damağa değil göze de hitap etmektedir. Tabağın ilk servis edildiği andaki verdiği etki, lezzetinin 
algılanmasına etki eden önemli bir konudur. Çalışmanın amacı tabak sunumunda 3D yazıcı 
kullanımının örnekler üzerinden değerlendirilmesidir. Çalışmada tabak sunumu konusu ele 
alınarak tabak sunumundaki teknolojik gelişmelerden biri olan 3D yazıcılar kavramsal açıdan 
ele alınmış ve dünyadaki örnekleri üzerinden incelenmiştir. Çalışma sonucunda tabak 
sunumunda gelecekteki gelişiminde önemli bir konu haline geldiği görülmüştür. 3D yazıcıların 
tabak sunumunda yaratıcılık, özgünlük, kişiselleştirilebilirlik ve sürdürülebilirlik açısından 
kullanıldığı ve tabak sunumunda yaratıcı ve yenilikçi bir kavram olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Gastronomi ve mutfak sanatları, tabak sunumu, gıda baskısı, 3D yazıcılar, 
restoranlar. 

USING 3D PRINTERS IN PLATE PRESENTATIONS: A REVIEW ON 
RESTAURANTS 

ABSTRACT  

Visual perceptions are of great importance in culinary arts. Because the presentation of food 
appeals not only to the palate but also to the eye. The effect of the plate when it is first served 
is an important issue that affects the perception of its taste. The aim of the study is to evaluate 
the use of 3D printers in plate presentation through examples. In the study, 3D printers, one of 
the technological developments in plate presentation, were handled conceptually and examined 
through examples in the world. As a result of the study, it was seen that plate presentation has 
become an important issue in its future development. It has been seen that 3D printers are used 
in plate presentation in terms of creativity, originality, customizability, and sustainability, and 
it is a creative and innovative concept in plate presentation.  

Keywords: Gastronomy And Culinary Arts, Plate Presentation, Food Printing, 3D Printers, 
Restaurants. 

GİRİŞ  

Günümüzde bilim ve teknolojiye yönelik uygulamalar her alanda olduğu gibi gastronomi 
alanında da sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle yiyecek içecek işletmelerinin 
tüketicilerinin farklı istek ve arzularının olması bu alandaki yenilikçi ve teknolojik 
uygulamaların artmasını sağlamıştır. Bu kapsamda gastronomi alanında dijital gastronomi, 
nesnelerin interneti, akıllı aplikasyonlar, robotik sistemler, sanal restoranlar, üç boyutlu gıda 
yazıcıları gibi konular oldukça yaygın bir şekilde araştırılmaya başlanmıştır.  
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Yeme ve içme işletmelerinde en çok rastlanan dijital gastronomi uygulamalarının üç boyutlu 
gıda yazıcıları, akıllı telefon uygulamaları, dijital menü, dijital servis robotları ve internet 
tabanlı çeşitli mutfak ürünleri olduğu ortaya koyulmuştur (Güner ve Aydoğan, 2021). Bu 
kapsamda bu çalışmada tabak sunumu kapsamında üç boyutlu gıda yazıcıları konusu ele alınmış 
olup dünyadaki örnekleri incelenmiştir.  

GASTRONOMİDE TABAK SUNUMU  

Yemek sunumu insanlara yemeğin kalitesi ve lezzeti hakkında da bilgi vermektedir. Bu nedenle 
yemeğin sunumunda kullanılan görsel tasarım öğe ve ilkeleri kişilerin hem görsel hem de tat 
algısını etkileyebilmektedir (Dündar Arıkan ve Ekincek, 2016). Öyle ki sanattan esinlenen bir 
tabak sunumu daha fazla beğenilmekte hatta tüketimden sonra da daha lezzetli bulunmaktadır 
(Michel vd., 2014). Bu noktadan hareketle yemeği etkileyici ve estetik bir şekilde sunmak 
yemek deneyimini güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yemek sunumunun algılanmasında tüm duyu organları büyük önem taşımaktadır. Ancak görme 
birinci, işitme ikinci, dokunma üçüncü ve diğer duyumlar bundan sonraki sıraları almaktadır 
(Başaran, 1996). Buna yönelik olarak “İlk tat her zaman gözlerle alınır” ifadesi görmenin 
yiyecek veya içecek deneyimini etkilediğini göstermektedir (Zellner vd., 2014). Buna ek olarak 
bir tabaktaki renk, doku, kompozisyon, denge gibi çeşitli görsel faktörlerin yemek yiyen kişinin 
yiyecek üzerindeki algı ve tepkisini etkileyebileceğini göstermiştir (Michel vd., 2014). İyi 
tasarlanmış bir tabak sunumu tüketicilere yemeğin lezzeti, aroması ve dokusu hakkında fikir 
vermekte, özgün ve yaratıcı görünen bir yemek yaratmanın bir sanat olduğu düşünülmektedir 
(Young, 2012). 

3D GIDA BASKISI 

3D gıda yemeğin tüketilecek bir ürün şekline gelene kadar üç boyutlu yazıcı kullanılarak gıda 
katmanlarının oluşturulması ile hazırlanan gıdadır. Yazıcı tarafından oluşturulmuş olan gıda 
doğrudan tüketilebildiği gibi tüketilmeden önce pişirilebilmektedir. Bu yöntem ile besleyiciliği 
yüksek, iyi kalitede ve tüketicilerin istek ve arzularına uygun üretim gerçekleştirilebilmektedir. 
Geleneksel üretim yöntemiyle tüketicilere kişiselleştirilmiş yemek sunma imkanının olmaması 
son yıllarda 3D gıda yazıcılarının gelişimini arttırmıştır (Attarin ve Attaran, 2020).  

3D baskı gıda endüstrisinde devrim yaratma ve kişiselleştirme çağını teşvik etme potansiyeline 
sahip bir araçtır ve belirli bireysel ihtiyaçlara göre uyarlanmış ürünlerin geliştirilmesine olanak 
tanır. Doku tasarımı sayesinde daha düşük tuz, şeker ve yağ içeriğine sahip daha sağlıklı gıda 
ürünleri üretimi sağlanabilir. 3D baskıda gıda dokusu, çok malzemeli baskı yoluyla ve karmaşık 
iç yapılar tasarlanarak tasarlanabilir (Pereira vd., 2021). Gıda üretim sektöründe bu teknoloji, 
özel tasarım özellikleri, tatlar ve renkler, geometrik yapılar, dokular ve besin profilleri ile gıda 
ürünlerinin oluşturulmasını sağlayan kişiselleştirilmiş gıda ürünleri oluşturmak için kullanılma 
potansiyeline sahiptir (Godoi vd., 2016; Derossi vd., 2018; Sun vd., 2018; Pérez vd, 2019). Tüm 
bu özellikleri ile 3D baskı teknolojisi yemek sunumunu ilgi çekici ve etkileyici bir deneyime 
dönüştürebilmektedir.  

3D baskı teknolojisi geçmiş yıllarda uygulaması zor, maliyeti yüksek olduğundan 
benimsenememiş günümüzde ise teknolojinin gelişimi ile birlikte daha uygun fiyatlı, güvenilir 
ve kullanımı daha kolay bir hale gelmiştir (Attarin ve Attaran, 2020). Gıda sektöründe 
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uygulanan ve gelecekte daha fazla uygulanması beklenen 3D yazıcılar ve gıda baskısının 
önemli faydaları aşağıda özetlenmiştir (Pereira vd., 2021; Meral ve Demirdöven, 2022):  

- Zamandan ve Emekten Tasarruf: 3D baskı, karmaşık yiyeceklerin tasarımı ve 
denetlenmesi aşamasında zamandan ve emekten tasarruf sağlayabilir. 

- Yenilikçilik ve Mutfak Yaratıcılığı: Günümüzde birçok şef ve aşçıların farklı tasarımlar, 
renkler ve şekillerde ürün elde etmek için 3D baskı kullanmaktadır. 

- Sağlıklı Gıda: 3D yazıcılar, tüketicilere daha sağlıklı gıda üretebillmektedir. Yazıcılar 
ile kişiye özel diyet ihtiyaçları için özelleştirilmiş baskı oluşturabilmektedir. 

- Sürdürülebilirlik: Dünyada olması muhtemel gıda kıtlığı sorunun çözülmesine katkı 
sağlamak için 3D yazıcılar kullanılabilmektedir.  Gıda israfını azaltmak için gıdaların 
kullanılmayan bölümlerinin yazıcı vasıtısı ile tekrar şekillenerek kullanılması 
beklenmektedir. 3D gıda yazıcıları ile kesin hesaplamalar yapılabildiği için gıda 
kayıpları en az seviyeye indirgenmekte ve çevreye duyarlı bir üretim 
gerçekleştirilmektedir (Şahin ve Yağcı, 2014).  

- Sağlık Risklerin Azaltılması: Gıdaların yazdırılması ile, pişirme, mikrodalga 
kullanımınındaki azalma, tüketicilerin kanserojenlere maruz kalmasının azalması 
beklenmektedir. Sağlık açısından da üç boyutlu yazıcılardan destek alınıp, sağlığa 
yararlı üretimler yapılabilmektedir. Buna ek olarak bazı hastalıkların yarattığı 
zorlukların aşılmasında da kullanılmaktadır. Örneğin Disfaji (yutma güçlüğü ) hastaları 
için yiyecek çeşitliliğinin arttırılması ve yiyeceklerin yutulabilir forma getirilmesi 
amacıyla üç boyutlu yazıcılardan yararlanılmaktadır (Mantihal, Kobun ve Lee, 2020; 
Güner ve Aydoğdu, 2022). 

- Gıda Üretiminin Değişmesi: Geleneksel gıda yönetimine göre israfı ve emeği azaltan, 
envanterin daha iyi kontrolünü sağlayabilme potonsiyeline sahiptir.  

Gıda Baskısının Gelecekteki Potansiyelleri 

Teknolojinin yeme içme sektörüne girmesi, gıdaların daha yaratıcı, karmaşık, orijinal, yenilikçi 
şekilde üretebilme fırsatı oluşturmaktadır (Sethi vd., 2018). 3D yazıcılar çeşitli diyetlere uyum 
sağlamak için daha fazla kişiselleştirme sunmakla birlikte, yetersiz beslenme sorununu ortadan 
kaldırmak, gıda kıtlığını iyileştirmek, yeni değer zincirleri yaratmak vb. birçok olumlu sonuç 
yaratabilmektedir. Tablo 1.’de 3D yazıcılarının potansiyelleri özetlenmektedir (Severini ve 
Derossi, 2016; Sethi vd., 2018; Attarin ve Attaran, 2020). 

Tablo 1. 3D Yazıcıların Potansiyelleri 

 
Kişiye Özel Yemek Tasarımları 

. Sıradan insanlar için karmaşık gıda tasarımı yapabilir.  

. Talep ve isteklere göre baskı yapılabilmesi.  

 
Kişiselleştirilmiş ve Dijitalleştirilmiş 
Beslenme 

. Bir kişinin beslenme ve enerji gereksinimlerini fiziksel 
durumuna göre kişiselleştirilebilmesi 

 
Gıda Malzemesinin Kaynağını 
Genişletmek 

. Böcekler, yüksek lifli bitkiler ve hayvan bazlı yan 
ürünler gibi geleneksel olmayan gıda malzemeleri 
kullanılabilir. 
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Yeni Değer Zincirleri Yaratmak 
. Yeni gıda değer zincirleri, ürünler ve hizmetler ortaya 
çıkabilir. 

Tedarik Zincirini Basitleştirme 

. Gıda işleme ve üretimi müşterilere daha da 
yakınlaşacak ve nakliye hacminin azalmasına yol 
açacaktır 
. Paketleme, dağıtım ve ağır basan maliyetleri azaltmak. 

 

Kişiye Özel Gıda Tasarımı: Gıda özelleştirme süreçleri, düşük üretim oranıyla birlikte yüksek 
maliyetli el yapım becerileri içerir. 3D Yazıcılar, aşçılar tarafından üretilemeyecek karmaşık 
biçimlerde gıda tasarımları yapabilirken, farklı gıda formları ve aromalar ile deney yapılabilme 
imkânı sunmaktadır.  3D yazıcılar insanları şaşırtıcı yeni tarif ve yemekler yapmaya teşvik 
edebilmektedir. İyi bir pasta şefinin bile yapamayacağı 3D çikolata yapıları, şekerlemeler, 
heykeller yapılabilmektedir. 

Kişiselleştirilmiş ve Dijitalleştirilmiş Beslenme: Son zamanlarda gastronomiye olan ilginin 
artmasıyla birlikte gıdaların şekil, boyut, yapı, besin değerleri ve lezzet açısından 
özelleştirilmesi artmaktadır.  Bu özeliklerin birçoğu 3D yazıcı kullanımı ile sağlanabilmektedir. 
Gıda baskısı ile bir kişinin beslenme ve enerji gereksinimlerini dijitalleştirip kişiselleştirerek 
insanların diyetlerini hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlayabilir.  Örneğin özel 
gereksinimli bireylerin, yaşlıların, yutma ve çiğneme güçlüğü çeken bireyler için farklı 
tekstürde üretim yapılabilmektedir.  

Gıda Malzemelerinin Kaynaklarını Genişletmek: 3D yazıcıların kullanımıyla birlikte hali 
hazırda kullanılan gıdalara ek olarak yeni kaynaklar kullanılabilir. Yüksek lifli bitki bazlı, 
hayvan bazlı yan ürünler, böcekler gibi hali hazırda kullanılmayıp geleneksel olmayan bu 
ürünler yazıcılar tarafından işlenerek çeşitli gıda ürünleri elde edilebilir.   

Yeni Değer Zincirleri Yaratmak: 3D gıda baskısı, mevcut gıda değer zincirlerini değiştirip 
genişletebilir. Ayrıca gıda pazarına yeni ürün ve hizmetler geliştirmeye yardımcı olabilir. 
Yazıcıların kullanımı ile marketlere, aşçılara ve endüstrideki çalışanlara olan ihtiyaç azalabilir. 

YÖNTEM  

“Gastronomi ve 3D yazıcılar”, “3D yazıcı kullanan restoranlar”, “3D yazıcı ile sunum yapan 
restoranlar” ifadeleri hem Türkçe hem de İngilizce olarak Google arama motorunda taranmış 
ve bu çalışmanın amacıyla uyum gösteren 51 haber çerçevelenmiş, 3D yazıcıları kullanan 
uluslararası restoranların web siteleri incelenmiştir. Haber içeriklerinde, akademik çalışmalarda 
en sık tekrar eden ve sunumlarında 3D yazıcı kullanan yedi restoranın web siteleri taranarak ve 
bilgi toplanarak içerik analizi yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini bu yedi restoran 
oluşturmuştur. Bu kapsamda 3D yazıcıları kullanan restoranlar araştırılarak, web siteleri 
üzerinden incelenmiştir. Bu noktadan hareketle yedi restoran incelenmiştir. Bu restoranlar 
Tablo 2.’de yer almaktadır.  
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Tablo 2. 3D yazıcı ile tabak sunumu yapan restoranlar 

Restoran Adı Restoranın 
yeri Ödülleri Resmi web sitesi 

1. FoodInk 
Birleşik 
Krallık, 
Londra  

- http://foodink.io/ 

2. Sushi 
Singularity 

Tokyo, 
Japonya - https://www.open-

meals.com/sushisingularity/index_e.html 

3. La Boskana 
Bellvís 
(Lleida), 
İspanya 

Michelin* https://www.laboscana.net/en/ 

4. Melisse 
Restoran 

Kaliforniya, 
ABD Michelin** https://www.citrinandmelisse.com/ 

5. Restaurant 
Smink 

Wolvega, 
Hollanda - https://www.jansmink.com/restaurant/ 

6. La Enoteca  Barselona, 
İspanya Michelin** https://enotecapacoperez.com/en/ 

7. Cocina 
Hermanos 
Torres 

Barselona, 
İspanya 

Michelin** https://cocinahermanostorres.com/ 

 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

3D yazıcılar, restoranlara gıda inovasyonunu geliştirme, daha az zaman ve maliyet ile 
kişiselleştirilmiş ve dijitalleştirilmiş ürün üretme potansiyeli sunmaktadır.  Şuan dünyada 3D 
yazıcı kullanan restoranlar bulunmaktadır. Bu restoranlardan yedi örneğe aşağıda yer 
verilmektedir.  

1. Food Ink 

2016 yılında açılmış olan restoran dünyadaki ilk 3D yazıcılı restorandır. Restoranda tüm 
yiyeceklerin, tüm mutfak eşyalarının ve tüm mobilyaların, sürükleyici bir fütüristik alanda 
tamamen 3D baskı ile üretildiği, türünün tek örneği bir gurme deneyimi sunulmaktadır. 
Restoran kullandığı yazıcılar ile elle yapılması zor veya imkansız olan ürünler müşteriler 
önünde yapılmaktadır. Şirketin resmi web sitelerinde “insanların yemek yapma ve 
deneyimleme şeklini değiştirebileceğimize inanıyoruz” şeklinde açıklama yer almaktadır.  
Restoran yeni yemek tasarımları, görsel olarak etkileyici yemekler ve dekoratif süsler ile 
yemeklerini ilgi çekici bir şekilde sunmaktadır.  

   
Kaynak: http://foodink.io/ 
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2. Sushi Singularity 

Tokyo’da açılmış olan restoran her müşterinin sağlık ve besin gereksinimlerine göre “aşırı 
kişiselleştirilmiş” 3D baskılı sushiler sunmaktadır. Müşterilerin rezervasyonlarını yaparken 
onlardan biyolojik numuneler (sağlık test kiti aracılığıyla) sunmaları gerekmektedir. Bu özel 
kitlerden toplanan biyolojik ve DNA verileri, kişiselleştirilmiş bir besin ihtiyacı hakkında bilgi 
vermektedir. Her misafirin besin ihtiyacına göre özelleştirilen kodlanmış suşi, daha sonra 3D 
yazıcılar ve lazer teknolojisi ile üretilmektedir. İlgi çekici tabak sunumları ile kişiselleştirilmiş 
bir hizmet bir arada sunulmaktadır.  

Kaynak: https://www.open-meals.com/sushisingularity/ 

3. La Boscana 

İspanya’da bulunan ve 3D Yazıcı kullanan Michelin yıldızlı bir restorandır.  Restoranda 
Foodini adlı yazıcı kullanılmaktadır. Restoran şefi Paco Perez tasarladığı tabakları yazıcı 
yardımıyla üretmektedir (Koenig, 2016). Örneğin hazırladığı bir tabakta mercan şeklini 
verebilmek için yazıcı kullanan şef, deniz ürünleri püresinden yazıcı yardımıyla mercan 
şeklinde tasarım yapmıştır.  

Kaynak: https://www.laboscana.net/en/ 

4. Melisse Restoran 

ABD’de bulunan Michelin yıldızlı bir restorandır. 3D Systems şirketinin ürettiği yazıcıları 
kullanmaktadır. Fransız şef soğan çorbasına 3D baskı yöntemiyle yaptığı  krutonları ilave 
etmektedir.  (McQuarrie, 2017)  Krutonlarını aromatik soğan tozu kullanarak üretmektedir.  
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Kaynak: https://www.facebook.com/melisserestaurant 

5. Restaurant Smink 

Hollandalı şef Jan Smink Hollanda’da bulunan restoranı için Focus adlı 3Dyazıcı 
kullanmaktadır. Restoranda yerel malzemeler ile el ile üretilmesi mümkün olmayan biçim ve 

şekillerde üretim yapılabilmektedir.   

Kaynak: https://www.jansmink.com/restaurant/ 

6. La Enoteca 

İspanya’nın Barselona’daki kıyılarında olan bu restoran Akdeniz’in birçok coğrafi özelliğini 
kullanmanın yanında güncel bir mutfak anlayışına sahiptir. Bu restoranın şefi olan Paco Perez, 
kaliteli yemeğin yanında aynı zamanda 3D yazıcılarında kullanılmasını istemiştir. 3D 
yazıcıların kullanımı sayesinde karmaşık olan deniz mercanını 3D yazıcının yardımıyla düzgün 
bir şekilde sunabilmektedir. Şef Perez bir röportajında "Yemek pişirmede inovasyonun çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Yaratıcılık, teknolojiyle yapabileceklerimizle yakından ilgili.” 
diyerek inovasyonun önemi, yaratıcılığın teknoloji ile olan ilişkisini vurgulamıştır.  
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7. Cocina Hermanos Torres Restaurant 

Şefler Sergio Torres ve Javier Torres kardeşler tarafından kurulmuş olan restoran 3D yazıcı 
yardımı ile hayal ettikleri tüm çizimleri gerçekleştirmektedir. Ayrıca şefler bu teknolojinin bir 
mutfak profesyonelinin elde edemediği bir teknik sunduğunu, yani mükemmelliği sağladığını 
vurgulamaktadır. Böylece hem beslenme, hem sağlık hem de estetik açıdan geleceğin habercisi 
olduğunu düşünmektedir. 3D baskı ile yapılan sunumların restorandaki bir örneği restoranın 
spiral şeklinde 3D baskılı trüf kremalı tabaktır. Ayrıca şefler 3 boyutlu olarak basıldığında 
yemeğin nasıl hazırlandığının yazılmasına olanak tanıyan bir Paris kahve sosu da 
yaratmışlardır. Bu, müşterilerin okuyup sonra kremayı yiyebileceği için çok ilginç bir sunum 
şekli olarak görülmektedir. Bunun yanı sıra şefler çikolatanın 3D baskısının hacimli şekillerinin 
geliştirilmesine yardımcı olduğunu belirtmiştir.  

 

   
Kaynakça: https://www.cntraveler.com/restaurants/barcelona/cocina-hermanos-torres 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Gastronomide tabak sunumunda 3D yazıcıların kullanımının örnekler üzerinden incelendiği bu 
çalışma sonucunda  3D yazıcıların restoranlarda kullanımının hızla devam ettiği ve gelecekteki 
kullanım olanaklarının oldukça yüksek olduğu görülmüştür. 3D yazıcılar, daha hızlı ürün 
tasarımı, özelleştirme, maliyet düşürme olanakları sağlamaktadır (Hazarhun ve Yılmaz, 2020). 
3D baskı teknolojindeki ilerlemeler ve avantajlar gıda endüstrisi için giderek önemli bir hal 
almaktadır.  

Müşterilerin sunulan teknolojik hizmetlere yönelik beklentileri değişkenlik gösterebilmektedir. 
Bazı tüketiciler bu teknolojilerin insan elinin lezzetini sunamayacağını düşünürken, bazı 
tüketiciler bu tarz teknolojilerin kullanılmasını talep ve tercih etmektedir (Spence ve Piqueras-
Fiszman, 2013). Yemek sunumunda kullanılan 3D yazıcı ve robot gibi teknolojiler yemek 
sunumunu zenginleştirmenin ötesinde yemeğin malzemelerini, malzeme miktarlarını ve 
yemeğin miktarını da düzenlemektedir (Alexis, 2017; Jang ve Lee, 2020). 

Gıda baskısının yenilikçi olması, gıda verimliliği ve tasarımını geliştirmek isteyen şefler için 
birçok olanak sağlamaktadır. Yemek sunumunun öneminin giderek artmasıyla birlikte bazı 
şeflerin tasarımlarını yazıcılar vasıtasıyla yaptıkları görülmüştür. Geleneksel yöntemler ile 
yapılamacak olan tasarımların yazıcılar ile yapılması sektörün geleceği için önemlidir.  

3D yazıcılar, geleneksel yöntemlerini önemli bir biçimde kolaylaştırmakla birlikte gelecekte 
vazgeçilmez birer sunum aracı haline gelme potansiyeline sahiptir. Özelleştirilebilirlik, daha iyi 
yaratıcılık ve sürdürülebirlirlik yoluyla gıda inovasyonunda ve üretiminde devrim yaratma 
potansiyeline sahiptir (Attarin ve Attaran, 2020). Şu an gıda sektörü, tatlı ve pastacılık 
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alanlarının yanı sıra bazı restoran ve şefler de yazıcıları kullanmaktadır. 3D yazıcılar şeflerin 
yaratıcılığını destekleyen ve yapmak istediklerini kolaylaştıran bir araç olarak görülmektedir. 
3D yazıcıların yemek sunumunda karmaşık geometrik şekiller, detaylı dokular ve kişiye özel 
besin içerikleri üretmede büyük potansiyele sahip olduğu görülmektedir (Godoi vd., 2016). 
Buna ek olarak 3D yazıcıları gıda kayıplarını en  aza indirerek çevreye duyarlı bir üretim 
gerçekleştirmektedir (Şahin ve Yağcı, 2017). 

Günümüzde insanların gastronomiye olan ilgisinin artması ile birlikte gelecekte de yaratıcı, taze 
ve kişiselleştirilmiş, siparişe göre hazırlanan ve farklı deneyimler sunan gıdalara 
odaklanacakları düşünülmektedir. Bu noktadan hareketle de  gıda yazıcılarının tasarım 
açısından da işletmelerde daha fazla kullanılacağı düşünülmektedir (Attarin ve Attaran, 2020). 
Ayrıca yazıcı üretici firmalar, yazıcıların mutfak yaratıcılığını, bileşenlerinin 
özelleştirilebilirliğini arttırma yeteneklerini geliştirmektedir. Üretim sürecinden sunuma kadar 
uzanan bu sürecin tümünün bir gıda yazıcısı tarafından hazırlanacağı geleceğin pek uzakta 
olmadığı görülmektedir. Öyle ki günümüzde hali hazırda bazı restoran şefleri tasarladığı 
ürünleri yazıcılar yardımıyla sunarken, pastacılık alanında karmaşık ve özgün kalıpların yine 
3D yazıcılar yardımı ile hazırlandığı anlaşılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin artması ile 
birlikte bu teknolojiler daha erişilebilir hale gelmesi ve gelecekte tabak sunumlarında daha 
baskın şekilde kullanılması beklenmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda bu 
teknolojilerin kullanıcıları olarak şeflerin görüşleri ele alınabilir ve 3D yazıcılar ile tasarlanmış 
sunumlar yaratıcılık açısından incelenebilir.  
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ÖZET 

Sosyal bilimlerden pozitif bilimlere kadar birçok disiplin gastronomiye yeni bakış açıları 
sunmaktadır. Bunlardan biri olan ve nispeten yeni olarak görülen gastrofizik, gastronomiye dair 
bilimsel girdiler üretmeyi amaçlamaktadır. Mevcut literatürün gözden geçirilmesine dayanan 
bu çalışmada gastrofizik kavramı kapsamlı biçimde incelenmiş, gastrofizik araştırmacıları 
tarafından kavramın farklı uygulama alanlarına yönelik olarak değerlendirildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu doğrultuda yazında yer alan çalışmalarda yemek deneyimini geliştirmek 
amacıyla yemeğin fiziksel yapısına odaklanan ve deneyimin fizyolojik yansıması açısından 
gastrofizik kavramının ele alındığı görülmüştür. Çalışmanın amacı da bu doğrultuda ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışma gastrofizik kavramının derinlemesine incelenmesini ve kavrama bütüncül 
bir bakış açısı sunulmasını amaçlamaktadır. Öte yandan gastrofizik kavramının yeni olması ve 
araştırmalarının kısıtlılığı yazında daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Bu 
kapsamda yapılan çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Gastrofizik, Gastronomi, Moleküler Gastronomi, Nörogastronomi 

GASTROPHYSICS: PHYSICAL STRUCTURE OF FOOD OR 
PHYSIOLOGICAL REFLECTION? 

ABSTRACT 

Many disciplines, from social sciences to positive sciences, offer new perspectives on 
gastronomy. One of them, gastrophysics, which is seen as relatively new, aims to produce 
scientific inputs on gastronomy. In this study, which is based on a review of the existing 
literature, the concept of gastrophysics has been comprehensively examined and it has been 
concluded that the concept has been evaluated for different application areas by gastrophysics 
researchers. In this direction, in the studies in the literature, it has been seen that the concept of 
gastrophysics focuses on the physical structure of the food in order to improve the dining 
experience and in terms of the physiological reflection of the experience. The aim of the study 
has emerged in this direction. On the other hand, the fact that the concept of gastrophysics is 
new and the researches are limited shows that more studies are needed in the literature. It is 
thought that the study conducted in this context will contribute to the field. 

Keywords: Gastrophysics, gastronomy, molecular gastronomy, neurogastronomy
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GİRİŞ 

İnsanların yiyecek tüketmesinin birçok nedeni vardır ancak bunlardan en önemlisi yaşamın 
devamlılığı ve insan sağlığı için gerekli olan beslenmedir. Bu olgu her zaman temel olsa da 
küreselleşme ve yiyeceğe ulaşımın kolaylaşmasıyla beslenme kaygısı yaşayan ve güvenilir 
yiyeceğe erişimi zor olan bireyler giderek azalmakta ve buna bağlı olarak yiyecek tüketiminde 
etkili diğer faktörler ön plana çıkmaktadır. Nitekim yiyecek tüketimi artık açlığı giderme 
anlayışından daha çok gastronomik bir deneyim olarak algılanmaya başlanmıştır. Böylece 
gastronomi, geleneksel yiyecek pişirme yöntemlerinden tüketime kadar birçok değişikliği 
beraberinde getirmiştir.  

Gastronomi kavramı, eski Yunanca mide anlamına gelen “gaster” ve kural/yasa ya da norm 
anlamına gelen “nomos” kelimelerinden türetilmiştir. Daha yeni tanımlarda ise gastronomi, iyi 
yemek hazırlama ve yeme ile ilgili sanat ve bilgiyi kapsayan; bir yemeğin hem günlük yaşamda 
hem de özel günlerde tüketimine odaklanan bütünsel bir yaklaşımdır (Pedersen vd., 2021). 
Dolayısıyla gastronominin yemek hazırlama ve tüketiminin hem pratik hem de teorik yönleriyle 
ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Gastronominin bazı yönleri sosyal, kültürel, psikolojik, 
ekonomik gibi bağlamlarda ele alınan bireyler ve grup tercihleri ile ilgiliyken; bazı yönleri 
yiyeceklerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısıyla ilgili olup duyular ve yiyeceklerin 
fizyolojik etkilerine odaklanmaktadır. Bu nedenle gastronomi multidisiplinler bir yapıya sahip 
olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda gastronomi dinamiktir;  zaman, tarih, coğrafya 
ve kültür gibi birçok değişkenin etkisinde gelişim göstermektedir (Evans vd., 2015). 
Gastronomi, kimi zaman bilimsel gelişmelerle paralel ilerlemekte, kimi zaman var olan bilimsel 
gelişmeler ve anlayışlar yeni gastronomik alanlara yol açmaktadır. Bu doğrultuda gastronomiye 
odaklanan ve alandaki çeşitli boşlukları doldurmayı hedefleyen yeni disiplinler ve çalışma 
alanları çıkmaktadır.  

Son yıllarda gastronomiye olan bilimsel ilginin artması ile moleküler gastronomi, 
nörogastronomi ve gastrofizik gibi birçok araştırma alanı ortaya çıkmıştır. Moleküler 
gastronomi (Barham vd., 2010; Çavuş & Cömert, 2016; Vega & Ubbink, 2008) ve 
nörogastronomi alanında (Özata Şahı̇n, 2020; Shepherd, 2011) yapılmış ulusal ve uluslararası 
çalışmaların yoğunluğuna karşın gastrofizik çalışmaları daha güncel tarihli olup özellikle ulusal 
yazın için henüz oldukça kısıtlıdır (Şen & Aktaş, 2019; Şimşek, 2018). Dolayısıyla yapılan 
çalışmaların artması gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda mevcut literatürün gözden 
geçirilmesine dayanan bu çalışma gastrofizik kavramına genel bir bakış açısı sunmayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda gastrofizik kavramına ve gastrofiziğin gastronomideki yerine 
dair yapılan çalışmalar incelenmiş, konuya yönelik bütüncül bir yaklaşım sunulmaya 
çalışılmıştır. 

Gastrofizik ve İlgili Kavramlar  

Gastronomi alanındaki yenilikler 1970’lerin başı itibariyle hızla artmaya başlamıştır. Bu 
dönemde gastronomiye önemli yön verenlerden biri olan ve Oxford üniversitesinin fizik 
bölümünün başkanlığını yapmakta olan Nicolas Kurti, Kraliyet Enstitüsü'nde gastronomi ve 
mutfak sanatlarının kendi başına bir bilimsel alan oluşturabilecek bir ilham kaynağı olduğuna 
dair öncü bir fikir sunan "Mutfaktaki Fizikçi" konuşmasını yapmıştır (Kurti & This-Benckhard, 
1994; Pedersen vd., 2021). Yapılan bu konuşmanın ışığında gastronomi ile ilgili bilimsel 
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gelişmeler ve araştırmalar artmış, şefler ile bilim insanları arasında önemli iş birlikleri 
yapılmaya başlanmıştır (Kurti & This-Benckhard, 1994; McGee, 2004). 

Gastrofizik Kurti tarafından bilimsel bir alan olarak önerilmiş gibi görülmesine rağmen 
moleküler gastronomi 1990’lar itibariyle daha fazla dikkat çekmiştir. Moleküler gastronomi 
kavramının, yiyeceğin kimyasal ve fiziksel durumu ile duyusal algı ve beyindeki entegrasyon 
ile ilgili olduğunu savunan araştırmacılar olmuştur (Barham vd., 2010). Buna karşın Ferran 
Adria, Herve This ve Heston Blumenthal gibi ünlü şefler tarafından bir yemek pişirme tarzı 
olarak uyarlanan moleküler gastronomi uzun süre sıkça adından söz ettirmiştir. Dolayısıyla 
moleküler gastronomi, yiyeceklerin pişirme sürecine odaklanan ve yeni ürünler, araçlar ve 
yöntemler kullanılan bir çalışma alanı olarak 2000’lerin başında gastronomide önemli bir yer 
edinmiştir (This, 2002).  

Gastrofizikle ilişkili olarak görülen bir başka kavram olan nörograstronomi, duyusal algının 
nörobilimsel ve psikolojik yönlerine, biliş ve hafızayı etkileme şekline odaklanmaktadır 
(Shepherd, 2011). Gastronominin çoklu duyusal algıları etkilemesi ve psikofiziksel yönleri 
Charles Spence tarafından “Gastrofizik: Yeni Yeme Bilimi” adlı kitapta ele alınmaktadır 
(Spence, 2017). Gastrofizik kavramını ele alan bu çalışmada fizik bilimine dair bulguların 
olmadığına dair eleştiriler getirilmiştir. Öte yandan Spence (2017) tarafından gastronomiyi 
fizyolojik ve psikolojik açıdan ele alan bu kavramın, gastronomi ve psikofizik kavramlarının 
birleşiminden oluştuğu açıklanmaktadır. Bu kapsamda karışıklığın önlenebilmesi için ilgili 
kavram için gastropsikofizik gibi bir kavramın kullanılmasının daha uygun olabileceği 
önerilmektedir (Pedersen vd., 2021). Diğer taraftan gastrofizik kavramının hem moleküler 
gastronomiden hem de nörogastronomiden ayrışabilmesi için fizik ile doğrudan ilişkili olması 
gerektiğini düşünen çalışmalar bulunmaktadır (Mouritsen, 2012; Mouritsen & Risbo, 2013; 
Pedersen vd., 2021). Mouritsen' e göre (2012) gastrofizik, fiziğin temel ilkelerinin, özellikle 
yumuşak madde fiziği, biyofiziksel kimya ve moleküler biyofiziğin, gıda ile ilgili bilimsel 
çalışmalarda bir araya getirilebileceğini ve bir araya getirilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Buna göre gastrofizik, gastronomiyi ilham kaynağı olarak almakta ve gastronomik problemleri 
itici bir güç olarak değerlendirmektedir.  

Kavram olarak gastrofiziği ele alan ilk araştırmacılardan biri olan Parkers bu kavramına 
gastronomi ve fiziği kapsayan genel bir tanım olarak değinmiştir (Pedersen vd., 2021). Daha 
sonra bu kavram 2010’ların başında gastronominin genel ve fiziksel yönlerini kapsayan bir 
terim olarak tekrar ele alınmıştır (Mouritsen, 2012; Mouritsen & Risbo, 2013). Gastrofizik 
alanında çalışan araştırmacılar tarafından yapılan tanımlar ve konuyla ilgili kavramlar 
incelendiğinde kavramın iki farklı biçimde temellendirildiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
Bunlardan ilki akademik fizik temelli iken (Mouritsen, 2012; Mouritsen & Risbo, 2013; Vilgis, 
2013); ikincisi psikoloji ve psikofizik alt disiplininden temellendirilmiştir (Spence, 2017). 
Bununla birlikte kavramı bütüncül olarak açıklayan araştırmalar da bulunmaktadır. Bu 
araştırmalarda yiyeceğin hem fiziksel yapısı hem de fizyolojik etkileri açısından gastrofizik 
kavramı genel olarak değerlendirmektedir (Pedersen vd., 2021). 

Gastrofizik kavramına yönelik araştırmacıların genel ve özel yaklaşımları ilgili yazında bir 
kavram karışıklığı olmasına neden olmaktadır. Gastrofizik literatürü incelendiğinde gastrofizik 
araştırmacılarının kiminin yemek deneyiminde farklı sonuçlara ulaşmak için yiyecek üretim 
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sürecinde yiyeceğin fiziksel yapısına odaklandığı; kiminin bir yemek deneyimde duyusal 
unsurların kişilerin fizyolojik olarak nasıl etkilendiğine odaklandığı; kimi araştırmacıların ise 
bu iki süreci ayrılmaz olarak görerek bütünsel değerlendirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu 
doğrultuda yapılan bu çalışmada gastrofizik kavramını yansıtan görüşler yemek deneyimi 
kapsamında ayrıntılı olarak incelenmektedir.  

Yemek Deneyiminde Gastrofizik 

Yemek deneyimi bütüncül olarak ele alındığında bu deneyimin yiyecek veya içecek, çevre ve 
deneyimleyen kişi olmak üzere üç temel unsur çerçevesinde şekillendiği görülmektedir. 
Yiyecek veya içecek, üretim süreci ve ürünün kendisine dair duyusal bileşenlerden 
etkilenmektedir. Çevre ya da atmosfer olarak yazında yer alan unsur, yiyecek ya da içeceğin 
tüketildiği ortamın etkisini yani dışsal faktörleri açıklamaktadır. Deneyimleyen kişi ise hem 
yiyeceğe hem de atmosfere dair unsurlardan etkilenmektedir. Bu doğrultuda kişinin yemek 
deneyiminde birçok duyudan yararlandığını söylemek mümkündür. Duyusal etkiler hem 
yiyecek veya içeceğin kendisinden hem de bu yiyecek veya içeceğin tadıldığı ve tüketildiği 
ortamdan gelmektedir. Tüm duyular, yiyecek ve içeceklerin algılanmasına ve deneyimine 
potansiyel olarak katkıda bulunabilmektedir. Bu kapsamda yiyeceğin üretiminde yapılan 
uygulamalar ve tüketimi esnasında yaşanan çeşitli duyusal değerlendirmeler ile kişisel algı ve 
tutumlar yemek deneyimini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir.  

Gastrofizik, Mouritsen (2016) tarafından genel olarak ele alınmakta; bir yemek deneyimine dair 
tüm bu süreçlerle ilişkili bir kavram olarak açıklanmaktadır. Buna göre gastrofizik, gastronomi 
fiziğini ve yemek pişirmeyi anlamayı amaçlamaktadır. Araştırmacıların gastronomi fiziğinden 
ifade ettiği iyi bir yemek hazırlama ve yeme sanatı ile bilgisini açıklarken; yemek pişirme, 
yemeğin hazırlanması ile ilgili pratik becerileri kapsamaktadır. Bu doğrultuda gastrofizik, 
yiyeceğin son haline ulaşırken geçirdiği süreçlere dair fenomenleri gözlemlemek ve bunları 
sistematik olarak araştırarak neden olduklarını anlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda tat, 
aroma, ağızdaki his gibi genel duyusal yeme deneyimini etkileyen faktörler, yiyeceğin kimyasal 
ve fiziksel bileşimi ile yiyeceğin ağız ve vücutta nasıl dönüştürüldüğü ile algılandığı arasında 
yakın ama karmaşık bir bağlantı söz konusudur. Gastrofizik bu bağlantıyı anlamaya 
odaklanmaktadır. Yani, duyusal deneyimin yiyeceğin fiziksel ve kimyasal özellikleri ve 
pişirmede kullanılan hazırlama teknikleri ile nasıl ilişkili olduğunu anlamayı amaçlamaktadır 
(Mouritsen, 2016). Yapılan bu genel tanımlara karşın bir yemek deneyiminin süreci 
değerlendirildiğinde hazırlanması ve tüketimi olmak üzere iki farklı sürece odaklanarak 
gastrofiziği ele alan araştırmacılar bulunmaktadır. Bu kapsamda yiyeceğin fiziksel yapısı ve 
fiziyolojik değerlendirmesi açısından gastrofizik kavramı irdelenmektedir.  

Yiyeceğin Fiziksel Yapısı Açısından Gastrofizik 

Gastronomide geleneksel yöntemlerin anlaşılması ve yeni hazırlama ve pişirme teknikleri 
geliştirerek farklı gastronomik ürünlere ulaşılması hedefiyle birtakım çalışmalar yapılmaktadır. 
Bunlardan belki de en bilinenlerinden biri sous vide uygulamasıdır. Vakumlu plastik torbalarda 
hassas bir şekilde kontrol edilen sıcaklıklarda pişirme yöntemi olan sous vide; hassas sıcaklık 
kontrolü sayesinde geleneksel pişirme yöntemlerinden daha fazla pişirme ve doku seçeneği 
sunmaktadır. Isıya dayanıklı, vakumlu poşetlerde pişirme, raf ömrünü uzatmakta ve tadı ve 
beslenmeyi iyileştirebilmektedir (Baldwin, 2012). Öte yandan güncel tarihli olarak yapılan 
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daha spesifik çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin Faxholm vd. (2018) tarafından yapılmış bir 
araştırmada Danimarka’da bol miktarda üretilen ancak tüketilmeyen kalamarların tüketiminin 
artması amacıyla şefler ve bilim insanları arasında bir işbirliği yürütülmüştür. Araştırmacılar 
kalamarlara bir dizi fiziksel ve kimyasal süreç uygulayarak kalamarın tat ve dokusuna 
odaklanmış, tüketilmesi için hazırladıkları kalamarın umami potansiyelini ön plana çıkarmıştır. 
Diğer taraftan Pedersen vd. (2017) tarafından yapılan bir başka çalışmada denizanası tüketimine 
odaklanılmıştır. Asya’da bazı bölgelerde denizanaları, sodyum klorür içeren bir karışım ile bir 
ay süren aşamalı tuzlama işlemiyle korunmaktadır. Bu işlem sırasında denizanasının dokusu jel 
benzeri bir maddeden kauçuk benzeri bir dokuya dönüşmektedir. Çalışma kapsamında 
denizanası koruma tekniğinde başka maddelerin kullanılabileceği ve nihai ürünün gastronomik 
açıdan ilgi çekebilecek biçimde gevrek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu uygulamalar 
yemek deneyiminin geliştirilmesine odaklanan bir dizi fiziksel müdahaleyi içermektedir. 

Yiyeceğin fiziksel yapısına odaklanarak gastrofiziği açıklamaya çalışan araştırmacılar bu 
kavramı daha çok fizik bilimiyle ilişkilendirmektedir. Fizik açısından bakıldığında gastrofizik, 
deneysel gastronomi dünyasında, kimyasal bileşiklerin yanı sıra gıda maddeleri, hazırlama 
teknikleri ve mutfak hassasiyeti ile ilgili kimyasal reaksiyonlar ve dönüşümleri oluşturmaktadır 
(Mouritsen & Risbo, 2013). Bu doğrultuda gastrofizik, yemek pişirmenin farklı süreç ve 
uygulamalarına dayalı olarak teknik ve süreçlere bilimsel bir yaklaşım göstermektedir. Yemek 
pişirmenin bir adım ileriye taşınması hedefiyle yiyeceğe değer katan unsurların ortaya 
konulması noktasında yardımcı olabilecek bir kavram olarak görülebilen gastrofizik, ayrıca 
yeni teknikler veya hazırlama yöntemleri ve potansiyel yeni ürünler açısından arka plan 
sağlayarak gastronomi içindeki olanakların genişletilmesine yardımcı olabilmektedir. 

Yemek Deneyiminin Fizyolojik Yansıması Olarak Gastrofizik 

Psikologlar ve sinirbilimciler tarafından yapılan araştırmalarda, insanların duyularından gelen 
ipuçlarının entegrasyonu ile oluşan lezzet algısına oldukça güvendiklerini göstermektedir 
(Dalton vd., 2000; Spence, 2012). Bu durum farklı duyuların yiyecek algısına katkı sağladığını 
göstermektedir (Spence, 2015). Örneğin bir yemek deneyiminde sese yapılan müdahale 
sayesinde farklı algılamalar elde edilebilmektedir. Nitekim bir çalışmada ses tasarımcıları 
belirli yiyecek zevklerine uyacak şekilde kendi müziklerini oluşturmuşlardır. Araştırmacılar 
müzikleri tatlı/ekşi/tuzlu ve acı yiyeceklerle eşleştirmiş, yapılan araştırma sonucunda anlamlı 
sonuçlar elde edilmiştir (Wang vd., 2015).  

Lezzetin algılanması oldukça karmaşık bir konudur ancak gastrofizik yaklaşımı; ampirik olarak 
sinirbilim, psikoloji ve tasarımın sadece tabakta var olan yiyeceklerden değil, aynı zamanda 
onun nasıl deneyimlendiği ve algılandığına göre değiştirdiğini doğrulamaktadır (Spence, 2011). 
Gastrofizik kavramını fizyolojik bir yansıma olarak değerlendiren araştırmacılar açısından ilgili 
kavram, gastronomi ve psikofizik kavramlarının birlikte değerlendirilmesinden ortaya 
çıkmıştır. Gastronomi, yiyecek içecek deneyimini kapsamaktadır. Kavrama gastronomi 
açısından bakıldığında, yemek pişirmenin zanaat yönünü, yaratıcılığını ve sanatını ortadan 
kaldırmadan gastronomiye daha bilimsel olarak ilham veren bir yaklaşıma dönüştürülebilecek 
yeni temel anlayışlara yol açabileceği düşünülmektedir. Psikofizik ise bu deneyime dair 
algıların bilimsel olarak incelenmesine atıfta bulunmaktadır. Psikofizik açısından bakıldığında 
ise gastronomi, incelenmeye açık ve oldukça geniş bir alandır (Mouritsen & Risbo, 2013). Buna 
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göre gastrofizik, psikofizik, fiziksel uyaranların duyusal girdi setlerine nasıl etki ettiğini 
sistematik olarak incelemeye dayanmaktadır. Bu doğrultuda gastrofizik, yiyecek ve içeceklerin 
tadına bakarken çoklu duyusal deneyimimizi etkileyen faktörlere dair bilimsel çalışma olarak 
tanımlanmaktadır (Spence, 2017). Disiplinler arası bu yaklaşımın, genel olarak gastronomi 
araştırmaları ile özellikle yiyecek ve içeceklerin tadına dair deneyimlerin çoklu duyusal 
doğasına yönelik mevcut ve sınırlı yaklaşımları derinleştirerek çeşitlendireceği 
düşünülmektedir (Kim vd., 2021). Bir diğer deyişle gastrofizik, yemek biliminin ince 
noktalarından ilham alan gastronomi ile insan davranışlarının yemek üzerinden deneyimlerini 
gözlemleyen psikofiziğin bütünsel çalışma alanını kapsamaktadır. Dolayısıyla gastrofizik 
kapsamında çalışan araştırmacılar tarafından lezzet algısına dair yapının daha iyi anlaşılacağı 
düşünülmektedir (Kim vd., 2021). 

SONUÇ 

Gastronomi, yiyeceklerin üretiminden tüketimine kadar tüm aşamalarla doğrudan ve dolaylı 
olarak ilişkilidir. Yiyecekler hazırlanırken fiziksel, kimyasal ve biyolojik birçok süreç 
geçirmekte ve değişime uğramaktadır. Tüketim esnasında da bu durum farklı değildir  (Vilgis, 
2013). Yaşanan bu değişimler farklı bilimsel metodolojiler kullanılarak araştırılıp 
açıklanabilmektedir. Son yıllarda gastronominin ilham kaynağı olduğu birçok yeni disiplin 
ortaya çıkmıştır. Gastrofizik adı verilen ve nispeten yeni olan olgu, gastronominin söz konusu 
çok aşamalı süreçlerine yararlı bilimsel girdiler üretmeyi hedefleyen bir kavram olarak 
görülmektedir. Bu doğrultuda gastrofizik, insanların yemek deneyimini anlamak ve 
şekillendirmeyi hedefleyen bir dizi disiplini içermektedir.  

Mevcut literatürün gözden geçirilmesine dayanan bu çalışmada gastrofizik olgusunun 
gastronomideki tarihsel gelişmelere dayandığı ve moleküler mutfak, nörogastronomi gibi son 
zamanlarda gastronomiden ilham alan bilimsel faaliyetlerle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu 
görülmektedir. Nitekim gastrofizik sadece yiyeceğin fiziksel yapısıyla ilişkilendirildiğinde 
moleküler mutfakla; fizyolojik etkisi ile nörogastronomiyle benzeşmektedir. Gastrofizik 
konusunda çalışan bazı araştırmacılar gastronomik bir deneyimin en iyi sonuca ulaşabilmesi 
için yiyeceğe müdahele etmenin gerekliliğine vurgu yapmakta, bu doğrultuda yapılan 
uygulamaların gastrofiziğin inceleme alanına girdiğini belirtmektedir. Başka bir grup 
araştırmacılar tüketilen bir yemek ile kişinin psikofizyolojik algıları arasındaki ilişkiye 
odaklanmakta, gastrofiziğin uygulama alanının kişilerin psikofizyolojik özellikleri olduğunu 
belirtmektedir.  

Bir yemek deneyiminin en önemli unsuru yiyeceğin kendisidir. Yiyeceğin çekici olarak 
algılanması üretimden tüketime kadar tüm süreç ve değişkenleri etkileyen karmaşık ve aşamalı 
bir durumdur. Çekicilik, duyusal unsurlara dayanmakta; yiyeceğin dokusu, sıcaklığı, lezzeti; 
tabağın sunumu, sahip olduğu renk uyumu, karmaşıklığı ve porsiyon büyüklüğü gibi durumlar 
yiyeceğin çekiciliğini etkilemektedir (Sulek & Hensley, 2004). Bu kapsamda yiyeceklerin 
hazırlanması ve sunumunda yapılan farklı uygulamalar yiyeceğin çekiciliğini arttırmakta hatta 
merak uyandırmaktadır. Bu doğrultuda gastrofiziğin yiyeceğin fiziksel yapısına odaklanması 
ve bu hedefe yönelik bir dizi farklı uygulama ile metottan yararlanması kapsamında 
temellendirilmesi anlaşılabilmektedir. Öte yandan uygulamacılar tarafından hedeflenen 
deneyim, kişilerin algısına yönelik değerlendirilmekte ve şekillenmektedir. Dolayısıyla söz 
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konusu iki sürecin birbirinden teoride ayrılması mümkün olsa dahi pratikte değildir. Bu 
kapsamda birçok alt disiplini olan gastronomi ve fizik alanlarının birlikte uygulanması 
hedefiyle ortaya çıkan gastrofizik kavramının ne pozitif bilimlerdeki uygulamaların yiyecek 
üretim sürecine dahil edilmesi ne de psikofizik alt disiplini kapsamında yiyecek tüketiminin 
değerlendirilmesi için ele alınmaması gerektiği, gastrofiziğin tüm bu uygulama, değerlendirme 
ve algılama alanlarını kapsayan geniş bir kavram olduğu düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, bir destinasyonun pazarlanmasında gastronomik potansiyeli ortaya 
çıkarmak adına yapılabileceklere ilişkin bir literatür taraması yapmaktır. Bu amaç çerçevesinde 
sekiz adet kavram üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar: tarım, ticaret, turizm, teknoloji, tanıtım, 
tasarım, teknokrasi, toplum ve teolojidir. Destinasyon pazarlaması başlığı altında, söz konusu 
kavramların gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılması için sağlayacağı faydaları ortaya 
koyabilmek için genel bir değerlendirme yapılarak öneriler sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Destinasyon, Destinasyon Pazarlaması, Gastronomik Potansiyel 

UNLOCKING THE GASTRONOMIC POTENTIAL IN THE 
MARKETING OF DESTINATIONS: 8T (A CONCEPTUAL STUDY) 

ABSTRACT 

The aim of this study is to conduct a literature review on what can be done in order to reveal 
the gastronomic potential in the marketing of a destination. Within the framework of this 
purpose, eight concepts were emphasized. These concepts are: agriculture, commerce, tourism, 
technology, promotion, design, technocracy, society and theology. Under the heading of 
destination marketing, a general evaluation has been made in order to reveal the benefits of 
these concepts for revealing the gastronomic potential. 

Keywords: Destination, Destination Marketing, Gastronomic Potential 

GİRİŞ 

Destinasyon pazarlaması, giderek küreselleşen rekabetçi bir pazarda, destinasyonların 
gelecekteki büyümesinin ve sürdürülebilirliğinin bir ayağı olarak kabul edilmektedir (UNWTO, 
2011). Destinasyon pazarlamasının önemi, küresel turizmle ilişkili dört anahtar önermeyle 
pekiştirilmektedir (Mohanty & Sadual, 2019). Turizm hareketliliğinin büyük bir kısmı 
destinasyonlarda gerçekleşmektedir. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), 
destinasyonların “turizmde temel analiz birimi” olduğunu belirtmektedir. Destinasyonlar 
seyahat endüstrisindeki en büyük markalar olarak ortaya çıkmıştır. Çok sayıda ülke, eyalet ve 
şehir ziyaretçi çekebilmek için ana araç olarak kurulan Destinasyon Pazarlama 
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Organizasyonu’nu (DMO) finanse etmektedir. Bu anahtar cümlelerden de anlaşılacağı üzere, 
destinasyon pazarlamasının önemini farkına varmış olan bölgeler, uzun vadede yapacakları 
yatırımlar ile rakiplerinden farklılaşabileceklerdir. 

Bir destinasyonun sahip olduğu turistik ürünler göz önünde bulundurulduğunda, (tarihi ve 
kültürel mekanlar, destinasyonun sahip olduğu iklim ve konaklama imkanları vb.) mutfak 
kültürü oldukça önemli bir turistik ürün olarak karşımıza çıkmaktadır (Henderson, 2016; Hu & 
Ritchie, 1993; Sotiriadis, 2015). Yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin yalnızca fiziksel 
ihtiyaçlarını karşılamanın bir yolu değil, aynı zamanda farklı mutfaklar, insanlar, kültür ve 
gelenekler hakkında bilgi edinme fırsatı da sunmaktadır (Okumuş & Çetin, 2018). Yöresel 
yiyecek ve içeceklerin üretildiği bölgede tüketilmesi, özellikle son yıllarda talep gören bir pazar 
olarak görülmekte; bu yüzden yerel mutfakların destinasyon pazarlamasında yer alması, 
stratejik açıdan önem arz etmektedir (Okumuş, Kock, Scantlebury & Okumuş, 2013; Robinson 
& Getz, 2014; Silkes, Cai & Lehto, 2013).  

Bu çalışmada, bir destinasyonun pazarlanma aşamasında, sahip olduğu gastronomik 
potansiyelin öne çıkarılması için önem arz eden bazı kavramlar üzerinde durulmuştur. 8T olarak 
karşımıza çıkan bu kavramlar: tarım, ticaret, turizm, teknoloji, tanıtım, tasarım, teknokrasi, 
toplum ve teolojidir. Çalışma kapsamında literatür taraması yapılarak genel bir değerlendirme 
yapılmaya çalışılmıştır. 

Destinasyon Pazarlaması 

Destinasyon kelimesinin Türkçe karşılığı, “turizm bölgesi” şeklinde ifade edilmektedir. Türkçe 
literatürde sık sık kullanılmaya başlayan kavramı Türk Dil Kurumu: “varılacak olan yer, varış 
noktası” şeklinde tanımlarken; İngilizcede “nihai hedef”, “bir şeye yönlendirilirken öngörülen 
son” ve “bir seyahatin son varış noktası” şeklinde tanımlanmaktadır (Atay, 2003). Genel 
anlamıyla destinasyon, “yerel ölçekte sunulan mal, hizmet ve tatil tecrübelerinin birleşimidir” 
(Buhalis, 2000). 

Bireyler seyahat edecekleri yerleri seçerken, içlerinde bulundukları sosyo-ekonomik durumdan, 
seyahat edecekleri destinasyondan beklentilerine kadar çok çeşitli karar verme süreçlerinden 
geçmektedirler (Atay, 2003). 

Her yıl milyonlarca turist, pek çok ziyaret sebebiyle, turizm hareketliliğinin yarattığı talep ile 
destinasyonların turizm ve ağırlama ürünlerinin satın alma ve tüketim sürecine katılmaktadırlar 
(Keskin, 2019). Söz konusu talep ve o talebin karşılanması süreci, tüketicilerin tutumlarıyla 
belirlenmektedir. Bir destinasyonun turist ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak aynı 
zamanda o destinasyona pazarlama avantajları da sağlamaktadır (Mohsin, 2005). 

Destinasyonlar çeşitli sebeplere turistik ürün farklılaşmasına gitmektedir. Rakipleri arasında 
rekabet avantajı kazanma içgüdüsüyle pazarlama stratejilerine dahil edilen bir turistik ürün 
olarak karşımıza çıkan mutfak kültürü, bir seyahatin ana nedeni olabilmektedir. Bu sebeple, bir 
destinasyonun sahip olduğu gastronomik potansiyeli, destinasyon pazarlamasında ciddi bir 
avantaj olabilecektir (Andersson & Mossberg, 2017; Boyne, Hall & Williams, 2003; Horng & 
Tsai, 2010; Telfer, 2000; Hashimoto & Telfer, 2006; Henderson, 2009). 

Bir destinasyonun pazarlanması, ürün ve hizmet pazarlanmasından çok daha karmaşık bir süreci 
ifade etmektedir. Smith (2005:14)’e göre, destinasyonların dinamik yapıları sebebiyle 
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değişikliklerin hızlı ve öngörülemez bir şekilde gerçekleştiği destinasyonların pazarlanması, 
standart bir ürün pazarlamasından oldukça farklıdır. 

Destinasyonların pazarlanmasında genel olarak dört stratejik amaç bulunmaktadır. Bunlar 
(Karabıyık & İnci, 2012): 

• Destinasyonda ikamet eden yerel halkın huzur ve refahını sağlamak ve korumak 
• Destinasyona gelen ziyaretçilerin taleplerini karşılayarak memnun ayrılmalarını 

sağlamak  
• Destinasyonda bulunan yerel girişimcilerin kârlarını maksimize etmek, 
• Çevresel, sosyo-kültürel maliyetler ile ekonomik faydaları dengede tutarak 

sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. 

Destinasyon pazarlaması, destinasyon yönetimi başlığı altında yer almaktadır. Destinasyonun 
kalitesi, sunulan hizmetler ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yapılan faaliyetler 
destinasyon pazarlaması kapsamına girmektedir (Presenza vd., 2005). Bir destinasyonu 
pazarlama ihtiyacı, rekabetçi bir turizm hedefine ulaşmak için temel unsurlardandır (Crouch & 
Ritchie, 1999). Yapılan çalışmalar, destinasyon pazarlamasının ziyaretçilerin ve ziyaret edilen 
bölgede ikamer edenlerin talep ve beklentilerini karşılamak adına sürdürülebilir bir destinasyon 
yönetimi ile birlikte kalkınma hedefleriyle entegre bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini 
savunmaktadır (Buhalis, 2000). Söz konusu yaklaşım ile birlikte, aynı zamanda destinasyonda 
yer alan somut ve somut olmayan turistik ürünleri korumak da destinasyon pazarlaması 
kavramının içerisinde yer almaktadır (Jenkins & McArthur, 1996). Burdan yola çıkıldığında, 
Blumberg’e göre (2005) destinasyon pazarlaması: “Destinasyonun sürdürülebilirliğini sağlayan 
ve bölgedeki turizmin gelişimi için paydaşlar arasında bir denge oluşturan stratejik bir turizm 
yönetim aracı ve bölgesel kalkınma hedeflerini kolaylaştırmak için bir mekanizma” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Potansiyelin Önemi 

Yapılan araştırmalara göre, ziyaretçiler toplam harcamalarının yaklaşık üçte birini gıda alımına 
harcamaktadır. Hal böyleyken, destinasyona ait mutfak kültürünün pazarlanmasına ilişkin 
yapılan çalışmalar önem arz etmektedir. Gastronomi turizmi adı altında oldukça popülerleşen, 
bireyleri seyahat etmeye motive eden en önemli unsurun farklı mutfak kültürlerini 
deneyimlemek olduğu ziyaretler, destinasyon pazarlamasında gastronomik potansiyelin ortaya 
çıkarılmasının ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermektedir (Çetin ve Bilgihan, 2016; 
Henderson, 2016; Sanchez-Cañizares & Castillo-Canalejo, 2015; Yolal, Chi & Pesämaa, 2017). 

Ziyaretçi profilleri değiştikçe destinasyonlar rekabet avantajı elde edebilecekleri alanlara 
yönelmekte, bu alanların başında da gastronomi turizmi gelmektedir. Turizm pazarında 
çekicilik unsurlarının mutfak kültürlerine yoğunlaşması, gastronomik potansiyelin ortaya 
çıkarılması için büyük önem taşımaktadır (Cohen & Avieli, 2004). Mutfak kültürleri, ekimden 
hasata, üretimden sunuma kadar her aşamada bulunduğu bölgenin gelenek ve göreneklerini 
yansıtmakta; coğrafyadan ve tarihsel gelişmelerden pay alarak, yazılı veya yazılı olmayan, 
yöreyle bütünleşen gıda bilgi sistemi olarak tanımlanabilmektedir (Baran & Batman, 2022). 

Bu kapsamda ortaya çıkan ve hızla etkinliğini artıran gastronomi turizmi hareketliliğine katılan 
birey sayısı her geçen gün artmaktadır. Gastronomi turizmi, bir destinasyonun sahip olduğu 
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mutfak kültürünü öğrenip yeme-içme etkinliklerine katılma ve bu doğrultuda seyahat ve 
konaklama yapma aktivitelerini kapsamaktadır. Mutfak kültürlerinin, toplumların kendilerini 
ifade ediş şekilleri olarak düşünmek ve temelde kültür, turizm ve tarımdan meydana geldiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durum, bir destinasyona ait gastronomik potansiyelin 
bölgesel bir çekicilik olarak pazarlanması ve konumlandırılmasına imkân sağlamaktadır. 

Bütün bunlar, gastronomi turizminin destinasyona ait çekiciliği artıracak şekilde 
konumlandırılmasını önemli hale getirmektedir. Bir destinasyona gelen ziyaretçiler, o bölgenin 
mutfak kültürünü tanımak, öğrenmek ve deneyimlemek istemektedirler (Aslan vd., 2014). 2017 
yılında Gastronomi Turizmi Derneği ve Xsights Araştırma’nın yaptıkları çalışmada, 
gastronomi turistlerinin, diğer turistlere göre, yeme içmeye toplamda yüzde 50 daha fazla para 
harcadığı görülmüştür (www.xsights.co.uk). Konu hakkında yapılan pek çok çalışma, tatil 
deneyimlerinin olumlu hatırlanmasındaki en önemli etmenlerden birinin yeme içme 
deneyimleri olduğunu belirtmektedir (Albayrak, 2013; Kılıç & Bekar, 2014; Pullphothong & 
Sopha, 2013).  

8T Kavramı 

Tarım 

Tarım uygulamalarının başlangıcına dair görüşler farklılık göstermektedir. Bir görüşe göre, 
tarımın ilk olarak M.Ö 9000 yılında Neolatik Çağ’da başladığı söylenmektedir.  

Tarih boyunca stratejik olarak önemini hiç kaybetmeyen tarım, gerekli doğal kaynağa ve 
nitelikli iş gücüne sahip destinasyonlar için önemli bir endüstridir. Ülke nüfusuna katkıları, 
milli gelir ve istihdama katkısı, hammadde ve sermaye tedarik işbirliği, ihracata olan etkisi, 
biyolojik çeşitlilik ile ekolojik dengeye katkısı gibi nedenler tarımı vazgeçilmez kılmaktadır 
(Akkaşoğlu vd., 2019; Doğan, Arslan & Berkman, 2015). 

Tarım doğrudan ve/veya dolaylı yoldan bir destinasyonun gastronomik potansiyelini büyük 
ölçüde etkilemektedir. Bir bölgedeki tarım uygulamalarının çeşitliliği ve gelişmişliği, yemek 
içme alışkanlıklarının doğrudan etkilemektedir. Bunun yanında, üretim ne kadar çoksa alım 
gücü aynı oranda artacağından, destinasyonların gelişmişliği da artmaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında, ürettiğini satan, satın aldığı ile de tüketen toplumların, görece daha gelişmiş bir 
mutfak kültürüne sahip olacağını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Turizm 

Gıda, temel fizyolojik ihtiyaçların karşılanmasından sosyal etkileşimlerin ve psikolojik ifadenin 
oluşturulmasına kadar insan yaşamının her alanında önemli bir rol oynamaktadır. Yemek, 
kimlik ve kültürün ifadesi olarak kabul edilmekte; başta gastronomi turizmi ve kültür turizmi 
olmak üzere farklı turizm kollarında ana konularından biri olarak görülmektedir. Gastronomi 
turizmi, genel ekonomiye katkıda bulunabilecek, destinasyon gelişimi için merkezi olabilecek 
olası bir rekabet avantajıdır. Ayrıca, bir ülkenin mutfağı ulusal kültür ve kimlik unsurlarını 
sergilediğinden, yerel yiyecekler küresel pazarda bir destinasyonu diğerlerinden farklı kılmak 
için kullanılabilecek en önemli araçtır (Wijaya, 2014). 

Destinasyon pazarlamasında gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılmasında turizm kilit nokta 
olarak tanımlanabilmektedir. Turizm potansiyeli olmayan destinasyonların ziyaretçi 
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çekebilmesi mümkün olmamaktadır. Turizm potansiyeline sahip destinasyonlar rakiplerinden 
farklılaşabilmek için turistik ürün skalalarını sürekli olarak yenilemeye ve genişletmeye 
çalışmaktadırlar.  

Gastronomi turizmi kavramının kökeni üç unsura dayanmaktadır: tarım, kültür ve turizm. 
Tarım, gastronomi turizmine konu olan ürünü sunmakta; kültür, bu ürünün tarihini ve 
otantikliğini sağlamakta ve son olarak turizm ise gerekli altyapı ve hizmetleri temin etmektedir 
(Rand & Heath, 2006).  

Ticaret 

Gastronomi sektörü değer zinciri açısından incelendiğinde tarım, gıda ürünlerinin imalatı, 
içecek imalatı, ticaret, konaklama gibi sektörleri de içine almaktadır. Bunun yanında tematik 
olarak yaratıcılık, kırsal kalkınma, istihdam, kültür, sağlık, eğitim, turizm ve imaj gibi konularla 
yakından ilişkilidir. 

Mutfaklar arası etkileşimi sağlayan en önemli etkenlerden biri ticarettir. Örneğin, Amerika'dan 
gelen ürünler ticaret yolları ile Çin ve diğer Asya mutfaklarının bir parçası olmuştur. Bu 
gelişmeler bu dönemde bölge mutfaklarının birbirlerinden beslenmelerine zemin hazırlamıştır.  

Ticaret aynı zamanda bir destinasyona ait yöresel ürünlerin başka destinasyonlara da 
taşınmasına sebep olurken bunun yanında, destinasyonda yer alan turistik ürünlerin 
tamamlanması için gerekli ürün tedariğinin de yapılmasını sağlamaktadır. Bu açıdan 
bakıldığında ticaret, destinasyonlardaki gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılması için 
önemli bir araç olarak görülmektedir. 

Toplum 

Gıda ve beslenme sosyolojisi yeme ve içme alışkanlıklarımıza da eğilmektedir. İnsanların ne 
yediği, ne zaman yediği, nasıl yediği ve neden yediği merak konusudur. Bütün bu süreçler 
sosyo-kültürel, siyasal, ekonomik ve felsefi faktörler tarafından incelenebilir (Hegartya & 
O’Mahony, 2001).  

Günümüzde alternatif turizm çeşitlerinin ortaya çıkmasıyla birlikte gastronomi turizminin 
gerçekleştiği bölgelerde, toplumsal etkileşimlerin ortaya çıkması, turizmin sosyolojik 
boyutunun önemini daha da arttırabilmektedir. Bir toplum olmadan yemek kültüründen, 
dolayısıyla gastronominin varlığından söz etmek mümkün değildir. Ülke bayraklarının 
renklerinden, ülke sembollerine ve ülkelerin birbirlerini anış şekillerine kadar sirayet eden 
mutfak kültürü, bireysel ve/veya toplumsal olarak insanların kültür ve sahip oldukları 
kimliklerinin somut bir sembolü olarak görülmektedir. 

Bununla birlikte, kültürel fenomeni anlamada gıdanın önemi, türlerin hayatta kalması için 
gerekli olmayan sonsuz değişkenliğinde yatmaktadır. Filozoflar, insanın hayvanlardan dil ve 
düşünme kapasitesi gibi çeşitli tamamen insani özelliklerde ayırt edilebileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Nasıl dili olmayan bir toplum yoksa, en azından yemeklerinin bir kısmını, bir 
şekilde pişirmeyen toplum da yoktur (Levi-Strauss, 1966).  
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Teknoloji 

Teknoloji, her alanda olduğu gibi destinasyon yönetimi ve pazarlanmasında da çeşitli şekillerde 
yer almaktadır. Özellikle yiyecek ve içecek üretimi, depolanması ve tedarik zinciri gibi 
alanlarda teknoloji kullanımı, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar artmıştır (Akarçay, 2014).  

Destinasyon pazarlanmasında teknoloji kullanımı verimlilik ve kalite standardı sağlamak 
açısından önem arz etmektedir. Teknoloji kullanımı sayesinde destinasyonlar; uzun vadede 
daha ucuz, rahat, sürdürülebilir ve pratik çözümler üretebilmektedirler. Coğrafi bilgi sistemleri, 
bulut sistemleri, yapay zeka, blockchain sistemleri ve artırılmış gerçeklik gibi teknolojik 
uygulamalar, destinasyonlardaki gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılmasında anahtar 
uygulamalar olabilmektedir (Yavuz, 2019). 21.yüzyıl teknolojisi, destinasyonların 
sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etme yarışında teknolojiyi yakından takip ederek 
gelişmelere uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. 

Tasarım 

Bir ürünü baştan yaratma, biçim verme ve/veya tasarlama düşüncesi, tarih boyunca çok çeşitli 
şekillerde uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir. Togay ve Bıyıkçı (2015)’ya göre: 
her ürün onu hazırlayan ve oluşturan koşullara bağlı olarak biçimlendirilmektedir. 

Lam (2011) tüketiciler olarak, niyet ne olursa olsun, yenilebilecek gıda hazırlama süreci olan 
yemek pişirmenin, aynı zamanda kültür, tarz ve mevcut kaynakların kullanılmasıyla özünde, 
her gün yapılan bir “tasarım” olduğunu savunmaktadır. Gastronomi kavramı ile tasarım 
arasında bulunan bağ, “estetik kaygı güdülerek, gıdalara farklı formlar kazandırmak” şeklinde 
açıklanabilmektedir. 

Kullanılan tabaktan, tabağın içindeki yemeğin servisine, sofra ve mekân dekorasyonundan 
menü oluşumuna tasarım, gastronominin her aşamasında mevcuttur. Gastronomideki tasarımın 
yanında, bu tasarımı tanıtacak, destinasyon tasarımları da mevcut gastronomik potansiyelin 
ortaya çıkarılmasında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Teknokrasi 

Teknokrasi kavramının kökü Yunancaya dayanmakta; tekhne (sanat) ve kratos (otorite, 
egemenlik, iktidar) kelimelerinden oluşmaktadır. Kelimenin vurguladığı anlam, aynı minvalde 
ancak alanlara göre farklılık göstermektedir. Teknokrasi, bilimde engin bilgiye ve/veya bir 
alanda teknik uzmanlığa sahip kişilerin kamu görevine seçildiği bir hükümet biçimidir. Karar 
vericiler teknokratlar olarak bilinir ve belirli bir bilgi alanındaki uzmanlıklarına dayalı olarak 
göreve atanır veya seçilirler. 

Kavram, 20. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde İlerici hareketin bir ifadesi 
olarak ortaya çıkmış ve 1930'larda Büyük Buhran sırasında önemli ölçüde kamu yararına olan 
bir konu haline gelmiştir. Teknokrasi hareketinin kökenleri, Frederick W. Taylor'ın “bilimsel 
yönetim” kavramını tanıtmasına kadar uzanmaktadır (Centeno, 1993). 

Bir destinasyonun pazarlanması aşamasında planlanacak olan stratejik yönetim biçiminin, 
alanında uzman kişiler tarafından yapılması her açıdan önem arz etmektedir. 
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Teoloji 

Yunanca theos, (Tanrı) ve logos, (bilim) kelimelerinin birleşiminden oluşmakta; dilimize 
tanrıbilim ya da ilahiyat olarak geçen, özünde din olgusunu inceleyen ve ele alan bir bilim 
dalıdır. Din ile ilgilenen bilim anlamında kullanılmaktadır.  

Bir topluluğun benimsediği dinin o toplumun mutfak kültürü üzerinde yarattığı etti yadsınamaz 
bir gerçektir. İslamiyet’in kabulü ile birlikte Orta Asya Türk mutfak kültüründe yaşanan 
değişimler bugün etkisini Türk mutfak kültüründe hala büyük oranda göstermektir.  

Yalnızca dinin değil, din adamlarının da mutfak kültürlerine ciddi etkileri bulunmaktadır. 
1980’lerin başlarına kadar ABD’de bilinmeyen bir yiyecek olan sushinin dünyanın en popüler 
yiyecekleri arasına girmesi, 1980 yılında New York’ta verilen bir vaazla gerçekleşmiştir. Vaazı 
veren kişi, Moon tarikatı üyesi, 60 yaşındaki Koreli Rahip Sun Myung Moon’dur. Vaazın 
başlığı, “Ton Balığının Yolunda” olarak belirtilmiş, Rahip Moon sahneye çıkıp müritlerine ton 
balığı işine girmelerini tavsiye etmiştir. Tarikat daha önce Alaska’da balık işletmeleri kurmuş; 
ancak Rahip Moon bu kez Japon balık kültürünü ABD’ye taşımayı tavsiye etmiştir. Vaazı 
dinleyen ve sondaki yemini de eden Takeshi Yashiro isimli iş adamı, tavsiyeleri emir telakki 
etmiş ve arkadaşlarıyla True Worlds Food’u kurmuştur. Şirket, kurduğu zincir lokantalar ve 
dağıtım ağıyla sushinin önce Amerikalıların daha sonra ise bütün Batılıların damak tadına 
girmesini sağlamıştır (Oğur, 2022).  

Dinin mutfak kültürü üzerindeki etkileri anlatmak ile bitmeyecek kadar çoktur. Hal böyleyken, 
bir destinasyonun pazarlanmasında gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılması için bölgenin 
teolojik yapısını bilmek ve buna uygun stratejiler kullanmak gerekmektedir. 

YÖNTEM 

Destinasyon pazarlamasında gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılması için sekiz adet 
kavramın üzerinde durulduğu bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden yazın tarama 
yöntemi kullanılarak, ikincil veri ve bilgi kaynakları incelenmiştir. Öncelikle destinasyon 
pazarlaması ve gastronomi turizmi, ardından söz konusu kavramlara ilişkin bilgiler ilgili alan 
yazın kapsamında detaylı bir şekilde incelenmiştir. İlgili alan yazın incelendiğinde çalışmada 
yer alan sekiz kavramın birlikte verildiği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden, çalışma 
alan yazına katkısı açısından önemli bir değer taşımaktadır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada, destinasyon pazarlamasında gastronomik potansiyelin ortaya çıkarılması için 
araç olan bazı kavramlar üzerinde durulmuştur. Bu kavramlar: tarım, ticaret, turizm, teknoloji, 
tanıtım, tasarım, teknokrasi, toplum ve teolojidir. Yerel mutfak kaynaklarının ortaya çıkarılması 
ve destinasyon pazarlamasına ustaca dahil edilmesi, destinasyon pazarlama çalışmalarına ivme 
kazandıracak bir eylemdir. 

Gastronominin turizm hareketlerinde kullanılması önemli bir segmenttir ve yerel, bölgesel, 
ulusal ve uluslararası mutfakların mevcudiyeti, potansiyel ziyaretçilerin belirli bir destinasyonu 
seçmeleri için önemli bir neden olabilmektedir (Andersson & Mossberg, 2017; Henderson, 
2016; Ignatov & Smith, 2006; McKercher vd., 2008). 

Çalışma kapsamında verilebilecek öneriler şu şekildedir: 
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• Ekilebilir arazilere sahip olan destinasyonlarda, çiftçilerin yerel yönetimlerce, tarım 
yapmaya teşvik edilmesi gerekmektedir.  

• Özellikle turistik ürünlerin ticarileştirilmesi ve üretildiği bölgenin dışına satışının 
yapılması, destinasyon pazarlamasında önemli bir stratejik avantaj olacaktır.  

• Teknoloji ve tasarım aracılığıyla, gastronomik potansiyele sahip destinasyonlarda 
alanında uzman kişiler tarafından turizm hareketliliğini artıracak tanıtımların yapılması 
önem arz etmektedir. 

• Bir destinasyondan ve o destinasyonun pazarlanmasında söz edebilmek için bir 
“toplum”a ihtiyaç vardır. Toplumun bilinçlendirilmesi, yerel mutfak kültürünün ortaya 
çıkarılması için yapılacak faaliyetler açısından oldukça önemlidir. 

Gelecek çalışmalarda her bir kavram çeşitlendirilerek konuya daha geniş bir perspektiften 
bakılması, ilgili alan yazına fayda sağlayacaktır. 
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ÖZET  

Bu araştırmanın amacı toplu yiyecek üretimi gerçekleştiren işletmelerin fiziki mutfak 
planlamasının incelenerek yeterliliklerinin saptanması ile bu işletmelerde üst düzey pozisyonda 
görev alan kişilerin konu hakkındaki görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma verilerinin 
toplanmasında yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin 
mevcut fiziki mutfak planlamaları hakkındaki bilgi ve süreci hakkında bilgi toplanmıştır. Örnek 
olay tarama yönteminin kullanıldığı çalışmada veri toplama tekniği olarak açık uçlu sorulardan 
oluşan yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Toplu yiyecek üretimi yapan 
işletmelerde fiziki mutfak planlamasında en çok dikkat edilen hususların “İşleyişin hızlı 
olmasına”, “Verimliliği olumlu etkilemesi”, “Maliyet, ergonomi”, “İşleyişe-üretim hızına”, 
“Mekân kullanımı”, “Hijyen ve verimlilik”, “Uygulanabilir olması”, “Personel isteği”, “İşleri 
kolaylaştırması” ve “Ergonomi-İşlevsellik” şeklinde tespit edilmiştir. Fiziki mutfak 
planlamasında toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde yaşanan sorunların “maliyet, personel 
niteliği, mesafe ve mekan” çerçevesinde olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: toplu yiyecek üretimi, fiziksel planlama, mutfak planlama,  yemek servisi. 

PHYSICAL KITCHEN PLANNING IN BUSINESSES WITH MASS 
FOOD PRODUCTION 

ABSTRACT  

The purpose of this research is to examine the physical kitchen planning of the enterprises that 
perform mass food production and to determine their qualifications and to reveal the opinions 
of the people who take charge in these enterprises on the subject. In the collection of research 
data, information about the current physical kitchen planning of the enterprises that produce 
mass food was collected by using face-to-face interview technique. In the study in which case 
study method was used, a structured interview form consisting of open-ended questions was 
used as data collection technique. The most important points in the physical kitchen planning 
in the enterprises that produce mass food are "Processing fast", "Positive effect on efficiency", 
"Cost, ergonomics", "Operation-production speed", "Space use", "Hygiene and efficiency", " 
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Applicable”, “Staff desire”, “Making work easier” and “Ergonomics-Functionality”. In the 
physical kitchen planning, it is seen that the problems experienced in the enterprises that 
produce mass food are within the framework of "cost, personnel quality, distance and space". 

Keywords: mass food production, physical planning, kitchen planning, catering. 

GİRİŞ  

Yiyecek ve içecek sektörünün, dünya genelinde ekonomik gelişime katkı sağlayan ve kayda 
değer oranda istihdam alanı olduğunu söylemek mümkündür (Tuncer, 2017). Bu sektör 
içerisinde toplu yiyecek-içecek üretimi gerçekleştiren firmalar önemli bir yer tutmaktadır. 
Toplu üretim gerçekleştiren işletmeler ürünlerini; hastaneler, okullar, kafe ve restoranlar, 
havayolu şirketleri vb. yerlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirmektedir (Yalım 
Kaya ve İlhan, 2018). Toplu yiyecek-içecek hizmeti, tedarik edilen yerlerde etkin veya yeterli 
bir mutfağın bulunmaması dışarıdan bu hizmeti alıma yönlendirmektedir (Paşalıgil, 2002). Adı 
geçen yerlerde çalışan personel sayısının az olması, zaman kaybının yaşanmaması gibi 
durumlarda toplu yiyecek içecek servisi alımın yönlendiren diğer hususlar arasında yer 
almaktadır (Smith ve West, 2003).  

Toplu yiyecek-içecek üretimi yapılan işletmelerde fiziki mutfak planlaması işletmelerin faaliyet 
alanı ve müşteri sayısına göre hazırlanmaktadır (Karahasanoğlu, 2010). Günlük, haftalık veya 
aylık periyotlarda hazırlanan yiyecek-içecek planlamaları yiyeceğin üretildiği alanın 
planlamasına ve çalışan personel sayısına da etki etmektedir (Ceyhun Sezgin ve Özkaya, 2014). 

Bu çalışma genel hatlarıyla toplu yiyecek-içecek üretimi (catering) ve tarihçesi, dünyada ve 
Türkiye’deki durum ve fiziki mutfak planlaması şeklinde planlanan literatür başlıkları ile 
şekillendirilecektir. Çalışma boyunca hem toplu yiyecek içecek üretimi yapan işletmelerin 
mutfakları değerlendirilecek hem de bu hizmetin sağlandığı işletme ve/veya kurumlarda ki 
fiziki mutfak planlamaları değerlendirilerek personellerin görüşlerine yer verilecektir. Toplu 
yiyecek-içecek üretimi yapan işletmeleri işletmenin müşteri hacmine göre iyi planlanmış bir 
mutfak planlamasına sahip olup olmadığı veya bu hususa ilişkin ihtiyacı da incelenecektir. 
Araştırmanın kapsamına dâhil edilecek işletmelerde üst düzey pozisyonda görev alan kişilerin 
görüşleri çalışmayı genel hatlarıyla şekillendirecektir.   

Bu çerçevede araştırmada “Toplu yiyecek-içecek üretimi gerçekleştiren işletmeler ile bu 
işletmelere bağlı kurum ve/veya işletmelerde çalışan personellerin fiziki mutfak planlaması ve 
ergonomisi ile ilgili bilgi düzeyi nedir?” sorusuna da cevap aranacaktır.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Toplu Yiyecek-İçecek Üretimi Sistemi 

Toplu yiyecek-içecek üretimi, bireylerin evleri dışında yemek ihtiyacını karşılamak amacıyla 
hizmet veren kuruluşları, bireylerin bu kuruluşlar tarafından hazırlanan yemeklerle beslenmesi 
toplu beslenme şeklinde ifade edilmektedir (Smith ve West, 2003). Belli bir grubun 
beslenmesini bir merkezden planlayan ve yürüten, yiyecek ve içecekleri, tüketime hazır halde 
sunan bir hizmet sektörü olarak faaliyetini sürdürmesi ise toplu yemek hizmetidir (Ceyhun 
Sezgin ve Özkaya, 2014). Toplu yemek hizmetleri; menülerin planlanması, ihtiyaç duyulan 
yiyecek-içecek çeşitleri, miktarı, ihtiyaç olan ekipmanların tespiti, tedarik edilmesi, 
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depolanması, hazırlanması, servisi, çöp ve atıkların bertaraf edilmesi, bulaşıkların yıkanması, 
temizlik, ekonomik kontrolü ve iş güvenliğini içine alan hizmetlerin tamamı olarak ifade 
edilmektedir (İlban ve Karadur, 2018; Yalım Kaya ve İlhan, 2018). İngilizce “catering” olarak 
kullanılan bu terim dilimize “toplu yiyecek üretimi” olarak geçmiş ve bireylerin çalıştıkları 
veya barındıkları yerlerde yemek hizmetini sağlamak amaçlanmaktadır (Fusi, Guidetti ve 
Azapagic, 2014).  Toplu yemek sektörünün amacı; yemekleri kalite ve hijyen standartlarında 
sunmanın yanında, tüketicilerin yeterli ve dengeli beslenmelerini en uygun hizmet standartları 
çerçevesinde gerçekleştirmek ve yemek artıklarını önleyerek ekonomik kaybı en aza 
indirmektir (Bourlakis ve Weightman, 2008).  

Rızaoğlu ve Hançer (2005), toplu yiyecek-içecek hizmeti sunan işletmelerinin hızlı gelişmesini; 
zamandan tasarruf, gelir artışı, işletme sayısının artması, dışarıda yeme içmenin sosyal boyutu, 
değişen demografik özellikler ve yaşam stili, seyahatlerin kolaylaşması ve fazlalaşması gibi 
nedenlerle ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Sektörün hızlı gelişmesi bir takım standartların 
ihtiyacını doğurmuş ve Avrupa Birliği uyum standartları oluşturma hareketleriyle standartlar 
belirlenmiştir. Üretimin her aşamasında üst düzey hijyen, kalite yönetimi, personele yönelik 
eğitimler ve toplu yiyecek üretimi ile ilgili yeni teknolojilerinin geliştirilmesi sahip olunması 
gereken standartlar olarak belirlenmiştir (Koçak, 2012). Sethi (2008: 8) toplu yiyecek-içecek 
hizmetlerinin sanayileşme neticesinde fabrikalardaki iş gücünü beslemek üzere gelişen 
yemekhane veya kantinlerde başladığından söz etmektedir.  

Toplu yiyecek-içecek hizmetleri yalnızca restoranlara, okullara ve şirketlere dağıtım 
yapmamaktadır. Ayrıca özel gün ve davetlerde belirtilen kişi sayısı, menü şekli ve konsepte 
göre de yemek hazırlamaktadır. Müşterilerin verdikleri davet ve partilerde doğrudan hizmet 
verebilecekleri gibi kurumlar üzerinden dolaylı olarak da yiyecek içecek hizmeti verebilen, 
büyük çaptaki tüketici gruplarının yemek ihtiyacını karşılayacak oranda üretim yapabilen 
taşıyabilen ve depolayabilen işletmelerdir. Bu işletmeler belirlenen zaman ve kişi sayısına göre 
anlaşma sağlanan fiyat üzerinden hizmet verirler (Sökmen, 2014; Türksoy, 2015). 

Toplu beslenme hizmeti veren kuruluşlar; insanlara zamanında, uygun, yeterli ve dengeli 
beslenmeyi sağlayacak sağlıklı yemekler sunarak onları memnun etmek zorundadırlar. Ayrıca 
bu hizmeti sağlayan işletmelerin hijyene önem vermesi ise vazgeçilmez bir unsurdur. Hizmet 
aşamalarında oluşabilecek aksaklık, dikkatsizlik, sonu ölümle bitebilecek gıda zehirlenmelerine 
yol açabilir. Bu olumsuz unsurların ortaya çıkmaması için işletmeler gerekli önlemleri almak 
zorundadır (Ceyhun Sezgin ve Durlu Özkaya, 2014). 

Toplum sağlığı açısından önemli bir konu olarak karşımıza çıkan toplu beslenme, kentleşmeyle 
önemi giderek artan bir sektördür. Diyetisyen, Gıda Mühendisi, Beslenme Uzmanı, Aşçıbaşı, 
Aşçı, Servis elemanı gibi birçok meslek grubunu istihdam eden toplu yemek sektörünün 
sorunlarına toplum sağlığı açısından öncelik ve önem verilmelidir (Shock ve Stafanelli 2002: 
2). 

Casson vd. (2021) toplu yiyecek üretiminin iki farklı yaklaşımı olduğundan bahsetmiştir. 
Bunlar; yiyecek servis edilip tüketilmeden birkaç saat önce meydana gelen yiyecek 
hazırlamanın tüm aşamaları ile yiyecekler pişirilir ve hemen tüketicilere sunulur yani pişir ve 
servis et şeklindedir. Bu genellikle restoran ve kantinlerde geçerlidir. İkinci sistemde ertelenmiş 
sistem olarak belirtilmiş ve yiyeceklerin tüketimden tamamen ayrı zamanlarda ve yerlerde 
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hazırlanmasıdır. Burada yemek hazırlama ve pişirme, hazırlanan yemeklerin tüketicilere 
dağıtıldığı merkezi mutfaklarda yapılır (örn. hastaneler, okullar, şirketler vb.). Yemekhanede 
hazırlama ile tüketim arasındaki zaman farkı, yemeğin muhafazasında kullanılan yönteme bağlı 
olarak birkaç saat, gün ve hatta aylar olabilir. Ertelenmiş sistemin üç ana türü ayırt edilebilir: 
pişir-sıcak, pişir-soğut ve pişir-dondur zincirleri ancak ikincisi daha az yaygındır.  

Toplu yemek üretimi ve dağıtımı; yerinde yemek servisi, merkez mutfak destekli yerinde 
üretim, taşımalı yemek servisi ve paket yemek servisi olarak dört şekilde yapılmaktadır. 
Aşağıda genişletilmiş olarak sistemlerinden bahsedilmektedir.   

• Yerinde Yemek Üretimi: Toplu yemek hizmeti sağlayan firmalar yemekleri alt 
yüklenici şeklinde hizmet sağlanan işletmelerin mutfaklarında hazırlaması şeklinde 
yapılmaktadır  

• Merkez Mutfak Destekli Yerinde Üretim: Üretimin ana (merkez) mutfakta 
gerçekleştirilmesi, müşterilerin ise işletmelerinde yalnızca fırında veya ocakta 
yapabilecekleri yemekler için ekipman bulundurması şeklinde gerçekleştirilmektedir  

• Taşımalı Yemek Servisi: Müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre hazırlanan menülerin 
hizmet verilecek işletmelere götürülmesidir. Toplu yemek hizmeti sektöründe en çok 
tercih edilen sistemdir (Sucu vd., 2008).  

• Paket Yemek Servisi: İşgören sayısının az ve mutfak planlamasının yetersiz olduğu, 
ocak, fırın gibi yemek pişirmek için gerekli donanımların bulunmadığı yerlere dışarıdan 
sağlanan yemek servisidir. Tabldot veya menü içerisinden yapılan seçimlere yönelik 
yemekler hazırlanır ve servis edilir (Ünver, 2016). 

Mutfak Planlaması  

Yiyecek içecek işletmelerinde en fazla emek harcanan bölüm mutfaklardır. Mutfak genel 
olarak, işletmelerde hedeflenen miktarlarda, kalitede ve standartta yiyecek üretiminin yapıldığı 
yerlerdir. Mutfağın en temel amacı, kaliteli, hijyenik ve düşük maliyetli yemek üretimidir. 
Mutfak planlaması ise bu amacın gerçekleştirilmesine, iş akışını düzenlemesi ve öğrencilere 
rahat çalışma ortamını sağlanması yoluyla katkıda bulunmaktadır (Aktaş ve Özdemir, 2005).  

Mutfak planlaması yapılırken, personellerin rahat çalışması kadar onların güvenliğinin 
sağlanması da önemlidir. Yapılacak tüm iş ve hareketler politika ve prosedürlere dayanarak 
belirli profesyonel standartlar üzerine oturtulmalıdır. Planlamada iş akımı için gerekli olan 
geçitlerin (ara yol) belirlenmesi de önemli olmaktadır. Mutfağın uygun planlaması, teçhizatın 
seçimindeki titizlik ve test edilmiş çalışma tekniklerinin uygulanması yardımıyla, yürümekle 
geçen bu zamanın, en azından yarısı ortadan kaldırılabilir (Aktaş, 2001; Jacop, 1989). Mutfak 
planlamasında göz önünde bulundurulacak diğer bir faktör de, işletmenin bu planı yapabilecek 
bütçe yeterliliğidir. Her işte olduğu gibi mutfak tasarım maliyeti, yüksek bir iştir (Aktaş, 2001). 
Önceden projenin ne kadara mal olacağı, para kaynağının nasıl bulunacağı, amortisman 
sisteminin nasıl olacağı ve borçların nasıl geri ödeneceği belirlenmelidir (Türkan, 2000). 
Mutfağın fiziksel özellikleri olan konumu, aydınlatılması, tavan, duvarları vb. öğeler çalışma 
ortamı üzerinde etkili olurlar.  

Yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde; hedeflenen miktar ve kalitede üretim yapılabilmesi, 
işlerin aksamadan yürütülebilmesi, üretimde verimliliğin elde edilerek iş güvenliği ve işçi 
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sağlığının sağlanabilmesi adına mutfaklarda iyi bir planlama yapmak büyük önem arz 
etmektedir (Gökdemir, 2003; Küçükaslan, 2011). Mutfak planlaması; mutfakta üretilecek 
yiyecek miktarı, uygulanacak menü tipi, servis çeşidi, ihtiyaç duyulan ekipman ve donanım, 
mutfak için ayrılan alan, depolama olanakları, verilecek öğün sayısı ve işletme bütçesi gibi 
etmenler göz önünde bulundurularak yapılmalıdır. İyi planlanmayan mutfaklarda üretim 
sürecinde problemler yaşanacak, iş verimi ve personel motivasyonu azalacak dolayısıyla 
işletme de imaj kaybı yaşayacaktır. Tüm bu sebeplerden ötürü planlama alanında uzman kişiler 
tarafından gerçekleştirilmelidir. (Küçükaslan, 2011). 

Mutfak Planlamasında Etkili Olan Faktörler 

Fiziki çevre, toplu beslenme yapılan kuruluşlarda beslenme servislerinin başarılı olarak 
çalışmalarında büyük bir etkiye sahiptir. Kurumların tipine ya da müşteri hacmine göre mutfak 
ve yemekhanelerin arzu edilen fiziksel özellikleri ve konumu değişkenlik göstermektedir. 
Mutfak alanlarının ihtiyaçtan küçük ya da büyük olması kurumun çalışma performansını 
etkilemektedir (Aktaş ve Özdemir, 2007).   

Toplu yiyecek üretimi yapılan firmalarda fiziki mutfak planlamasında dikkat edilmesi gereken 
niteliklerden bazıları aşağıda verilmiştir (Gökdemir, 2003; Aktaş, 2011):   

• Üretimi yapılacak yemek miktarı,   
• Üretimi yapılacak yiyecek servisinin türü (hastane, yurt, okul, restoran, vb.), 
• Yiyecek üretimi yapılacak topluluğun sayısı, yaşı ve öğündeki toplam kişi sayısı,  
• Yiyecek servisinin zamanı, servis biçimi ve öğün sayısı,  
• Sunulacak menü şekli (tabldot, alakart, vb.),  
• Yiyecekleri depolama koşulları ve satın alma şekli sıklığı,   
• Kullanılacak araç ve gereçler ve kapasiteleri (hazırlanması, pişirilmesi ve servisi için),  
• Yiyecek üretimi yapılan yerlerde çalışan aşçı ve servis personeli sayısı,   
• Kurumlarda yiyecek üretimi yapılacak yere ayrılan alan,  
• Kurumlarda yiyecek üretimi yapılacak yere ayrılan bütçe. 

YÖNTEM  

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin fiziki mutfak planlaması üzerine odaklanan bu 
araştırma, kavramsal bilgilerden ve toplu üretim yapan işletmeler üzerinde yapılan ampirik bir 
çalışmadan oluşmaktadır. Araştırmanın giriş bölümü ilgili literatürden faydalanarak ikincil 
kaynaklardan oluşturulmuştur.  

Nitel yöntemin benimsendiği araştırmanın ampirik bölümünde ise yüz yüze görüşme tekniği 
kullanılarak toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin mevcut fiziki mutfak planlamaları 
hakkındaki bilgi ve süreci hakkında bilgi toplanmıştır. Örnek olay tarama yönteminin 
kullanıldığı çalışmada veri toplama tekniği olarak açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış 
bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sorularının oluşturulmasında Arman (2019)’ın 
“Endüstriyel mutfak tasarım ölçütlerinde işlevselliğe bağlı parametrelerin değerlendirilmesi ve 
tasarıma yönelik öneriler” çalışmasından ve ilgili literatürden faydalanılmıştır. Görüşme 
formunda yer alan sorular araştırmacılar tarafından hazırlanılarak uzman görüşüne 
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başvurulmuştur. Uzman görüşü ekibinde 1 profesör, 1 doçent, 1 dr. Öğr. Üye., 1 öğr. Gör. Ve 
2 toplu yiyecek üretimi yapan işletme yöneticilerden oluşmaktadır.  

Araştırmada kullanılan görüşme formu 2 bölümden oluşmaktadır. Görüşme formunun ilk 
kısmında katılımcıların demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, meslekteki 
deneyim) ve işletmedeki göreviyle ilgili bilgilere (işletmedeki pozisyon) yer verilmiştir. İkinci 
bölümde ise fiziki mutfak planlaması hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla sorulan 
sorular yer almaktadır.  

Çalışma görüşme formları araştırmacılar tarafından Haziran-Temmuz 2022 arasında yüz yüze 
ve telefonda gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler, işletme ortamında 
yapılmış, ortalama 20-25 dakika süren görüşmeler, ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Yapılan 
görüşmelerden elde edilen veriler betimsel içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş, yüzde ve 
frekans analizleri kullanılarak demografik özellikler yorumlanmıştır. Fiziki mutfak 
planlamasına ait sorularda benzer cevap sıklığı olan sorular tablolaştırılmıştır. Toplu yiyecek 
üretimi yapan işletmelerde çalışan kişilerin  mutfak planlamasında dikkate alınan 
kriter/kriterler nelerdir” sorusuna sıklıkla verdikleri yanıtlar için kelime bulut analizi 
gerçekleştirilecektir. Kelime bulut analizi; bilişsel yapıyı, bu yapıyı oluşturan kavramlar 
arasındaki bağıntıyı ve zihinde kurulmuş olan bilgi ağının gözlemlenmesini sağlayan, 
hafızadaki kavramlar arasındaki ilişkilerin yeterli ve anlamlı olup olmadığını tespit etmeye 
katkı sağlayan ölçme değerlendirme tekniklerinden birisidir (Özatlı ve Bahar, 2010). Bu 
nedenle çalışmada kanaat ve algıların daha kolay öğrenilmesini sağladığı (Yıldırım ve Şimşek, 
2013) için nitel araştırma yöntemi kullanılarak katılımcılara kelime ilişkilendirme testi 
uygulanmıştır. Araştırmada nitel bir yöntem kullanıldığı için çalışmada güvenirlilik ve 
geçerlilik kaygısı güdülmemiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırma kapsamında toplanan birincil veriler, yüz yüze veya telefon kullanılarak elde 
edilmiştir. Elde edilen verilerde demografik özelliklerin incelenmesi için yüzde ve frekans 
analizler gerçekleştirilmiştir. Demografik özelliklere ait yüzde ve frekans analizlerine ait ilgili 
tablo aşağıda verilmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1 incelendiğinde; araştırmaya katılan kişilerin %97,1 oranla erkek ve %2,9 oranla kadın 
olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %57,1’inin 46 yaş ve üzeri, %34,3’ünün 31-45 yaş ve 
%8,6’sının 30 yaş ve altı olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların eğitim düzeyi %48,6 lisans, 
%34,3, lise, %8,6 ön lisans, %5,7 ortaöğretim ve %2,9 oranla ilkokul olduğu görülmektedir. 
Araştırmaya katılan kişilerin mesleki deneyimleri %45,7 11-25 yıl, %28,6 26 yıl ve üzeri ve 
%25,7 10 yıl ve atı olduğu tespit edilmiştir. Mevcut işletmedeki deneyimleri %31,4 5 yıl ve altı, 
%28,6 11-15 yıl, %20 6-1 yıl, .514,3 20 yıl ve üzeri olduğu katılımcıların yalnızca %5,7 oranla 
16-20 yıl arasında olduğu analiz edilmiştir. Katılımcıların işletmedeki pozisyonları ise %57,1 
proje sorumlusu, %31,4 işletme sahibi ve %11,4 müdür olarak bulundukları analiz sonucunda 
elde edilmiştir.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik ve Diğer Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• İşletmenin günlük ortalama üretim kapasitesi nedir? Sorusuna verilen yanıtlara ilişkin 
bilgiler aşağıda ilgili tablada yer almaktadır (Tablo 2).  

Tablo 2. İşletmenin günlük ortalama üretim kapasitesi nedir? 

Kapasite n f 
10000 ve altı 18 51,4 
10001 – 20000 arası 
20001 ve üzeri 

13 
4 

37,1 
11,4 

Tablo 2 incelendiğinde araştırmanın gerçekleştiği 35 işletmenin günlük üretim kapasitelerinin 
%51,4 oranında 10000 ve altı olduğu görülmektedir. Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin 
%37,1’i günlük 10001-20000 pax arasında olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerde 20001 ve üzeri 
üretim gerçekleştiren yalnızca 4 üretim yeri olduğu görüşmeler sonucunda elde edilmiştir.  

 

 

Değişken Gruplar n f 

Cinsiyet 
Erkek 34 97,1 
Kadın 1 2,9 

Yaş 
30 Yaş ve altı 3 8,6 
31-45 Yaş 12 34,3 
46 Yaş ve üzeri 20 57,1 

Eğitim Düzeyi 

İlköğretim 1 2,9 
Ortaöğretim 2 5,7 
Lise 12 34,3 
Önlisans 3 8,6 
Lisans 17 48,6 

Mesleki Deneyim 
10 Yıl ve altı 9 25,7 
11-25 Yıl 16 45,7 
26 Yıl ve üzeri 10 28,6 

İşletmedeki Deneyim 

5 Yıl ve altı 11 31,4 
6-10 yıl 7 20,0 
11-15 yıl 10 28,6 
16-20 yıl 2 5,7 
20 yıl ve üzeri 5 14,3 

İşletmedeki Pozisyon 
İşletme sahibi 11 31,4 
Müdür 4 11,4 
Proje sorumlusu 20 57,1 
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Tablo 3. Hizmet vermiş olduğunuz faaliyet alanı nedir? 

• Hizmet vermiş olduğunuz faaliyet alanı nedir? Sorusuna verilen yanıtlara ilişkin 
bilgiler Tablo 3’de yer almaktadır.  

Tablo 3 incelendiğinde; araştırmanın gerçekleştiği toplu üretim yapan işletmelerin genellikle 
fabrika, okul ve hastanelere üretim yaptığı görülmektedir. İşletmelerin şantiyelere yaptığı toplu 
yiyecek servisi diğer alanlara göre daha azdır. Tablo 3’te de görüldüğü üzere askeri birliklerin 
toplu üretim ihtiyacını karşılayan işletme yalnızca bir tanedir. Bankalar ve iş yerleri olarak 
belirtilen çalışma ortamlarının sayısı da yine diğer yerlere göre oldukça azdır. Toplu yiyecek 
üretim hizmetinin en çok okullara sağlanması da dikkat çekicidir.  

• Fiziki mutfak planlamasında en çok neye dikkat edersiniz? Sorusuna verilen yanıtlara 
aşağıda yer verilmiştir (Tablo 4).   

Tablo 4 incelendiğinde katılımcıların toplu yiyecek üretimi yapılan işletmelerin fiziki mutfak 
planlamasında “İşleyişin hızlı olmasına”, “Verimliliği olumlu etkilemesi”, “Maliyet, 
ergonomi”, “İşleyişe-üretim hızına”, “Mekân kullanımı”, “Hijyen ve verimlilik”, 
“Uygulanabilir olması”, “Personel isteği”, “İşleri kolaylaştırması” ve “Ergonomi-İşlevsellik” 
gibi özelliklere dikkat ettiği görülmektedir.  

Toplu yiyecek üretimi yapılan işletmelerde eğer uygun bir mutfak planlaması yoksa işletmenin 
tüm işleyişinin aksayacağı ve personelin verimliliğini olumsuz yönde etkileyeceğini söylemek 
mümkündür. Katılımcılardan K1 “İşleyişin hızlı olmasına”, K4 “Personel görüşü”, K7 “İşleyişi 
kolaylaştırması”, K12 “Personel isteği” ve K14 “Mekân-İşlevsellik” şeklinde fiziki mutfak 
planlamasında bu hususlara dikkat ettiklerini belirtmişlerdir.  

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde mekan kullanımı da oldukça önemlidir. Etkili bir 
planlama ile hem çalışanların iş akışını kolaylaştırabilir hem de işleyişi aksatacak durumları 
ortadan kaldırmış olursunuz. Bu konuda yöneltilen soru çerçevesinde katılımcılardan K21 
“Mekân ve yer”, K24 “Mekân kullanımı”, K25 “Yer-Mekân”, K14 “Mekân-İşlevsellik” ve K17 

S.N. Faaliyet Alanı S.N. Faaliyet Alanı 
K1 Fabrikalar-Şantiyeler K19 Kolejler-Okullar 
K2 Kolejler-Okullar K20 Kolejler-Özel Okullar 
K3 Okullar K21 Askeri birlikler-Şantiyeler 
K4 İş yerleri-Fabrikalar K22 Hastaneler-Fabrikalar 
K5 Üniversiteler K23 Şantiyeler-Fabrikalar 
K6 Üniversiteler K24 Fabrikalar-İşyerleri 
K7 Üniversiteler K25 Fabrikalar 
K8 Kolejler-Okullar K26 Fabrikalar-Okullar 
K9 Hastaneler-üniversiteler K27 Okullar-Şantiyeler 
K10 Fabrikalar-Şantiyeler K28 Okullar-Hastaneler 
K11 Şantiyeler-İşyerleri-Fabrikalar K29 İş yerleri-Fabrikalar 
K12 Hastaneler K30 Hastaneler 
K13 Hastaneler-Okullar K31 Okullar 
K14 Şantiyeler-Bankalar K32 Okullar-Hastaneler 
K15 Hastaneler-üniversiteler K33 Üniversiteler-Okullar 
K16 Üniversiteler K34 Hastaneler 
K17 Kolejler-Okullar- Üniversiteler K35 Hastaneler 
K18 Fabrikalar-Şantiyeler   
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“Mekân kullanımına” fiziki mutfak planlamasında en çok bu hususlara dikkat ettiğini dile 
getirmiştir.   

Ekonomik şartların ve sermayenin ön planda olduğu günümüz şartlarında iyi bir mutfak 
planlaması için ekipmanların maliyeti ve ergonomikliği de oldukça önemlidir. Bu konuda 
katılımcılardan K2 “Maliyet, ergonomi”, K23 “Maliyet-işleyiş”, K27 “Maliyet kontrolüne” ve 
K30 “Maliyet-Hijyen” gibi hususlara dikkat ettiklerini belirtmiştir.  

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde fiziki mutfak planlamasında dikkat edilmesi gereken 
bir diğer önemli husus verimlilik artışını sağlayabilmektedir. Verimlilik artışı işletmenin üretim 
kapasitesini de olumlu yönde etkileyeceği için geliri de arttırmaktadır. Bu hususta katılımcılar 
da benzer düşünceye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan K19 “Verimliliği olumlu 
etkilemesi”, K22 “İşleyiş kolaylığı”, K5 “İşleyişe-üretim hızına”, K26 “Üretimin hızı”, K9 
“Verimli olması”, K28 “İşleyiş kolaylığı”, K15 “Verimliliği arttırmasına”, K33 “İşlevsel 
olması” ve K35 “İşlerin hızlı olmasına” şeklinde yanıtlar bu görüşü kuvvetlendirmiştir.  

Tablo 4. Fiziki mutfak planlamasında en çok neye dikkat edersiniz? 

S.N. Fiziki Mutfak 
Planlamasında En Çok 
Dikkat Edilen Hususlar 

S.N. Fiziki Mutfak Planlamasında 
En Çok Dikkat Edilen 
Hususlar 

K1 “İşleyişin hızlı olmasına” K19 “Verimliliği olumlu 
etkilemesi” 

K2 “Maliyet, ergonomi” K20 “Hızlı olması” 
K3 “Ergonomi” K21 “Mekân ve yer” 
K4 “Personel görüşü” K22 “İşleyiş kolaylığı” 
K5 “İşleyişe-üretim hızına” K23 “Maliyet-işleyiş” 
K6 “Üretim kapasitesi artması” K24 “Mekân kullanımı” 
K7 “İşleyişi kolaylaştırması” K25 “Yer-Mekân” 
K8 “Hijyen ve verimlilik” K26 “Üretimin hızı” 
K9 “Verimli olması” K27 “Maliyet kontrolüne” 
K10 “Uygulanabilir olması” K28 “İşleyiş kolaylığı” 
K11 “İşlevsel olmasına” K29 “İşlevsellik” 
K12 “Personel isteği” K30 “Maliyet-Hijyen” 
K13 “İşleri kolaylaştırması” K31 “İşlevsellik” 
K14 “Mekân-İşlevsellik” K32 “Ergonomi” 
K15 “Verimliliği arttırmasına” K33 “İşlevsel olması” 
K16 “Personelin işleyişi-hızını 

kolaylaştırmasına” 
K34 “Ergonomi-İşlevsellik” 

K17 “Mekân kullanımına” K35 “İşlerin hızlı olmasına” 
K18 “İşlevsel olması”   
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• Fiziki mutfak planlamasında yaşanan sorunlar nelerdir? Sorusuna verilen yanıtlara 
aşağıda yer verilmiştir (Tablo 5).  

Yiyecek-içecek üretimi gerçekleştiren işletmelerin kuruluş aşamasında temel kaygı mutfak 
planlamasıdır. Üretimin bu alanlarda gerçekleşmesi ve etkili üretimin sağlanması için 
endüstriyel şartları sağlayan mutfakların planlaması dikkatli yapılmalıdır. Yine planlama 
kapsamında bu mutfakta çalışacak personelin istihdamının da nitelikli, kalifiye, işi bilen 
insanlardan oluşması gerekmektedir. Endüstriyel standartlara sahip bir mutfak kurmak ise 
maliyeti arttırması sebebiyle de dikkatli ve özenli seçimlerin yapılmasını gerektirmektedir.  

Tablo 5’e bakıldığında toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin yaşadığı sorunların “maliyet, 
personel niteliği, mesafe ve mekan” çerçevesinde olduğu görülmektedir.  

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde müdür, proje sorumlusu ve işletme sahibi 
pozisyonlarında görev alan kişilerin ortak sorunları arasında maliyet yer almaktadır. Mutfak 
planlamasında göz önünde bulundurulacak önemli faktörlerden biri işletmenin bu planı 
yapabilecek bütçe yeterliliğidir. Her işte olduğu gibi mutfak tasarım maliyeti, yüksek bir iştir 
(Aktaş, 2001). Önceden projenin ne kadara mal olacağı, para kaynağının nasıl bulunacağı, 
amortisman sisteminin nasıl olacağı ve borçların nasıl geri ödeneceği belirlenmelidir (Türkan, 
2000). Katılımcılardan K4 “Maliyet”, K22 “Maliyet baskısı”, K28 “Maliyet”, K11 “Maliyet” 
ve K35 “Maliyet-işleyiş” yaşanan sorunlar içerisinde temel olarak maliyetten bahsetmiştir.  

Tablo 5. Fiziki mutfak planlamasında yaşanan sorunlar nelerdir? 

S.N. Yaşanan Sorunlar S.N. Yaşanan Sorunlar 
K1 “Mekân ve mesafe” K19 “Maliyet ve personel kalitesi, 

mülkiyet” 
K2 “Maliyet artışı-uzaklık” K20 “Personel niteliği” 
K3 “Personel niteliği” K21 “Personel niteliği” 
K4 “Maliyet” K22 “Maliyet baskısı” 
K5 “Uzaklık-mesafe” K23 “Uzaklık (mesafe)” 
K6 “Maliyet-uzaklık” K24 “Mekân-personel niteliği” 
K7 “Maliyet-mekân-uzaklık” K25 “Maliyet-üretim hızı” 
K8 “Personel niteliği-mesafe” K26 “Yer-mekân” 
K9 “Personel kalitesi-uzaklık-

mülkiyet” 
K27 “Uzaklık (mesafe)” 

K10 “Uzaklık-yer-mekân” K28 “Maliyet” 
K11 “Maliyet “ K29 “Uzaklık (mesafe)” 
K12 “Yer-mülkiyet” K30 “Personel niteliği” 
K13 “Maliyet-uzaklık” K31 “Mekân-maliyet” 
K14 “Maliyet-personel” K32 “Mekân-maliyet” 
K15 “Maliyet-personel niteliği” K33 “Maliyet-mesafe” 
K16 “Personel niteliği-mesafe” K34 “Yer ve maliyet” 
K17 “Maliyet-mekân-mesafe” K35 “Maliyet-işleyiş” 
K18 “Personel ve mesafe”   
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Yiyecek-içecek sektöründe işleyişin rahat ve sağlıklı olabilmesi için nitelikli insan gücüne olan 
ihtiyaç sıklıkla dile getirilmektedir. Ekipmanı, ürünü, işleyişi iyi bilen personeller işletmeler 
için her zaman aranan kişiler olmuştur. Personellerin eğitim ve iş bilirlik seviyesi işletmelerdeki 
işin hızını ve kalitesini de olumlu yönde etkilemektedir. Dolayısıyla nitelikli personel istihdamı 
her sektörde olduğu gibi toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde de temel aranan özellikler 
arasında yer almaktadır. Konuya ilişkin işletmelerin fiziki mutfak planlamasında yaşadığı 
sorunlar arasında personelin niteliği de ön plana çıkmaktadır. Katılımcılardan bu konuya 
özellikle dikkat çekenler ise yaşadığı temel sorunun bu yönde olduğunu belirtmiştir. Personelin 
nitelikli olmamasına dikkat çeken katılımcılar K20 “Personel niteliği”, K3 “Personel niteliği”, 
K21 “Personel niteliği”, K8 “Personel niteliği-mesafe”, K9 “Personel kalitesi-uzaklık-
mülkiyet”, K30 “Personel niteliği”, K16 “Personel niteliği-mesafe” ve K18 “Personel ve 
mesafe” şeklinde görüşlerini belirtmişlerdir.  

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde mutfak planlaması için ayrılan bütçe, temin edinen 
ekipmanlar, bölümler, taşıma kapasitesi ve fiziksel donanımlar gibi işleyişin kalitesini 
arttıracak nitelikler yer almaktadır. Mutfak planlaması içerisinde yapılan bölümler arası mesafe 
ve mekân nitelikler arasında yer almaktadır. Bu işletmelerde hedeflenen miktar ve kalitede 
üretim yapılabilmesi, işlerin aksamadan yürütülebilmesi, üretimde verimliliğin elde edilerek iş 
güvenliği ve işçi sağlığının sağlanabilmesi adına mutfaklarda iyi bir planlama yapmak büyük 
önem arz etmektedir (Gökdemir, 2003; Küçükaslan, 2011). Katılımcıların bu konuda yaşadığı 
problemleri dile getirirken kullandıkları ifadelerde ise temel olarak mutfağın mekân olarak 
taşıma kapasitesi ve alanlar arasındaki uzaklıktır. Katılımcılardan K1 “Mekân ve mesafe”, K5 
“Uzaklık-mesafe”, K23 “Uzaklık (mesafe)”, K27 “Uzaklık (mesafe)”, K29 “Uzaklık (mesafe)”, 
K31 “Mekân-maliyet”, K32 “Mekân-maliyet”, K34 “Yer ve maliyet”, K17 “Maliyet-mekân-
mesafe” ve K18 “Personel ve mesafe” elde edilen yanıtlarda mekân ve mesafenin bir sorun 
olduğunu söylemek mümkündür.  

• Sizce endüstriyel mutfak planlama süreci nasıl olmalıdır? Sorusuna verilen yanıtlara 
aşağıda yer verilmiştir.  

Tablo 6 incelendiğinde; katılımcıların endüstriyel mutfak planlama süreci için verdikleri 
yanıtların genellikle benzer olduğu görülmektedir. Katılımcılar planlama sürecinde neredeyse 
en önemli etkenin “hızlı ve işlevsel” olması gerektiğini düşündüklerini söylemek mümkündür. 
Öyle ki katılımcılarda; K20 “İşlevsel olmalı”, K3 “İşlevsel olmalı”, K21 “İşlevsel olmalı”, K23 
“Hızlı olmalı”, K24 “İşlevsel olmalı”, K26 “Hızlı olmalı”, K11 “Hızlı olmalı”, K12 “Hızlı 
olmalı”, K31 “Hızlı olmalı”, K14 “Hızlı olmalı”, K32 “İşlevsel” ve K16 “Hızlı olmalı” şeklinde 
görüşlerini açıklamışlardır.  

Hız ve işlevsellik dışında süreç hakkında katılımcılardan maliyet veya az maliyetli olması 
yönünde değerlendirmeler de alınmıştır. Bu hususla ilgili katılımcılardan K1 “Hijyenik olmalı 
ve makul maliyetli olmalı”, K2 “Az maliyetli”, K4 “Hızlı ve az maliyet”, K29 “Hızlı ve az 
maliyetli” ve K15 “Az maliyetli” şeklinde maliyet konusuna dikkat çekmişlerdir.  

Ayrıca katılımcıların mutfak planlama sürecinde hijyenik koşullar ve devamlılık konusunda da 
görüşleri alınmıştır. Yiyecek üretimi yapılan alanların hijyenik olması ve zararlı 
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mikroorganizmalardan arındırılmış olması gıda kaynaklı oluşabilecek hastalık risklerini en aza 
indirgeyeceği için sürecin planlamasında oldukça önemlidir. Gıda kaynaklı hastalıklar 
hakkında bildirilen vakalar ve ölüm oranları dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu 
yerini korumaktadır. Katılımcılar bu konuyu K1 “Hijyenik olmalı ve makul maliyetli olmalı”, 
K7 “Hijyenik ve hızlı”, K25 “Hijyenik olmalı”, K30 “Hijyenik olmalı” ve K13 “Hijyenik ve 
hızlı” şeklinde görüşlerle dile getirmiştir.  

Tablo 6. Sizce endüstriyel mutfak planlama süreci nasıl olmalıdır? 

S.N. Planlama Süreci S.N. Planlama Süreci 
K1 “Hijyenik olmalı ve makul 

maliyetli olmalı” 
K19 “Hızlı ve verimli olması” 

K2 “Az maliyetli” K20 “İşlevsel olmalı” 
K3 “İşlevsel olmalı” K21 “İşlevsel olmalı” 
K4 “Hızlı ve az maliyet” K22 “Hızlı ve sürekli olmalı” 
K5 “Ergonomik ve esnek olmalı” K23 “Hızlı olmalı” 
K6 “Hızlı ve devamlı olmalı” K24 “İşlevsel olmalı” 
K7 “Hijyenik ve hızlı” K25 “Hijyenik olmalı” 
K8 “Ayrıntılı ve detaylı olmalı” K26 “Hızlı olmalı” 
K9 “Mutfak kurulmadan olmalı” K27 “Devamlı ve esnek olmalı” 
K10 “Hızlı ve esnek olmalı” K28 “Hızlı ve esnek olmalı” 
K11 “Hızlı olmalı” K29 “Hızlı ve az maliyetli “ 
K12 “Hızlı olmalı” K30 “Hijyenik olmalı” 
K13 “Hijyenik ve hızlı” K31 “Hızlı olmalı” 
K14 “Hızlı olmalı” K32 “İşlevsel” 
K15 “Az maliyetli” K33 “Esnek ve sürekli olmalı” 
K16 “Hızlı olmalı” K34 “Mutfak kurulmadan önce” 
K17 “Hızlı ve işlevsel olmalı” K35 “Personelde işlevsel olmalı-

verimliliği arttırmalı” 
K18 “Hızlı ve ergonomik olmalı”   

• Mutfak planlamasında dikkate alınan en önemli kriter/kriterler nelerdir? Sorusuna 
verilen yanıtlar aşağıda verilmiştir (Şekil 1). 

Şekil 1. Mutfak Planlamasında Dikkate Alınan Kriterler 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1’e bakıldığında araştırmaya katılan toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde işletme 
sahibi, proje sorumlusu ve müdür pozisyonlarında bulunan kişilerin mutfak planlamasında 
dikkatte aldıkları en önemli kriter/kriterler görülmektedir. Katılımcıların bu soruya verdikleri 
yanıtlar sıklıklarına göre kelime bulutu oluşturularak verilmiştir. Burada dikkat çeken en 
önemli kriterlerin işlevsellik, verimlilik ve ergonomi olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra 
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katılımcılar maliyet, yer kullanımı, personel sayısı, üretim hızı, kullanışlılık, hijyen, personel 
görüşü ve sağlığı gibi kriterleri de dile getirmişlerdir.  

Katılımcıların dikkate alınan kriterler için verdikleri yanıtların bazılarına aşağıda yer 
verilmiştir.  

K2: “İşlevsellik ve maliyet”, 

K3: “Hijyen ve hız”, 

K6: “Ergonomik ve hijyenik olması” 

K7: “Personel görüşü”,  

K13: “Hızlı ve verimli olması”,  

K22: “Mekanın etkin kullanımı.”,  

K27: “Üretim hızının artması”, 

K29: “Verimli olmalı”,  

K30: “İşlevsel ve ergonomik olmalı”,  

K33: “Personel hijyeni ve sağlığı”. 

SONUÇ 

Toplu yiyecek üretimi yapan işletmeler; zamanında, uygun, yeterli ve dengeli beslenmeyi 
sağlayacak sağlıklı yemekler sunarak çalışanların gıda ihtiyacını karşılamaktadırlar. Bu 
işletmelerin faaliyet alanları çok değişkenli olup genellikle hastane, okul, yurt, banka, şantiye, 
fabrika ve askeri birlikler gibi kalabalık ortamların yiyecek ihtiyacını karşılamaktadırlar. Toplu 
yiyecek üretimi ülkemizde yerinde yemek üretimi, merkezi mutfak destekli yerinde üretim, 
taşımalı yemek servisi ve paket yemek servisi olarak dört farklı şekilde yapılmaktadır. Toplu 
yiyecek üretimi gerçekleşen işletmelerin fiziki mutfak planlamasının yöneticiler, işletme 
sahipleri ve müdürler tarafından değerlendirilerek, yeterliliklerinin saptanması ve konu ile ilgili 
düşüncelerinin incelendiği bu çalışmada, katılımcıların %97,1’i erkek, %57,1’i 46 yaş ve üzeri, 
%48,6’sı lisans, %45,7’si 11-25 yıl mesleki deneyim, işletmedeki deneyimleri %31,4’ü 5 yıl ve 
altı ve işletmedeki pozisyonları %51,1 ile proje sorumlusu şeklindedir. Araştırmanın 
gerçekleştirildiği toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerin günlük üretim miktarlarının %51,4 
ile 10000 ve altı olduğu tespit edilmiştir.  

Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formunda yer alan hizmet verilen faaliyet alanı 
sorusuna genellikle fabrika, okul ve hastanelere üretim yaptığı görülmektedir. Toplu yiyecek 
üretimi yapan işletmelerde fiziki mutfak planlamasında en çok dikkat edilen hususların 
“İşleyişin hızlı olmasına”, “Verimliliği olumlu etkilemesi”, “Maliyet, ergonomi”, “İşleyişe-
üretim hızına”, “Mekân kullanımı”, “Hijyen ve verimlilik”, “Uygulanabilir olması”, “Personel 
isteği”, “İşleri kolaylaştırması” ve “Ergonomi-İşlevsellik” şeklinde tespit edilmiştir. Fiziki 
mutfak planlamasında toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde yaşanan sorunların “maliyet, 
personel niteliği, mesafe ve mekan” çerçevesinde olduğu görülmektedir.  

Toplu yiyecek üretimi gerçekleştirilen işletmelerde endüstriyel mutfak planlama sürecine 
ilişkin soruya verilen yanıtlarda en önemli etkenin “hızlı ve işlevsel” olması gerektiği sonucuna 
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ulaşılmıştır. Ayrıca hız ve işlevsellik dışında süreç hakkında katılımcılardan maliyet veya az 
maliyetli olması yönünde tespitler de yapılmıştır. Toplu yiyecek üretimi yapan işletmelerde 
mutfak planlamasında dikkate alınan en önemli kriterler nelerdir sorusuna ise katılımcıların 
çoğu işlevsellik, verimlilik ve ergonomi yanıtını vermiştir.  

Bu araştırma sonucunda toplu yiyecek üretimi gerçekleştiren işletmelerin etkin fiziki mutfak 
planlaması için sürecin iyi yönetilmesi, kapasiteye uygun mekan ve yer belirlenmesi, işlevsel 
ve ergonomikliğin ön plana çıkartılması, maliyeti düşük ancak kaliteli malzemelerle 
donatılması, çalışacak personellerin nitelikli ve deneyim sahibi olması gerektiği gibi konulara 
dikkat edilmesi gerektiğine ulaşılmıştır. Bu çalışmanın daha sonra yapılacak çalışmalara 
öncelik sağlayacağı ve literatüre fiziki mutfak planlaması özelinde katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.  

Ayrıca aşağıda konu özelinde öneriler sunulmuştur:  

• Toplu yiyecek üretimi gerçekleştirilen işletmelerde eğitimli ve nitelikli personel 
istihdamı sağlanmalıdır. Konuya ilişkin gastronomi ve mutfak sanatları lisans eğitimini 
almış kişilerin değerlendirilmesi iyileştirme çalışmaları için ön plana çıkmaktadır.  

• Menü, işletmelerin üretim kapasitesine göre belirlenmeli ve kaliteli üretim için mekan 
özellikleri dikkate alınmalıdır.  

• Fiziki mutfak planlamasında konuya ilişkin uzmanlardan görüşler alınarak planlama 
yapılmalıdır. 

• Mutfak bölümlendirmelerinde üretim esas alınmalı ve düzeni üretime göre yapılmalıdır.  
• Kullanılacak ekipmanlar için fiyat ve pazar araştırması yapılmalı, maliyeti düşük ancak 

kaliteli ürünler tercih edilmelidir.  
• Toplu yiyecek üretimi yapılan yer ve sunulan mekanların karşılaştırmaları yapılarak 

literatüre konu özelinde katkı sağlanabilir.  
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ÖZET  

Türk mutfak kültürü eski ve köklü bir mutfak olmasıyla her zaman ön planda tutulmuştur. Buda 
yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş ve gerek turlar gerek tatilleri sırasında Türk 
mutfağından yiyecek ve içecekleri tatma fırsatları bulmuşlardır. Bu doğrultuda konunun amacı 
Türkiye gelen turistlerin konaklamaları sırasında Türk mutfak kültürüne ait yiyecek ve 
içeceklerin tadımından sonraki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada öncelikle literatür 
çalışması yapılarak gastronomi turizminde önemli rol oynayan unsurlara değinilmiştir. 
Çalışmada Ayvalık yöresine konaklamalı ziyarette bulunan yabancı turistlerin Türk Mutfak 
Kültürüne ilişkin görüş ve eğilimlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistikler, 
güvenirlilik analizi, ölçeklerin ortalama değerleri, t testi ve tek yönlü varyans analizi 
kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; yerli olamayan turistlerin cinsiyetleri ile Türk 
mutfağı hakkındaki görüşleri alt boyutlarından görünüş boyutunda anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Katılımcıların yaşları ile dört alt boyut arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Türk mutfağı, gastronomi turizmi, gastronomi. 

NON-LOCAL TOURISTS' OPINIONS ABOUT TURKISH CUISINE 
ABSTRACT 

Turkish culinary culture has always been kept in the foreground as it is an old and rooted 
cuisine. Buda has become the focus of attention of foreign tourists and they have had the 
opportunity to taste food and drinks from Turkish cuisine during their tours and holidays. In 
this direction, the aim of the subject is to determine the opinions of the tourists coming to 
Turkey after tasting the food and beverages of Turkish cuisine culture during their stay. In the 
research, first of all, a literature study was made and the factors that play an important role in 
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gastronomy tourism were mentioned. In this study, descriptive statistics, reliability analysis, 
mean values of the scales, t-test and one-way analysis of variance were used in order to 
determine the views and tendencies of foreign tourists visiting Ayvalık region about Turkish 
Cuisine Culture. As a result of the analyzes made; A significant difference was found in the 
sub-dimensions of the gender of non-native tourists and their views on Turkish cuisine in the 
aspect of appearance. It was found that there was a significant difference between the ages of 
the participants and the four sub-dimensions. 

Keywords: Turkish cuisine, gastronomy tourism, gastronomy. 

GİRİŞ  

Dünyada ekonomi, sosyal, kültürel ve çevresel alanlarda gelişmelerin yaşanması; bireyin 
alışkanlıklarının ve ihtiyaçlarının da bu yönde değişiklik olmasını sağlamıştır. Bu ihtiyaçlar 
doğrultusunda turizm kavramı varlığını ortaya çıkarmıştır (Mankan, 2012). Turist çekme ve 
turiste hizmet etme bilimi, sanat ve ticareti olarak tanınan turizm; ulusal ve uluslararası dev 
boyutlarla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir yaratan, döviz sağlayan, istihdam alanları 
açan sosyal ve kültürel hayatı etkileyen bir nitelik kazanmıştır (Usta 1992). 

Geçmişten günümüze turizm anlayışı genel olarak deniz, kum ve güneş olarak buna ek olarak 
kültürel bir etkinlik olarak görülmekteydi. Günümüzde ise deniz kum güneş dışında bir 
bölgenin kültürel miraslarını ziyaret etmenin yanında bölgenin mutfak kültürünü öğrenmek ve 
deneyimlemek için turizm hareketliği önem kazanmıştır. Bölgelerin farklı mutfak kültürüne 
sahip olması yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerek gastronomi turizminin yapılması 
sağlanmıştır. Günümüzdeki tatil anlayışına deniz, kum, güneşin yanında bölgelerdeki farklı 
yöresel yiyecekleri tatma anlayışı da eklenmiştir.  Bu sayede destinasyon seçilen bölgelerin 
daha ilgi çekici hale gelmesi için gastronomi alanından da yararlanılmaktadır (Cömert ve 
Özkaya, 2014). 

Günümüzde turistler bölgeyi ziyaret etme amaçlarının yanında bölgede bulunan yöresel 
yemekleri ve içecekleri tatmak ve bu kültürü anlayabilmek için o bölgeleri ziyaret etmeye 
başlamışlardır (Yüncü,2010). Bu şekilde yeme içme eğilimi, bölgeye özgü tatları denemek ve 
öğrenmek amacıyla seyahat etmeleri gastronomi turizminin başlamasını sağlamıştır 
(Ballı,2016). Gastronomi turizmi; özel bir yemeği tatmak, yemeklerin ne ölçüde ve hangi 
aşamalardan geçtiğini öğrenmek ve popüler olan şeflerin ürettiği lezzetli yemekleri tatmak 
amacıyla yapılan turizm hareketidir (Kadam, Kazdondu ve Şallı,2015). Gastronomi turizmi 
noktalarının belirlenebilmesi turizm alanında faaliyet gösteren işletmelerin üretecekleri ürünleri 
pazarlama çalışmaları açısından da önemli görülen bir noktadır. Bu doğrultuda yapılacak 
üretimler için mutfak çekiciliklerini belirlemek ve gastronomi turizmi amacıyla ziyaret edilmek 
istenen yerler ile ilgili alan araştırmaları yapmak yer almaktadır (du Rand vd. 2003: 99). 

Türk mutfağı geçmişten günümüze kadar özelliğini koruyarak dünya mutfaklarında yerini 
almıştır. Türk mutfağı, ürün çeşitliliği ve ürünlerin yapımında kullanılan çeşitli malzemelerin 
kullanılmasıyla lezzetini ön plana çıkarmıştır. Çoğu kaynaklara bakıldığında Türk mutfağının 
dünyanın en zengin mutfakları arasında olduğuna değinmektedir. Osmanlı’dan günümüze gelen 
bu lezzetler geçmişin izlerini taşımaktadır ve bu yapı Türk mutfağını daha ilgi çekici hale 
getirmektedir. Osmanlı’nın farklı kıtalarda yer alması ve o dönemin şartları farklı yörelerin 

614



lezzetlerinin benimsemiş ve o günün şartlarını göz önünde bulundurarak özgün bir mutfak 
oluşturmuştur. Bu bağlamda Türk mutfağının zengin olması birçok yeme içme işletmelerinin 
farklı yöresel ürünlerinin kullanımına kolaylık sağlamıştır. 

Yemek, bir toplumun yaşam kültürünü, toplumun karakterini kısaca toplumun sosyolojisini 
göstermektedir. Bu bağlamda kültürün en önemli unsuru yemek olarak tanımlanabilmektedir. 
Bir bölgeye özgü yemekler, o bölge için bir fark yaratmaktadır. Günümüz şartlarının 
değişmesiyle insanlar artık sadece yemeği sadece temel ihtiyaç olarak görmekten çok yemeğin 
yapılış aşamasından yemeğin sunumuna kadar olan tüm süreçleri görmek ve deneyimlemek 
istemektedirler. Bu da yemekten tat ve haz alma olgusunu ortaya çıkarmıştır. 

Belirli bir coğrafyada bölgeler arası farklı kültürlerin bir arada yaşaması bölgelerde yöresel 
mutfak kültürünü, gelenek göreneklerini, farklı yaşamlarını ortaya koymaktadır. Yöresel 
yemek, bir bölgede gelenek haline gelmiş, o bölgenin kültürüne yerleşmiş ve bölgede bulunan 
kişiler tarafından benimsenerek devamlı üretilen ve tüketilen yiyeceklerdir. Bu yiyeceklerin 
oluşunda coğrafi konum, kültürün tarihi, üretim yöntemleri ve kullanılan araç gereçler ve 
inançları etkili olmaktadır. 

Otel işletmeleri, insanları seyahatleri boyunca konaklamadan yeme içmeye kadar olan tüm 
sürecin karşılanması için belirli bir ücret karşılığında yararlanıldığı bir işletmedir. Genel olarak 
otel işletmelerini kullanan kişiler yeme içme eylemlerini bu işletmelerden karşılamaktadırlar. 
Otelde ücret karşılığında kalan müşterilerin otel mutfağını kullanmasının en önemli etkeni 
güven ve kalitedir. Bu nedenle otelde konaklayan müşteriler yeme içme hizmeti alırken farklı 
seçeneklerin olmasını istemektedirler. Bu nedenle otel işletmeleri mutfak bölümlerinde sadece 
kendi çıkarları doğrultusunda değil müşteri isteklerini de göz önünde bulundurur ve yöresel 
ürünlerin farklılığından yararlanarak menülerde bunu kullanmaktadırlar. 

Bu araştırmada; Türkiye’ ye tatil için gelen turistlerin konakladıkları beş yıldızlı otellerdeki 
mutfaklarda çıkan Türk yemeklerinin deneyimlenmesinden sonraki görüşlerini ortaya koymak 
amaçlanmıştır. Otelde konakladıkları sürece çıkan Türk yemeklerinin çeşitliliğinden, 
lezzetinden ve çalışan personellerden memnuniyetinin ortaya konması amaçlanmıştır. Türk 
mutfak kültürünün gelen turistlerin ne kadar bildiği ya da bilmediği belirlenerek Türk 
mutfağının daha iyi tanıtımının nasıl yapılacağın konusunda öneriler, bilimsel verilerle ortaya 
konarak ve gerekli bilgilerle yorumlanarak ilerde yapılacak çalışma ve araştırmalara katkı 
sağlamak amaçlanmıştır. 

YÖNTEM  

Bu araştırmanın temel amacı; Ayvalık yöresini ziyaret eden turistlerin yerel mutfak 
deneyimlerinin destinasyon imajına etkisini belirlemektir. Yabancı turistlerin yerel lezzet 
deneyimlerini ve destinasyon imajını hangi boyutlarda algıladıkları, lezzet deneyiminin 
destinasyon imajına etkisinin tespit edilmesi de araştırmanın diğer amaçları arasında yer 
almaktadır. Böylece eksikliler belirlenerek bölgeye daha fazla turist çekip Türk mutfağının 
daha fazla deneyimlenmesi sağlanmalıdır. 
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Araştırmalarda amaca uygun veriler elde etmek ve bu verilerden elde edilen doğru bulgu ve 
sonuçlara ulaşmak temel hedeftir (Büyüköztürk vd., 2008). Bu doğrultuda yapılan olacak 
araştırma için doğru bir evren büyüklüğü kullanılması oldukça önemlidir. Yabancı turistin en 
çok geldiği bölge olarak Ayvalık yöresinde otellerde konaklayan turistler örneklem olarak 
seçilmiştir. Bu araştırmada evrenin tamamına ulaşmak mümkün olmadığından dolayı, Ayvalık 
yöresinde bulunan otellerden basit tesadüfî örnekleme yöntemi kullanılarak örneklem 
seçilecektir ve belirlenen beş yıldızlı otellerde anket soruları kullanılacaktır. 

Araştırma verilerini toplamak için birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Birincil 
veriler olarak anket ile veri toplama yöntemi kullanılmış ve anket formu iki bölümden 
oluşturulmuştur. Anket formunun ilk bölümünde katılımcıların genel özelliklerinin 
belirlenmesi için demografik değişkenlere yer verilmiştir. İkinci bölümde ise Türk mutfağı 
hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla hazırlanan anket formu Şanlıer (2005)’in 
çalışmasında kullanmış olduğu ölçek dikkate alınarak hazırlanmıştır. İkincil veriler olarak ise 
konuyla ilgili kitap, makale, tez, bildiri ve internet kaynaklarından yararlanılacaktır. Anketin 
birinci bölümünde cinsiyet, yaş, medeni durum, gelir durumu, eğitim durumu ve meslek gibi 
demografik sorular yer almaktadır. Demografik özelliklerin belirlenmesinde kullanılan ölçeğe 
frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Daha sonra ankette Türk mutfağını deneyimlerine ilişkin 
ölçek ve Türk mutfağına ait yerel yiyeceklere ilişkin ölçeğin bulguları analiz edilecektir.  

Araştırma ölçeği çerçevesinde elde edilen verilen SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) programı kullanılarak analiz edilecektir. Anket ölçeğine ilişkin verilerin normallik 
dağılımını tespit etmek amacıyla Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılacaktır. Elde edilen 
sonuçlar neticesinde verilerin normal dağılım göstermesi sonucunda demografik özellikler ile 
ifadeler arasında iki değişkenli ifadeler için bağımsız örneklem t testi ve ikiden fazla değişkene 
sahip ifadeler için tek yönlü varyans analizi yapılacaktır. Veri setinin homojen dağılmaması 
halinde ise demografik özelliklerden iki değişkene sahip olanlar ile Man Whitney U testi, ikiden 
fazla değişkene sahip ifadeler için Kruskal Wallis H testi yapılacaktır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Bu araştırma kapsamında toplanan birincil veriler, anket tekniği çerçevesinde elde edilmiştir. 
Toplanan veriler ilk önce bilgisayar ortamına aktarılarak veri tabanı oluşturulmuştur. 
Katılımcıların demografik özelliklerini tespit etmek amacıyla öncelikle frekans ve yüzde analizi 
yapılmıştır. Demografik özelliklere ait yüzde ve frekans analizi Tablo 1’de aşağıda verilmiştir.  

Tablo 1’de elde edilen frekans analizi sonuçlarında bu çalışmaya katılan yabancı turistlerin 
%52,8’inin kadın ve %47,2’sinin erkek olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların %25,2’sinin 19 
yaş ve altı, % 30,6’sının 20-35, %10,9’unun 36-50, %14,6’sının 51-65 yaş ve %18,8’inin 66 
Yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. Yerli olmayan turistlerin %53,6’sının evli ve %46,4’ünün 
bekâr olduğu, meslek gruplarının %39’3 değerle genelde işçi olduğu elde edilmiştir. Yerli 
olmayan turistlerin eğitim durumunun %41,7 ile üniversite ve %25,7 oranla ortaöğretim 
çerçevesindedir. Aylık gelir durumlarının %53,1 oranla 10001 ve üzeri olduğu ancak %38,8 
oranla da 7501-10000 arasında 157 kişi görülmektedir. Ayrıca katılımcıların %51,4’ünün tatile 
tur ile katıldığı ve araştırmaya katılan turistlerin Ayvalık ilçesine ilk defa gelenlerin oranının 
ise %48,4 olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 1. Yerli Olmayan Turistlerin Demografik ve Diğer Özellikleri 
Değişken f % Değişken f % 
Cinsiyet Yaş 
Kadın  214 52,8 19 Yaş ve altı 102 25,2 
Erkek 191 47,2 20-35 124 30,6 
Medeni Durum 36-50 44 10,9 
Evli 217 53,6 51-65 59 14,6 
Bekâr 188 46,4 66 Yaş ve üzeri 76 18,8 
Eğitim Durumu Meslek Grubu 
İlköğretim  67 16,5 Serbest Meslek 76 18,8 
Ortaöğretim  104 25,7 Memur 119 29,4 
Üniversite 169 41,7 İşçi 159 39,3 
Lisansüstü 65 16,0 Emekli 51 12,6 
Aylık Gelir Durumu Tatile Geliş Şekliniz 
60001-7500 33 8,1 Bireysel 197 48,6 
7501-10000 157 38,8 Tur 208 51,4 
10001 ve üzeri 215 53,1 

TOPLAM=405 

Daha Önce Buraya Geldiniz Mi? 
İlk Defa Geliyorum 196 48,4 
Bir Kez Geldim 190 46,9 
İki Kez Geldim 15 3,7 
Üç Kez Geldim 4 1,0 

Anket ölçeğine ait veriler için güvenirlik ve faktör analizi öngörülmüştür. Bu analiz sonuçları 
kapsamında yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerinin toplanması için 
oluşturulan anket formundan (S7, S9) iki ifade faktör değerinin 0,40’nın altında olması 
nedeniyle çıkarılmıştır.  

Verilerin analizi kapsamında veri setinin normallik dağılımına sahip bulunup, bulunmadığının 
belirlenmesi bağlamında çarpıklık ve basıklık katsayıları çerçevesinde Tablo 2’deki sonuçlara 
ulaşılmıştır. 

Tablo 2. Skewness ve Kurtosis Testi Sonuçları 

Ölçek n Min Max Ortalam
a 

Standa
rt 

Sapma 

Skewness Kurtosis 

Statisti
c 

Standa
rt Hata 

Statisti
c 

Standa
rt Hata 

Türk 
Mutfa
ğı 

40
5 

59,00
0 

90,00
0 77,888 6,372 -0,571 0,121 -0,323 0,242 

Bu araştırmada Türk mutfağına yönelik görüşler için çarpıklık ve basıklık katsayıları; -0,571 
ve -0,323 olarak belirlenmiştir. Çarpıklık ve Basıklık değerlerinin (-+) 1 aralığında olması 
bağlamında araştırmada parametrik testleri kullanılabileceğine karar verilmiştir (Hair vd., 2013; 
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Tabachnick ve Fidel, 2013). Bu sonuçlar kapsamında, yerli olamayan turistlerin Türk mutfağına 
yönelik görüşlerinin demografik ve diğer özelliklerle karşılaştırılmasında iki değişkenli gruplar 
(cinsiyet, medeni durum, tatil şekli) için “Bağımsız Örneklem t-Testi”; ikiden fazla olan 
değişkenli gruplar (yaş, eğitim durumu, aylık gelir, meslek, daha önceki ziyaret) için “Bağımsız 
Örneklem Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way ANOVA)” ve “Tukey (HSD) testi” sonuçları 
kullanılmıştır. 

Çarpıklık ve basıklık değerlinin analiz edilmesinin ardından veri setlerinin yapı geçerliği ve 
güvenirliliğinin test edilmesi büyük önem taşımaktadır (Chiristensen, Johnson ve Turner, 2015: 
154). Dolayısıyla bu araştırmada açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Açıklayıcı faktör 
analizinde iki temel değer vardır. Bu değerlerden ilki alan çalışması sonucu elde edilen verilerin 
faktör analizine uygunluğunu gösteren Barlett değeridir. Bartlett değerinin p<0,05 veya p<0,01 
olması gerekmektedir (Hair vd., 2010: 99). Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri ise, değişkenler 
setinin ne kadar ortak olduğunun bir göstergesi olarak kullanılmaktadır.  

KMO’dan hareketle 1’den büyük özdeğere sahip olan faktörler dikkate alınarak, veri setinin 
kaç faktörden oluştuğu saptanabilmektedir (Erdoğan, 2003: 358). Faktör analizinde yorumlama 
kolaylığı sağlayan dikey (ortagonal) döndürme yöntemlerinden biri olan Varimax Döndürme 
Yöntemi kullanılmıştır. Varimax döndürme yöntemi, az değişkenden hareketle faktör 
varyanslarının yüksek çıkmasını sağlayabilmektedir. Ayrıca, sosyal bilimlerde faktör analizi 
sonucu ortaya çıkan boyutların kümülatif varyans oranlarının 0,40-0,60 aralığında olması 
gerekmektedir (Tavşancıl, 2002:48-50). KMO oranının 0,5 veya 0,5’in üzerinde olması 
gerekmekte ve 0,5’in altındaki değerler değerlendirmeye uygun görülmemektedir (Hair vd., 
2010: 99). 

Anket formunun ikinci bölümünde yer alan Türk mutfağına ilişkin görüşleri değerlendirmek 
amacıyla hazırlanan ifadelerin güvenilirlik katsayıları hesaplanmıştır. Güvenilirlik analizi için 
Cronbach Alpha katsayısı değerlendirilmeye alınmıştır (Özdamar, 2004; Erkuş, 2009). 
Cronbach Alpha; ölçekte yer alan ifadelerin homojen olup olmadığını ifade eden bir değerdir. 
Alfa katsayısından hareketle ölçeğin güvenilirlik derecesi “0,00 ≤ α < 0,40” güvenilir değildir, 
“0,40 ≤ α < 0,60” güvenilirlik düşüktür, “0,60 ≤ α < 0,80” oldukça güvenilirdir ve “0,80 ≤ α < 
1,00” ise güvenilirlik yüksektir şeklinde gösterilmektedir (Churchill ve Gilbert, 1979).  

Tablo 3. Yerli Olmayan Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındki Düşüncelerine Ait Faktör 
Analizi Sonuçları 

 
Faktör 

 
�̅�𝑥 

 
σ 

 
Faktör 
Yükü 

 
α 

Varyans 
Açıklama 
(%) 

GÖRÜNÜŞ 4,38 0,53  0,73 

27,015 

Türk Mutfağındaki yemekler görünüşü çok 
güzeldir. 

4,50 0,757 0,822  

Türk Mutfağındaki yemekler yağlıdır. 4,45 0,672 0,776 
Türk Mutfağındaki yemekler oldukça hijyeniktir. 4,46 0,687 0,697 
Türk Mutfağındaki yemekler çok ilgi çekicidir. 4,11 0,777 0,426 
LEZZET 4,14 0,47  0,77 

12,751 
Türk Mutfağındaki yemeklerin kokusu hoştur. 4,09 0,717 0,705  
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Türk Mutfağındaki yemekler sağlıksızdır 4,15 0,725 0,695 
Türk Mutfağındaki hamur işleri çok yağlıdır. 4,19 0,672 0,691 
Türk Mutfağındaki yemekler iştah açıcıdır 4,15 0,678 0,680 
Türk Mutfağındaki yemekler bol soğan ve 
sarımsaklıdır. 

4,09 0,787 0,650 

Türk Mutfağındaki yemekler kalorisi yüksektir. 4,05 0,778 0,530 
Türk Mutfağındaki yemekler lezzetlidir. 4,30 0,717 0,410 
FİYAT-PERFORMANS 4,46 0,505  0,69 

 
 

8,700 
 

Türk Mutfağındaki yemekler pahalıdır. 4,43 0,677 0,779  
Türk Mutfağındaki yemekler doyurucudur. 4,47 0,611 0,758 
Türk Mutfağındaki yemekler zengin çeşitliliğe 
sahiptir. 

4,48 0,628 0,683 

DİĞER 4,49 0,434  0,65 

5,639 
Türk Mutfağındaki tatlılar bol yağlı ve şekerlidir. 4,49 0,612 0,715  
Türk Mutfağındaki yemekler sağlıklıdır. 4,56 0,593 0,667 
Türk Mutfağındaki yemeklerin lezzeti farklıdır. 4,46 0,638 0,642 
Türk Mutfağındaki yemekler fazla etlidir. 4,46 0,630 0,412 
Toplam Cronbach Alpha/Varyans Açıklama 
(%) 

   0,83 54,104 

KMO Örneklem Ölçüm Yeterliği: 0,83 
Barlett’s Anlamlılık Testi (Chi-Square / df / Sig) : 2071,461/ 153 / 0,000 

Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki 
görüşleri çerçevesinde görünüş, lezzet, fiyat-performans ve diğer olmak üzere toplam dört alt 
boyuta ulaşılmıştır (Tablo 3).  Ayrıca ölçeğin toplam varyansın %54,104’ünü açıkladığı ve 
ölçeğin genel güvenilirlik katsayısının α=0,83 olduğu görülmüştür. Kalaycı (2010: 405) 
araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği için “0,00 ≤ α < 0,40 = güvenilir değil, 0,40≤ α < 
0,60 = düşük güvenilirlik, 0,60 ≤ α < 0,80 = oldukça güvenilir ve 0,80 ≤ α < 1,00 = yüksek 
güvenilirlik” değerine sahip olduğunu belirtmiştir. Alfa katsayılarından hareketle ölçeklerin 
oldukça güvenilir olduğunu söylemek mümkündür (Akgül ve Çevik, 2003: 436). 

Tablo 3’de görüldüğü üzere yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri diğer 
(�̅�𝑥=4,49),  fiyat-performans (�̅�𝑥=4,46) ve görünüş (�̅�𝑥=4,38) önceliğindedir.  Lezzetin (�̅�𝑥=4,14) 
ise Türk mutfağı hakkındaki görüşlerde diğer 3 boyuta göre daha az etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Diğer faktörler arasında “Türk Mutfağındaki yemekler sağlıklıdır.” etkili olduğu 
görülürken, fiyat-performans boyutunda “Türk Mutfağındaki yemekler doyurucudur.” şeklinde 
görülmektedir. Görünüş açısından “Türk Mutfağındaki yemekler görünüşü çok güzeldir.” 
ifadesi kişilerin seçiminde önemli bir rol oynamaktadır. Lezzette ise “Türk Mutfağındaki 
yemekler lezzetlidir.” yönündedir. 

Tablo 4’te cinsiyet değişkeni ile yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri 
hakkındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları 
verilmiştir.  
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Tablo 4. Yerli Olmayan Turistlerin Cinsiyeti İle Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin 
Karşılaştırılması 

Boyut Cinsiyet n �̅�𝑥 σ t P 

GÖRÜNÜŞ 
Kadın  214 4,51 0,44 

17,741 0,000* 
Erkek 191 4,23 0,59 

LEZZET 
Kadın  214 4,18 0,44 

3,349 0,068 
Erkek 191 4,10 0,50 

FİYAT-
PERFORMANS 

Kadın  214 4,51 0,47 
2,890 0,090 

Erkek 191 4,40 0,53 

DİĞER 
Kadın  214 4,55 0,42 

0,021 0,885 
Erkek 191 4,41 0,43 

*p<0,05 

Yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerinin boyutları arasında yalnızca 
görünüş ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p=0,000; p<0,05). 
Turistlerin Türk mutfağı hakkındaki lezzet, fiyat-performans ve diğer özellikler boyutlarında 
anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.  

Tablo 5’de turistlerin yaşı ile Türk mutfağı hakkındaki görüş boyutları arasındaki ilişkiyi tespit 
etmek amacıyla yapılan One-Way ANOVA ve Tukey testi sonuçları verilmiştir. Katılımcıların 
yaş değişkeni ile faktör analizi sonucunda tespit edilen dört boyut arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çıkan bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında ortaya 
çıktığının belirlenmesinde Tukey testi sonuçları esas alınmıştır. Buna göre; görünüş boyutunda 
19 yaş ve altı yaş aralığında olan kişilerin 36-50 yaş arasında olan katılımcılara göre yemeklerin 
görünüş açısından daha ilgi çekici olduğunu düşündüklerini söylemek mümkündür. Lezzet 
boyutunda 20-35 yaş arasında olan katılımcıların 51-65 yaş arasında olan katılımcılara göre 
daha olumlu düşünceye sahip olduğu tespit edilmiştir. Fiyat-performans boyutunda 66 yaş ve 
üzeri yaş grubunun diğer gruplar ile arasındaki farklılık göze çarpmaktadır. Diğer özelliklerde 
ise 36-50 yaş grubunun 19 yaş ve altı ile 20-35 yaş arasında olan katılımcılara göre fikirlerinin 
daha olumlu olduğunu söylemek mümkündür. Aksu, Gezen ve Özcan (2017) turistlerin yöresel 
mutfak tercihleri ile ilgili yaptıkları çalışmalarında da yaş boyutunda benzer sonuçlara 
ulaşmıştır.  

Tablo 5. Yerli Olmayan Turistlerin Yaşı İle Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşlerinin 
Karşılaştırılması 

Boyut Yaş n �̅�𝑥 σ F p Tukey 

GÖRÜNÜŞ 
 

19 Yaş ve 
altı 

102 4,35 0,52 

6,260 0,000* 

a-c 
b-d 
c-d 
e-b 

20-35  124 4,22 0,59 
36-50 44 4,63 0,37 
51-65 59 4,38 0,56 
66 Yaş ve 
üzeri 

76 4,50 0,44 

 
LEZZET 

19 Yaş ve 
altı 

102 4,08 0,45 2,994 0,019* 
a-d 
b-d 
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 20-35  124 4,09 0,51 d-a-b 
 36-50 44 4,17 0,34 

51-65 59 4,32 0,43 
66 Yaş ve 
üzeri 

76 4,15 0,50 

FİYAT-
PERFORMANS 
 

19 Yaş ve 
altı 

102 4,40 0,55 

5,454 0,000* 

a-d 
b-d 

d-a-b-e 
e-d 

20-35  124 4,38 0,52 
36-50 44 4,59 0,42 
51-65 59 4,69 0,33 
66 Yaş ve 
üzeri 

76 4,40 0,50 

DİĞER 19 Yaş ve 
altı 

102 4,48 0,42 

5,028 0,001* 

a-c 
b-c 

c-a-b 
 

20-35  124 4,38 0,44 
36-50 44 4,70 0,31 
51-65 59 4,54 0,40 
66 Yaş ve 
üzeri 

76 4,50 0,46 

*p<0,05 

Tablo 6’da turistlerin yaşı ile Türk mutfağı hakkındaki görüş boyutları arasındaki ilişkiyi tespit 
etmek amacıyla yapılan One-Way ANOVA ve Tukey testi sonuçları verilmiştir. Katılımcıların 
yaş değişkeni ile faktör analizi sonucunda tespit edilen dört boyun arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 

Tablo 6. Yerli Olmayan Turistlerin Eğitim Durumu İle Türk Mutfağı Hakkındaki 
Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Eğitim 
Durumu 

n �̅�𝑥 σ F p Tukey 

GÖRÜNÜŞ 
 

İlköğretim 67 4,33 0,62 

1,213 0,305 - 
Ortaöğretim 104 4,32 0,56 
Üniversite 169 4,43 0,51 
Lisansüstü 65 4,36 0,46 

 
 
LEZZET 
 

İlköğretim 67 4,20 0,41 

7,278 0,000* 
b-d 
c-d 

d-c,b 

Ortaöğretim 104 4,14 0,41 
Üniversite 169 4,04 0,49 
Lisansüstü 65 4,35 0,50 

 
FİYAT-
PERFORMANS 
 

İlköğretim 67 4,57 0,47 

3,888 0,009* 
a-b 
b-c 

 

Ortaöğretim 104 4,32 0,54 
Üniversite 169 4,49 0,47 
Lisansüstü 65 4,48 0,51 

DİĞER İlköğretim 67 4,49 0,42 
0,706 0,549 - 

Ortaöğretim 104 4,48 0,45 
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Üniversite 169 4,46 0,44 
Lisansüstü 65 4,55 0,38 

*p<0,05 

Tablo 6’da çıkan bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında ortaya çıktığının belirlenmesinde 
Tukey testi sonuçları esas alınmıştır. Buna göre; görünüş boyutunda 19 yaş ve altı yaş aralığında 
olan kişilerin 36-50 yaş arasında olan katılımcılara göre yemeklerin görünüş açısından daha ilgi 
çekici olduğunu düşündüklerini söylemek mümkündür. Lezzet boyutunda 20-35 yaş arasında 
olan katılımcıların 51-65 yaş arasında olan katılımcılara göre daha olumlu düşünceye sahip 
olduğu tespit edilmiştir. Fiyat-performans boyutunda 66 yaş ve üzeri yaş grubunun diğer 
gruplar ile arasındaki farklılık göze çarpmaktadır. Diğer özelliklerde ise 36-50 yaş grubunun 19 
yaş ve altı ile 20-35 yaş arasında olan katılımcılara göre fikirlerinin daha olumlu olduğunu 
söylemek mümkündür.  

Tablo 7’de turistlerin katılımcıların aylık gelirleri ile Türk mutfağı hakkındaki görüş boyutları 
arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan One-Way ANOVA ve Tukey testi sonuçları 
verilmiştir. Katılımcıların aylık gelirleri ile faktör analizi sonucunda tespit edilen görünüş ve 
diğer boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Çıkan bu anlamlı 
farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesinde Tukey testi sonuçları 
kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre; görünüş boyutunda aylık geliri 6001-7500 arasında 
olanların, 7501-10000 ve 10001 ve üzeri olanlara göre yemeklerin görünüş açısından daha az 
çekici olduğunu düşündüklerini söylemek mümkündür. Diğer özellikler boyutunda yine geliri 
6001-75000 arasında olanların diğerlerine göre Türk mutfağı yemeklerini dair görüşlerinin 
daha olumsuz olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 7. Yerli Olmayan Turistlerin Aylık Geliri İle Türk Mutfağı Hakkındaki 
Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Aylık 
Gelir 

n �̅�𝑥 σ F p 
Tukey 

GÖRÜNÜŞ 
 

6001-7500 33 3,81 0,57 

27,532 0,027* 
a-b-c 
b-a-c 
c-a-b 

7501-
10000 

157 4,32 0,53 

10001 ve 
üzeri 

215 4,50 0,47 

LEZZET 
 

6001-7500 33 3,85 0,45 

7,356 0,320 - 
7501-
10000 

157 4,15 0,45 

10001 ve 
üzeri 

215 4,18 0,47 

FİYAT-
PERFORMANS 
 

6001-7500 33 4,12 0,58 

15,507 0,074 - 
7501-
10000 

157 4,38 0,51 

10001 ve 
üzeri 

215 4,57 0,45 

DİĞER 6001-7500 33 3,76 0,36 220,381 0,017* a-b-c 
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7501-
10000 

157 4,27 0,33 b-a-c 
c-a-b 

10001 ve 
üzeri 

215 4,75 0,26 

*p<0,05 

Tablo 8’de medeni durum değişkeni ile turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri arasındaki 
ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları verilmiştir. Medeni 
durum ile alt boyutlar arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p>0,05). 

Tablo 8. Yerli Olmayan Turistlerin Medeni Durumu İle Türk Mutfağı Hakkındaki 
Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Medeni 
Durum 

n �̅�𝑥 σ t P 

GÖRÜNÜŞ 
Evli 217 4,40 0,55 

0,451 0,502 
Bekar 188 4,34 0,52 

LEZZET 
Evli 217 4,14 0,49 0,893 0,345 
Bekar 188 4,14 0,45 

FİYAT-
PERFORMANS 

Evli 217 4,47 0,50 0,089 0,766 
Bekar 188 4,44 0,50 

DİĞER 
Evli 217 4,49 0,41 0,432 0,511 
Bekar 188 4,47 0,45 

*p<0,05 

Tablo 9’da meslek grubu değişkeni ile yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüş 
boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan One-Way ANOVA ve Tukey testi 
sonuçları verilmiştir. Görünüş, lezzet, fiyat-performans ve diğer özellikler boyutları ile meslek 
grubu değişkeni arasında istatistiki açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0,05). 

Tablo 9. Yerli Olmayan Turistlerin Meslek Grubu İle Türk Mutfağı Hakkındaki 
Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Meslek 
Grubu 

n �̅�𝑥 σ F p Tukey 

GÖRÜNÜŞ 

Serbest 
Meslek 

76 4,28 0,69 

1,769 0,152 - Memur 119 4,38 0,50 
İşçi 159 4,37 0,51 
Emekli 51 4,50 0,38 

LEZZET 

Serbest 
Meslek 

76 4,07 0,45 1,661 0,175 

- Memur 119 4,14 0,48 
İşçi 159 4,13 0,46 
Emekli 51 4,26 0,52 
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FİYAT-
PERFORMANS 

Serbest 
Meslek 

76 4,47 0,54 0,215 0,886 

- Memur 119 4,43 0,52 
İşçi 159 4,47 0,47 
Emekli 51 4,46 0,50 

DİĞER 

Serbest 
Meslek 

76 4,50 0,35 0,784 0,503 

- Memur 119 4,45 0,44 
İşçi 159 4,48 0,47 
Emekli 51 4,56 0,38 

*p<0,05 

Tablo 10’da tatile geliş şekli ile yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşleri 
hakkındaki ilişkiyi analiz etmek amacıyla yapılan bağımsız örneklem t testi sonuçları 
verilmiştir. Yerli olmayan turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerinin boyutları arasında 
yalnızca lezzet ile tatile geliş şekli arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p=0,021; p<0,05). 
Turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görünüş, fiyat-performans ve diğer özellikler boyutlarında 
anlamlı bir farklılık saptanamamıştır.  

Tablo 10. Yerli Olmayan Turistlerin Tatile Geliş Şekli İle Türk Mutfağı Hakkındaki 
Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Tatile Geliş 
Şekli 

n �̅�𝑥 σ t P 

GÖRÜNÜŞ 
Bireysel 197 4,43 0,50 

2,959 0,086 
Tur 208 4,33 0,56 

LEZZET 
Bireysel 197 4,20 0,50 

5,335 0,021* 
Tur 208 4,08 0,44 

FİYAT-
PERFORMANS 

Bireysel 197 4,45 0,51 
0,628 0,428 

Tur 208 4,46 0,49 

DİĞER 
Bireysel 197 4,51 0,41 

1,758 0,186 
Tur 205 4,46 0,45 

*p<0,05 

Tablo 11’de turistlerin daha önceki ziyaret düzeyleri ile Türk mutfağı hakkındaki görüş 
boyutları arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılan One-Way ANOVA ve Tukey testi 
sonuçları verilmiştir. Katılımcıların daha önceki ziyaretleri ile faktör analizi sonucunda tespit 
edilen görünüş ve diğer boyutları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  

Tablo 11. Yerli Olmayan Turistlerin Daha Önceki Ziyareti İle Türk Mutfağı 
Hakkındaki Görüşlerinin Karşılaştırılması 

Boyut Daha Önceki 
Ziyaret 

n �̅�𝑥 σ F p Tukey 

GÖRÜNÜŞ 
İlk Defa 
Geliyorum 

196 4,50 0,45 
7,609 0,000* 

 
a-b 

 Bir Kez Geldim 190 4,24 0,59 
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İki Kez Geldim 15 4,45 0,42 
Üç Kez Geldim 4 4,31 0,89 

LEZZET 

İlk Defa 
Geliyorum 

196 4,16 0,44 1,199  
0,310 

- Bir Kez Geldim 190 4,10 0,51 
İki Kez Geldim 15 4,31 0,38 
Üç Kez Geldim 4 4,17 0,55 

FİYAT-
PERFORMANS 

İlk Defa 
Geliyorum 

196 4,50 0,48 2,420  
0,066 

- Bir Kez Geldim 190 4,40 0,52 
İki Kez Geldim 15 4,68 0,44 
Üç Kez Geldim 4 4,41 0,73 

DİĞER 

İlk Defa 
Geliyorum 

196 4,54 0,42 3,501  
0,016* 

a-b Bir Kez Geldim 190 4,42 0,43 
İki Kez Geldim 15 4,68 0,35 
Üç Kez Geldim 4 4,37 0,65 

*p<0,05 

Tablo 11’de çıkan bu anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında olduğunun belirlenmesinde 
Tukey testi sonuçları kullanılmıştır. Test sonuçlarına göre; görünüş boyutunda ilk defa gelenler, 
bir kez gelen katılımcılara göre yemeklerin görünüş açısından daha ilgi çekici olduğunu 
düşündüklerini söylemek mümkündür. Diğer özellikler boyutunda yine ilk kez gelenlerin bir 
kere gelenlere göre daha olumlu düşünceye sahip olduğu tespit edilmiştir.  

SONUÇ 

Türkiye gelen turistlerin konaklamaları sırasında Türk mutfak kültürüne ait yiyecek ve 
içeceklerin tadımından sonraki görüşlerinin incelendiği bu araştırmada, genellikle turistlerin 
%52,8’inin kadın %25,2’sinin 19 yaş ve altı, %53,6’sının evli, %39’3 değerle genelde işçi, 
eğitim durumunun %41,7 ile üniversite, aylık gelir durumlarının %53,1 oranla 10001 ve üzeri 
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların %51,4’ünün tatile tur ile katıldığı ve araştırmaya 
katılan turistlerin Ayvalık ilçesine ilk defa gelenlerin oranının ise %48,4 olduğu analiz elde 
edilmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket ölçeğinden elde edilen dört boyut (görünüş, lezzet, fiyat-
performans ve diğer) ile demografik değişkenler arasında yapılan bağımsız örneklem t testi ve 
tek yönlü varyans analizleri sonuçları incelenmiştir. Katılımcıların cinsiyetleri ile yalnızca 
görünüş boyutunda anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Yaş değişkeni ile boyutlar 
arasındaki farklılıkları tespit etmek için yapılan analizlerde dört boyutunda anlamlı farklılık 
gösterdiği tespit edilmiştir. Katılımcılar yaşları ne olursa olsun Türk mutfağına yönelik 
görüşlerin tespit edilmeye çalışıldığı anket formunda görünüş, lezzet, fiyat-performans ve diğer 
özelliklerin önemli olduğunu düşünmektedir. Aylık gelir ve daha önce ziyaret etme 
düzeylerinin analiz edildiği testlerde ise görünüş ve diğer boyutlar arasında anlamlı bir farklılık 
olduğu tespit edilmiştir. Yerli olmayan turistlerin eğitim düzeyleri ile boyutlar arasındaki farkın 
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tespit edilmesi için yapılan tek yönlü varyans analizinde ise lezzet ve fiyat-performans boyutları 
arasında farklılık görülmektedir.  

Bu araştırma sonucunda aşağıdaki öneriler geliştirilebilir; 

• İşletmelerde çalışan personellerin alt boyutlar çerçevesinde bilgi ve uygulama becerileri 
geliştirilerek Türk mutfağına özgü yemekleri daha özenli yapmaları sağlanabilir.  

• Türk mutfağına ait yemeklerin tanıtımı ve çeşitliliğini arttırmak için yöresel restoran 
sayıları veya ürün çeşitlilikleri menüde arttırılabilir.  

• Yöresel ziyaretler yapan turistler için el kitapçıkları veya çevrimiçi broşürler 
hazırlanarak mutfak kültürü hakkında daha geniş bilgiler verilebilir.  

• Yiyeceklerin daha hijyeniz ve temiz hazırlanabilmesi için işletmelerde çalışan 
personellere verilen eğitimlerin sıklığı arttırılabilir.  

• İşletmelerdeki ürün fiyatlamaları makul ve olması gereken düzeyde yapılarak pahalılık 
durumuna çözüm getirilebilir.  
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ABSTRACT 

The main purpose of this study is to determine the gastronomic products of Edremit region and 
to create an inventory. It is aimed to determine the sustainability of these products, to transfer 
them to future generations and to bring them to gastronomy tourism. The relationship between 
food and culture are concepts that have been influencing each other for years. Food and 
beverages belonging to communities are accepted as cultural heritage. In addition to its raw 
form, it takes its place as a part of cultural heritage in every stage and process that the product 
goes through until it comes to the table and is consumed. Local products or gastronomic 
products reflect the culture of the country and the region, provide an advantage in terms of 
sustainability and affect the visitor's revisit of the destination. In this context, it has been 
revealed as a result of researches that gastronomy tourism is a type of tourism that is 
increasingly popular and interesting by tourists. When we look at the point reached in the years 
we have come, the gastronomic culture has become the lifestyle of a region. In this culture, 
especially local products and some food facts stand out. The increase in such popularity reveals 
the importance of local products. Within the scope of the research, a semi-structured interview 
form was created and it was aimed to collect data about it. In this research, descriptive analysis 
technique was used through direct quotations obtained from the interview recordings. A total 
of 33 people were interviewed face-to-face in the research, and the interview with 33 people 
was effective in reaching data saturation. A total of 8 questions were asked to the participants 
in order to determine the gastronomic products within the scope of the interview. As a result of 
the data obtained, it has been determined that the region is very rich in terms of gastronomic 
products and the culinary culture is still maintained from the past to the present. 

Keywords: gastronomic product, inventory, local product, culinary culture 
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INTRODUCTION 

The element of eating is not only a biological factor that allows people to be fed, but also a 
formation that affects the social elements of the society (religion, culture, psychology, 
economy, etc.). When the food and beverages of a society are examined, the culture of that 
society can be seen, their gastronomic identities can be learned, and it is stated that the society 
uses these products as a tool to express themselves (Richards, 2017). The concept of nutrition 
is a phenomenon that takes place not only in humans but also in the lives of all living things. In 
addition, this concept has undergone changes over time and has developed and continues to 
develop nutrition formations (Eren & Özer, 2018). While talking about food and beverage 
elements, the characteristics of the products that belong to the society and are consumed should 
also be mentioned. It is known that these products are brought to tourism and act as 
complementary elements and attractive elements to the destination. In addition, if gastronomic 
products are identified and marketed, it is associated with increasing the popularity of the 
products and increasing travel to the region (Zengin, Uyar, & Erkol, 2015). When the diets of 
the societies are examined, the effect of the geography they live in has a great impact and the 
culinary culture takes shape accordingly. When we look at the Turkish culinary culture, the 
effects of geographical conditions and environmental factors are directly related to the eating 
habits of Turks (Güldemir, 2014). In addition, if gastronomic products are identified and 
marketed, it is associated with an increase in the popularity of the products and an increase in 
travel to the region (Zengin, Uyar, & Erkol, 2015). Gastronomy tourism destination forms a 
part of cultural heritage. In other words, it is stated that the cuisine or products of the region 
become a tool and contribute to the competitive power of that region (Galdez, Granda, Guzman, 
& Coronel, 2017). 

LITERATURE 

Gastronomy Phenomenon 

The concept of gastronomy first appeared in 1801 when the French poet Joseph Berchoux 
named the poem "La Gastronome" (Davidson, 2006). Later, in the 19th century, it started to 
become widespread with the high-level cookery service given to the nobility, and it appears as 
a concept that professions related to nutrition developed (Algün, 2016: 10). Jean-Anthelme 
Brillat-Savarin, who laid the foundations of gastronomy, argued that the principles of 
gastronomy can be determined and take its place among other sciences with her work The 
Physiology of Taste “La Physiologie du Goût”, (Scarpato, 2000).  Although the term 
gastronomy is also defined as the "art of good eating or the science of good food", it has 
developed over time and has become a broad definition that examines "food culture within 
social, economic and geographical" factors (Güzel & Apaydın, 2016).  

Among the social functions of gastronomy, it affects the formation of factors such as using food 
as a symbol of status and power, increasing solidarity, providing shelter together, and 
strengthening the ability to communicate (Beşirli, 2010). Gastronomy is not only an adventure 
of food and beverage, but also a phenomenon in which it has a place in society as an economic, 
political, cultural and social structure. The importance of the gastronomic structure in the 
formation of these rituals is quite high and it gains more importance over time (Çalışkan, 2013). 
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Gastronomic Identity 

The first stage of bringing gastronomic products to gastronomic tourism in the international 
arena is the creation of "Gastronomic Identity". The one who made the first statements on this 
subject (Harrington, 2005) states as follows; He mentioned that environmental and cultural 
factors should be well known in order to create a gastronomic identity. In this context, 
geography, climate, ethnic factors, religious beliefs, customs and traditions, history and 
structure of the region affect the formation of identity. Some foods and beverages belonging to 
regions or precints are identified with that region and form the gastronomic identity (Haven- 
Tang & Jones, 2006). Creating a gastronomic identity is an important step in brand creation. 
Marka yaratılması yeni destinasyonların oluşturulması demektir. thus, it creates a difference by 
providing an advantage over its competitors and provides a competitive advantage (Yılmaz, 
2017). 

Gastronomic Product 

A gastronomic product can be defined as the preparation and sale of products such as food, 
beverage, souvenirs produced by processing in the destination that emerges depending on the 
identity (Harrington, 2005). In order for a product to be defined as a gastronomic product, it 
must have a gastronomic identity belonging to a certain region. Besides being a basic need, 
gastronomic products are one of the most important elements in the regional culture (Quan & 
Wang, 2004).  

Within the scope of gastronomic tourism, local gastronomic products provide a huge and 
important competitive advantage. Thus, the attractiveness of the destination of the region 
increases and it can compete with other destinations and attract gastrotourists to the region 
(Hjagaler & Corigliano, 2000). Local gastronomic products and tastes are considered as an 
attractive element of the destination (Özdemir, 2008). Consumption of local products gives 
tourists an important experience and is used as an attractive element. These can be considered 
as a marketing tool for the people of the region (Kivela & Crotts, 2006).  

Gastronomic Product Inventory 

When we look at the origin of the word Inventaire, it is a word that has passed from French to 
our language and is used quite frequently. Its Turkish equivalent is defined as "the chart 
showing a situation, the breakdown of goods or values and the evaluation of their quantity and 
quality" (TDK,2022). In addition to these meanings, the products belonging to the enterprise 
are also known as the products that they keep and keep in stock according to the status of the 
works to be done in the future (Weiss & Gershon, 1993). Inventory covers all of the movable 
or immovable property held by the enterprise. The advantages and disadvantages of owning 
less or more of these goods may change periodically according to the sales volume of the 
business. In these cases, it can be intervened with stock but ınventory control methods (Bozarth 
& Handfield, 2008). The creation of an inventory of gastronomic products contributes to the 
preservation of cultural heritage in a context. In order for this heritage to be protected and 
sustainable, it is necessary to determine the product inventory. Thus, gastronomic identity, 
culture, everything concrete and intangible is recorded and a basis is formed (Kuşçuoğlu & Taş, 
2017: 60).  
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Establishing an inventory of local products can also be considered cultural heritage. The reason 
for this is that it has a structure that includes all the elements of the local cuisine. These elements 
include culinary techniques, seasonal features, the equipment used, and the way the food is 
prepared and presented. With this inventory, it is an important feature that it will guide everyone 
who travels and wants to taste the local delicacies in the best way (Kaşlı, et al., 2015). 

Edremit Region Culinary Culture 

Edremit is a location in the north of the Aegean region, which was established on the skirts of 
Kaz Mountains, depending on the province of Balıkesir, and where there is a bay on the coast. 
The first settlement in the district BC. It is known to date back to 50,000 years ago. Looking at 
the source of the name Edremit, different names are found in different sources. These; Names 
such as Edremitin, Adramyttiom, Landramytti, Adramityom and AdramytteionBalıkesir, to 
which Edremit is affiliated, was called "Mysia" in the Ancient Age. Edremit has preserved its 
characteristics since Antiquity and carries its cultural characteristics to the present day. The 
region is a fertile region due to its soil structure and climate. In this geography, Bulgarian 
immigrants, Caucasian immigrants, Cretan immigrants and Rumelian immigrants constitute the 
population as well as Anatolian people. In addition, the population in the region increases 
considerably with sea tourism in the summer months (Efe, Soykan, Cürebal, & Sönmez, 2013).  

The main livelihood and basic industry in Edremit region is based on olive and olive growing. 
Along with these, it is among the important resources in agriculture and tourism. While these 
resources created employment in the region, they also reflected the culture of the region and 
affected behavior patterns. So much so that the words "Edremit plain is a golden nest", "Honey 
flows from one street of Edremit and cooking oil from the other" are proof of how rich the 
region is. In addition, 1/3 of the olives produced in Turkey are met from the Gulf region. In the 
district, there are fruits that share the same soil with olive trees and have a very high yield. 
Peach, apple, pomegranate, quince, almond, plum and walnut are just some of them. Especially 
in the region, "Satsuma" fruit and citrus products, which are also a source of income for the 
local people, constitute an important source of income. In addition to agriculture and tourism 
in the region, animal husbandry is carried out. Cattle, sheep and goats, poultry farming, fishing 
and especially beekeeping are among the important livestock activities. In addition to all these 
economic activities, forestry also has a place in the economy as an area of activity (Ertin, 1992). 
In general, Edremit, which is a developing settlement model considering its economic structure 
and agricultural activities, causes immigration with the effect of its beautiful location, natural 
beauties and clean air (Bağbancı & Bağbancı, 2005: 39). 

RESEARCH METHOD 

In this study, semi-structured interview technique, which is one of the qualitative research 
methods and is frequently used, was used. Qualitative research is generally carried out within 
the scope of research designs developed within the framework of a certain strategy. In this 
study, the phenomenology design, which is one of the qualitative research designs and is 
frequently used, was used. Phenomonology is a qualitative research design that tries to reach 
the essence of events and phenomena that are more aware but do not have in-depth knowledge 
(Creswell, 2016: Yıldırım & Şimşek, 2016). Within the scope of the research, a semi-structured 
interview form was created and it was aimed to collect data on it. In this research, descriptive 
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analysis technique was used through direct quotations obtained from interview records. The 
interviews were recorded with a voice recorder, analyzed by the researcher, and then 
transcribed. In the research, a total of 33 people were interviewed face-to-face and a list of local 
products in the region was created with the data obtained after this interview. The fact that the 
number of samples was 33 was effective in reaching data saturation. Although the concept of 
validity is more comprehensive than the concept of reliability in qualitative research, it has a 
higher priority. The reason this; The factors such as the fact that the researches take place mostly 
in natural environments, that they are face to face, and that they have the opportunity to go back 
to the field where the study was carried out in a possible situation constitute the factors and the 
importance of the validity factor comes to the fore (Büyüköztürk et al, 2010).  

Within the scope of the research, semi-structured interview technique was used as a data 
collection tool. During the interviews, 8 questions were asked to the participants. In addition to 
these questions, demographic information was also asked. The interviews lasted approximately 
15-20 minutes. The questions asked during the interview are as follows: 

1. What are the foods specific to this region? 

2. What are the seasonal (summer-winter) foods specific to this region? (Like products that are 
made in the summer and consumed in the winter) 

3. Are there any forgotten or obsolete foods and drinks that are not made now? 

4. What are the special days' meals? (such as Eid, Wedding, Funeral, Birth Eve, Mevlit, Girl's 
Request, Military Entertainment) 

5. Do visitors come here to taste food? 

6. Does anyone come to visit again for the prepared meals? 

7. Has the production of local dishes increased after these visits? 

9. Do you think it is possible to bring the food and beverages produced in this region to tourism? 
How? 

RESEARCH FINDINGS AND DISCUSSION 

Within the scope of the study, interviews were conducted with individuals residing in rural 
neighborhoods of Edremit region in the research to create a gastronomic product inventory. In 
the research, a total of 33 people were interviewed face-to-face and a list of local products in 
the region was created with the data obtained after this interview. The fact that the number of 
samples was 33 was effective in reaching data saturation. The age range of the participants 
varies between 45-70. Interviews were conducted with 29 women and 4 men from the 
participants. When their occupations were examined, all of the women stated that they were 
farmers or housewives. Within the scope of the study, the answers given by the participants to 
the questions "how long they have resided in the region", "what are the foods specific to the 
region", "what are the foods for special days" and "Is it possible to bring the products in the 
region into gastronomic tourism", which were asked in addition to the demographic information 
in order to determine the gastronomic products and create the inventory, are given below. 
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P 1; She is 70 years old and stated that she is a housewife. She has lived in this area for 
54 years. Among the questions asked within the scope of the study, he gave examples of local 
dishes such as chard wrap, hibiscus with bulgur and roasted herbs. He stated that wedding soup 
at weddings, halva at mawlids and sherbet at engagements are made on special occasions. In 
his answer to the question of bringing these products to tourism, he stated that they are sold in 
the markets and there is a demand and it is possible. 

P 2; She is 51 years old and stated that she is a housewife. She has been residing in the 
region for 34 years. Among the questions asked within the scope of the study, Şevketi bostan, 
vegetable garden food and çibez food were included as examples for the first question. In the 
answer given to the second question directed to the participant, there is baklava at banquets, 
zerde at weddings, halva at funerals, and baklava at mawlids. To the third question asked, he 
stated that these products are consumed more especially in the summer months and that they 
are concentrated in the summer months and that they can be marketed in the region. 

P 3; At 56 years old, his profession is farming. He has lived in the area for 56 years. The 
answer he gave to the first question asked was radika roasting. In his answer to the second 
question, it was stated that there is wedding soup in weddings and chicken rice in mawlids. He 
answered yes to the third question. 

P 4; He is 44 years old and his profession is farming. He has been residing in the area 
for 25 years. In the first question asked, he said that samples of kömbe and herbed pastries were 
taken, and to the second question, he said that milk is drunk in the mornings during the feasts, 
and that it is prepared with meat or chicken in the keskek. and stated that zerde is made at 
weddings. He answered yes to the third question. 

P 5; She is 49 years old and stated that she was a housewife. She has lived in the area 
for 49 years. For the first question asked, he gave examples of herb paste with olive oil, meat 
dish with plum and stew. In the second question, he said that keskek and meat casserole are 
made at weddings, and lokma are made on eves. He answered yes to the third question. 

P 6; She is 53 years old and his profession is farming. She has been residing in the region 
for 41 years. For the first question asked, he gave examples of olive paste, sorgan soup, stuffed 
zucchini flowers, and pastry with herbs. In the second question, he stated that buttermilk made 
from goat's milk is made at mawlids, halva is made at funerals, and keskek is made at weddings. 
He answered yes to the third question. 

P 7; She is 60 years old and his profession is farming. She has been residing in the region 
for 53 years. In his answer to the first question, he gave examples of making yogurt food, 
roasting herbs from the garden, cream and tirit. In the second question, they stated that goat's 
feet were made at the mawlids, wedding soup at the wedding and sherbet at the birth. 

P 8; She was 67 years old and stated that she was a housewife. She has been residing in 
the region for 50 years and stated that she came to the region as a bride. In the first question 
asked, he gave examples of sakandırık, sourness, höşmerim, compote, and chickpea rice. In the 
second question, he stated that it used to be the special dish of every special day, but now it is 
different. He answered yes to the third question. 
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P 9; She is 63 years old and his profession is farming. She has lived in the area since he 
was born. His answer to the first question gave examples of sacaklı ravioli, Edremit meatballs, 
and eggplant with cheese. In the second question, he stated that wedding soup and mafis dessert 
are made at weddings. He answered yes to the third question. 

P 10; She is 49 years old and his profession is farming. She has lived in the area since 
he was born. Among the answers to the first question; Yoruk gave examples of food, sprouts of 
ozlemik, cokertme kebab, roasted herbs. To the second question, he stated that goat's feet are 
made during holidays, keskek is made at weddings, and sherbet is made at births. He answered 
yes to the third question.  

P 11; She is 51 years old and stated that she is a housewife. She has been residing in the 
region for 34 years. In the first question, Şevketi bostan examples of vegetable gardens, çibez, 
and thyme, while in the second question, he stated that zerde is made at weddings, simit is made 
at mawlids, and halva is made at funerals. He answered yes to the last question. 

P 12; She was 67 years old and stated that she was a housewife. She has lived in the 
area since he was born. In the first question, he gave examples of mulberry molasses and herbed 
pancakes, while in the second question he stated that baklava is made during holidays, halva is 
made at funerals, and lokma is made at mawlids. He answered yes to the third question. 

P 13; She stated that she was 45 years old and that she was a housewife. She stated that 
he had lived in the area since he was born and gave the example of garden herbs salad to the 
first question. In the second question, he stated that they cook casseroles at weddings and pilaf 
with chicken at mawlids. He answered yes to the third question. 

P 14; He is 51 years old and his profession is farming. He has lived in the area since he 
was born. The answer he gave to the first question was sacaklı ravioli, and to the second 
question, he said that pie is made in mawlids. To the third question, he answered that it would 
be possible if there was publicity. 

P 15; She is 65 years old and stated that she is a housewife. She has been living in the 
area since his birth. While giving examples of broad bean meal and shakes to the first question, 
he stated that wedding soup at weddings, halva at funerals, and lokma at mawlids were made 
for the second question. He answered yes to the third question. 

P 16; She is 53 years old and stated that she is a housewife. She has lived in the region 
for 53 years. He gave examples of goat meat stew and stew to the first question, leaving the 
second question unanswered. He answered yes to the third question. 

P 17; He is 69 years old and stated that his profession is farming. He has lived in the 
area since he was born. In the first question, he gave samples of herbaceous broad bean and 
black mulberry juice, while in the second question he stated that flatbread is made during 
holidays. He answered yes to the third question. 

P 18; He is 63 years old and his profession is farming. He has lived in the area since he 
was born. Her answers to the first question included herbed pastry and ozlemık sprouts. In the 
second question, he stated that halva is served in mawlids and stuffed zucchini flowers are made 
during holidays. He left the third question unanswered. 
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P 19; She is 71 years old and is a housewife. She has lived in the area since he was born. 
The answer he gave to the first question was herbed pastry, and in the second question, he stated 
that mafis dessert was made during holidays, and halva was made at funerals and mawlids. His 
answer to the third question was yes. 

P 20; She is 70 years old and stated that she is a housewife. She has been living in the 
area since he was born. The answers given to the first question gave an example of olive jam 
and a breakfast unique to the region, and in the second question, it was stated that wrapping 
was made during holidays and wedding soup was made at weddings. He answered yes to the 
third question. 

P 21; She is 62 years old and is a housewife. She has lived in the area since he was born. 
In the first question, he gave examples of herbed mucver and tangle roasting, and to the second 
question, he stated that zerde is made at weddings, pişi are made in mawlids, and baklava is 
made during feasts. He left the third question unanswered. 

P 22; She is 46 years old and a housewife. She has lived in the area since he was born. 
He stated that the example he gave to the first question was dragon fruit jam, and to the second 
question he made zerde at weddings and halva at funerals. He answered yes to the third 
question. 

P 23; She is 52 years old and his profession is farming. She has lived in the area since 
he was born. In the first question, he gave the examples of kömbe and olive paste, and in the 
second question, he stated that wrapping was made during holidays and zerde was made at 
weddings. He left the third question unanswered. 

P 24; 57 years old and a housewife. She has lived in the area for 40 years. In the first 
question, he gave examples of crowbar grass and minced meat, while in the second question 
he stated that lokma were made in mawlids. He left the third question unanswered. 

P 25; She is 46 years old and engaged in farming. She has been residing in the area for 
30 years. He gave examples of roasted beans to the first question and sırken food left the second 
question unanswered. He answered yes to the third question. 

P 26; She is 55 years old and his profession is farming. She has lived in the area since 
he was born. In the first question, he gave examples of chard pastry and herbed pancakes, and 
in the second question, he stated that pişi are made in mawlids. In the third question, he said 
that breakfast products are very special and it will be possible to obtain them. 

P 27; She is 60 years old and a housewife. She has been living in the area since he was 
10 years old. He gave the answer of cowpea with olive oil to the first question, and the answer 
to the second question, zerde at weddings, and chicken rice for mawlids. He left the third 
question unanswered. 

P 28; 75 years old and housewife. She has lived in the area since he was born. In the 
first question, he gave the example of arapsaçı roasting, and in the second question, he stated 
that they made casseroles at weddings and pişi at mawlids. He left the third question 
unanswered. 

638



P 29; She is 48 years old and his profession is farming. She has lived in the area since 
he was born. In the first question, he gave the example of the yankiri bazlama and the arapsaçı 
food. In the second question, he stated that zerde was made at weddings, and he answered yes 
to the third question. 

P 30; 46 years old and housewife. She has lived in the region for 42 years. In the first 
question, he gave the example of mucver and cibez with herbs, and in the second question, he 
stated that they made wrapping in feasts, halva in funerals, and lokma in mawlids. To the third 
question, he answered possible. 

P 31; 56 years old and farmer. She has lived in the area since he was born. In the first 
question, he gave the example of goat roasting, and in the second question, he gave examples 
of stew and keskek at weddings. He answered yes to the third question. 

P 32; She is 54 years old and his profession is farming. She has been living in the area 
since he was born. In the first question, he gave examples of roasted sirken and herbed 
flatbread, and in the second question, he stated that lokma are made in mawlids. He answered 
yes to the third question. 

P 33; 57 years old and farmer. She has lived in the area since he was born. In the first 
question, he gave the example of kömbe and herb pastry, and in the second question, he stated 
that goat legs were made during the mawlids. He answered yes to the third question. 

Pazı sarması Çibez  Mafiş tatlısı  Radika 
kavurması  

Etli ve 
tavuklu 
keşkek  

Filiz otu 
kavurması 

Bulgurlu ebe 
gümeci 

Otlu 
mücver 

Bakla 
yemeği  Şevketibostan  Turp otu 

salatası  Kapama  

Ot 
kavurması Zerde  Sallama  Fasulye 

kavurması  
Peynirli 
patlıcan Sini mantısı  

Otlu börek Lokma  Gelincik otu 
salatası  Keçi bacağı  Kaymaklı  Akkız yemeği  

Kömbe Yankiri 
bazlama 

Sorgan 
çorbası  Nohutlu pilav Düğün 

çorbası  Ödemik filizi  

Sirkem 
kavurması 

Arapsaçı 
kavurma 

Kabak çiçeği 
dolması Oğlak kavurma  Kulak aşı  Ejder meyvesi 

reçeli  

Otlu 
bazlama Göveç  Kabak çiçeği 

kavurması Kıymalı  Tirit  Kekikli peynir  

Arapsaçı aşı Zeytin 
reçeli  

Kaz ayağı 
kavurması  Yoğurtlama  Saçaklı mantı  Çökertme kebabı  

Chart 1: Edremit Region Gastronomic Product Inventory 
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In order for a product to be defined as a gastronomic product, it must have a gastronomic 
identity belonging to a certain region. Gastronomy products are not only a basic need, but also 
one of the most important elements of regional culture (Quan and Wang, 2004). A tourist gets 
acquainted with the history, culture, traditions and heritage of the destination he travels with 
gastronomic products and contributes to the strengthening of the destination. (Yıldız, 2016, s. 
35). The increase in the production of gastronomic products brings more tourists to the region 
and creates a brand network in the region. Thus, investments in the region increase, 
development accelerates in the region and the employment rate increases. (Kyriakaki, Zagkotsi 
and Trihas, 2016). Destination choice for gastrotourists can vary according to many factors. 
Among these factors, it has an important place in gastronomic products. For example; More 
visits to France take place due to the variety of wine and cheese (Şengel and others, 2014). 

As gender roles in Turkish culinary culture, woman is known as the person who cooks, teaches 
table manners and serves food. The fact that women prepare traditional dishes and dominate 
this culture reveals the importance of women in the kitchen. (Karaca and Altun, 2017). In this 
context, it is seen that the majority of the participants in the research are women and women 
give more information about the gastronomic product. This result confirms the validity of 
conducting the study with face-to-face participants. 

A total of 33 people, 29 women and 4 men, were interviewed in the study. It has been observed 
that women are more willing to participate in the interview and more willing to give more 
information. In this direction, when the professions are examined, 27 of the women are 
housewives. All of the interviewed men are engaged in farming. According to the data obtained 
from the participants after the face-to-face interview, it was determined that the region has a 
very rich structure in terms of gastronomic products. It is understood that the meals made on 
special days show similarities and continue from the past to the present. As a result, it is 
understood that the dishes belonging to these special days are similar and that they continue the 
past cultures of the region and they are satisfied with it. 

CONCLUSION 

In order for local products or gastronomic products to carry a gastronomic identity; products 
need to be protected, diversity needs to be increased and it is important in terms of enriching 
the palate tastes. However, there are problems in the production and diversity of local products 
day by day. One of these problems is that these products are not given enough importance and 
the products produced are not sold and marketed at the value they deserve. It should be ensured 
that these products are brought to light by giving the value they deserve. The result of this will 
be reflected in gastronomy tourism and the importance of the studies will be better understood. 
In this study, Edremit region gastronomic products were determined and an inventory of these 
products was created. Within the scope of the research, data collection was carried out face to 
face with a semi-structured interview form. The findings were conveyed in detail in writing, 
and gastronomic products were determined in line with the data obtained as a result of the 
interviews.  

According to the gender of the participants, 29 women and 4 men were interviewed. In the 
interview, it was seen that the women were mostly housewives and they mostly included local 
products in the interview form. The high role of women in the kitchen in the region is an 
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important factor for the validity of the answers given. Considering the times lived in the region, 
it is seen that an average of 45-65 years of residence is observed. In line with these results, it is 
understood that the participants have lived in the region for a long time and have a command 
of the culinary culture and local products in the region. It has been determined that almost all 
of the participants gave different examples to the question "What are the local foodsIn this 
context, according to the number of people interviewed, it is understood that the region has a 
very rich structure in terms of gastronomic products. The participants were asked "What are the 
foods consumed on special days in the region?" It was determined that most of the answers 
given to the question were similar to each other. According to this result, it is understood that 
making the same or similar products on special days preserves the culinary culture of the region 
and gives importance. To the question of "Is it possible to bring these products to tourism?", 
they said that all of them, except 3, answered yes and they wanted this. As a result, when the 
relevant literature was examined, no study was found on gastronomic product inventory. With 
this study, it is aimed to contribute to the literature by emphasizing the inventory, which is very 
important for gastronomy and is increasing in importance, and to guide future studies and 
researchers. Some suggestions for the study to guide other research and for the product 
inventory to come to light; 

• The richness of the region should be brought to tourism by joint studies with public 
institutions and the people of the region should be made aware of this issue. 

• The recipes of the products in the created inventory should be created and the 
standardization of these products should be ensured.  

• The tourism potential of the Edremit region is high, and in this direction, villages should 
be added to the routes within the scope of package tours. 

• It should be investigated whether this inventory is marketed in food and beverage 
businesses in the region and the reasons should be revealed. 

• Food and beverage businesses in the region should include the use of these products and 
the sale of these products should be ensured. 

• This study is limited to rural neighborhoods of Edremit district. In future studies, studies 
can be carried out in Edremit Bay or other provinces of Balıkesir province and the 
number of samples can be increased. 
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ÖZET 

Bir yöreye veya bölgeye özgü yiyecek ve içeceklerin gastronomik açıdan ön plana çıkabilmesi 
için, coğrafi işaret kapsamında koruma altına alınması önem kazanmıştır. Bu ürünlerin üretimi, 
hazırlanması, pişirilmesi ve sunumuna yönelik ilgi artmıştır. Yöresel ürün ve lezzetlere yönelik 
araştırmalar ve koruma altına almaya yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Yöresel ürün ve 
lezzetlerin araştırılıp, geliştirilmesi ve bu ürünlerin korunması, gastronomik açıdan bölgeye 
katma değer oluşturmaktadır. Bu yöresel lezzetlerden biri olarak cevizli kömecin üretim 
süreçlerini ortaya koymak, kayıt altına almak ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bu 
araştırma gerçekleştirilmiştir. Nitel Araştırma modelinin kullanıldığı bu araştırmanın 
örneklemini; Zonguldak ili Devrek ilçesinde yaşayan 7 ev hanımı oluşturmuştur. Cevizli 
kömeci yöreye özgü kılan temel unsurların başında bileşimine giren unun yapısı gelmektedir. 
Genel olarak Devrek civarından elde edilen unlar, yapısal özellikleri nedeniyle Cevizli kömecin 
tadını önemli derecede etkilemektedir. Ayrıca Cevizli kömeç için ikinci önemli unsur kullanılan 
cevizin özelliğidir. Yörede yetiştirilen cevizin yağ oranının yüksek olması, cevizli kömecin 
farklı bir lezzet ve aromada olmasını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: yöresel ürün, cevizli kömeç, coğrafi işaret. 

A GASTRONOMICAL EXAMINATION OF GEOGRAPHICAL 
MARKED KÖMEC WITH DEVREK WALNUT 

ABSTRACT  

In order for foods and beverages specific to a region or region to come to the fore in gastronomic 
terms, it has gained importance to be protected within the scope of geographical indication. 
Interest in the production, preparation, cooking and presentation of these products has 
increased. Research on local products and flavors and studies to protect them have gained 
importance. Researching and developing local products and flavors and preserving these 
products create added value to the region in terms of gastronomic terms. This research was 
carried out in order to reveal the production processes of walnut kömeç as one of these local 
flavors, to record it and to ensure its sustainability. The universe of this research, in which the 
qualitative research model was used; It consisted of 7 housewives living in Devrek district of 
Zonguldak province. The main element that makes Cevizli Kömeç unique to the region is the 
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structure of the flour that is included in its composition. In general, flours obtained from around 
Devrek significantly affect the taste of Walnut Kömeç due to their structural features. In 
addition, the second important factor for Walnut Kömeç is the characteristic of the walnut used. 
The high oil content of walnuts grown in the region ensures that Walnut Kömec has a different 
flavor and aroma. 

Keywords: local product, walnut kömeç, geographical indication. 

GİRİŞ 

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmelerinin temel şartı, vücutlarının beslenme ihtiyaçlarının 
karşılanmasıdır. Hayatın kaliteli ve sağlıklı olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için de, 
yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının sağlanması gerekmektedir Beslenme alışkanlığı, 
kültürün bir parçasını oluşturma özelliğine bağlı olarak toplumdan topluma, bölgeden bölgeye 
değişiklik göstermektedir (Baysal, 2004; Bulduk, 2005; Şanlıer, Cömert ve Durlu-Özkaya, 
2012; Şanlıer ve Arıkan, 2001; Akan, 2007;). 

Tüm topluluk ve halklar, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için, yaşadıkları yerlerin şartlarına 
bağlı olarak yemekler hazırlamışlardır. Göç, savaş, düğün gibi durumlar; hazırlanan yemeklerin 
geliştirilmesine katkı sağlamıştır. Coğrafi faktörlerin yemeklerin hazırlanmasında etkili 
olmasına bağlı olarak yöresel mutfaklar ön plana çıkmıştır (Cömert ve Durlu, 2014; Beşirli, 
2010).   

Zonguldak’ın coğrafi koşulları göz önüne alındığında, engebeli bir arazi yapısına sahip 
olmasından kaynaklı, ekili-dikili tarım alanları dar durumda olmakla birlikte, yetiştirilen 
ürünler, çeşitlilik göstermektedir. Yetiştirilen başlıca tarım ürünleri; buğday, arpa, çavdar, 
mısır, yulaf, bakla ve fasulye şeklindedir. Karalahana, ıspanak, pırasa, armut, fındık, erik, elma, 
dut, kestane, ceviz, kızılcık, çilek, ebegümeci, zılbıt, döngel, bakla ve kiraz gibi sebze ve 
meyveler de en çok yetiştirilen ürünler arasındadır (Eren, 2014; Nöraşin, 2014; Işkın ve Sarıışık, 
2019; Türkiye Cumhuriyeti Zonguldak Valiliği, 2022). 

Yetiştirilen ürünler dikkate alındığında; unlu mamullerden yapılan yemekler, yöre mutfağında 
ön plana çıkmıştır. Börek çeşitleri, bazlama, cizleme, gözleme, kömeç, kartlaç, pide çeşitleri 
gibi ürünler yöre halkının çoğu tarafından bilinir durumdadır (Eren, 2014; Nöraşin, 2014).  

Son zamanlarda hazırlanan gıdaların hazırlanışında kullanılan katkı maddelerinden dolayı, 
gıdaların insan sağlığına etkilerine yönelik endişeler artmış durumdadır. Buna bağlı olarak 
geleneksel yöntemler ile üretilen gıdaları tercih etme durumları ön plana çıkmıştır (Orhan, 
2010). Yöresel ürünlerin taklitlerinin önüne geçebilmek için coğrafi işaret uygulamaları 
çerçevesinde yasalar hazırlanmıştır (Ertan, 2010). Bu yasal uygulamalar çerçevesinde tarım 
ürünleri, geleneksel yemekler, yöresel yemekler, süt ürünleri, alkollü içecekler, dokumacılık, 
el sanatları ve maden ürünlerine coğrafi işaretler verilmiştir (Nizam, 2011). Coğrafi işaret, 
belirli bir yörede hazırlanan yöresel yemek ve üretilen bir ürünün, yalnızca üretildiği bölgeye 
has özelikler taşıması durumunda koruma altına alınmaya yönelik kalite işaretini ifade 
etmektedir (Karaca, 2016). Coğrafi işaret ile yasal olarak koruma altına alınan ürünlerin, bölge 
ile ünlenmesi sayesinde markalaşarak, insanlar tarafından daha fazla tercih edilmektedir (Şahin, 
2013). Bu çalışmada Zonguldak yöresine ait coğrafi işaretli ürünlerden biri olan Devrek Cevizli 
Kömecinin üretim ve tüketim süreciyle ilgili bilgilere yer verilmektedir. 
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Zonguldak’in Coğrafi İşaretli Ürünü: Devrek Cevizli Kömeci 

Devrek ilçesinde hemen hemen tüm köylerde ve kent merkezinde üretilen bu ürün, geçmişte 
sadece dini bayramlar ile düğün, nişan gibi özel günlerde aile içi tüketimde kullanılan ve eve 
gelen konuklara ikram olarak sunulan cevizli kömeç, günümüzde yine geleneksel usul ve 
yöntemlerle yapılan Devrek Kömeci/Devrek Cevizli Kömeci yöre pazarlarında da satışa 
sunulan ticari bir ürün haline gelmiştir. Gerekli çalışma ve girişimler sonucunda cevizli kömeç 
için mahreç işareti de alınmıştır. Devrek Cevizli kömeci için Devrek Gökçebey Kültür ve 
Yardımlaşma Derneği tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılmış olup, 6769 sayılı Sınai 
Mülkiyet Kanunu kapsamında 09.11.2017 tarihinden itibaren korunmak üzere 30.07.2020 
tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından mahreç işaretli ürün olarak tescil edilmiştir.  

Devrek vevizli kömecine karakteristik özellik katan unsurlar; üründe kullanılan iki temel 
malzeme olan Devrek kırsalında yetiştirilen ceviz ile yörede yerli buğday adıyla bilinen 
buğdaydan elde edilen undur. Yörede yerli buğday olarak bilinen buğday ile buna en yakın 
özellikler gösteren Flamura 85 tipi buğday üretimi yapılmaktadır. Yıllarca bilinen geleneksel 
bir ağız tadı olan Devrek Kömeci/Devrek Cevizli Kömeci, Devrek’te yetiştirilen cevizin 
dövülmüş içiyle Devrek’te ekilen ve yerli buğday adıyla anılan buğday ununun su ve sütle 
yoğrulmasıyla oluşan hamurdan yapılmış yöresel bir ürün olup; mayalı (özellikle ekşi mayalı) 
ve mayasız olarak yapılır (Türk Patent ve Marka Kurumu, 2022).  

YÖNTEM 

Bu araştırma, Zonguldak ilinin Devrek İlçesine ait yöresel ürünlerden biri olan cevizli kömecin 
geleneksel üretim süreçlerini ortaya koymak, yazılı kayıt altına almak amacıyla 
gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın örneklemini, Zonguldak ili Devrek ilçesinde bulunan 7 ev hanımı oluşturmaktadır. 
Araştırma sürecinde bilgi toplamak amacıyla görüşülen kişilerden elde edilen veriler 
sonucunda, verilerin tekrarlayıcı özellik göstermesinden dolayı 7 ev hanımının verileri dikkate 
alınmıştır. Araştırmaya katkı sağlamaya gönüllü olan ev hanımları ile görüşmeler sağlanmıştır. 

Bu araştırmada nitel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat 
tekniği kullanılarak, görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veriler cevizli kömeç 
yapmakta olan ev hanımları ile yüz yüze görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Nitel araştırma 
görüşmelerinde örneklem büyüklüğünün 5-25 kişi arasında olması uygun görülmektedir 
(Saunders, Philip and Thornhill, 2012).  

Çalışmaya dahil edilen kişilerle, uygun oldukları gün ve saatte randevu alındıktan sonra, 
belirlenen gün ve saat içerisinde görüşmeler yürütülmüştür. Görüşmelerde not alma tekniği 
kullanılarak veriler toplanmıştır. Çalışma 2022 yılının 01-25 Mart tarihlerinde yürütülmüştür. 
Yapilan görüşmelerde, bireylere sorular sorularak, ilgili formlara doldurulmuştur. Sorulan 
sorular, önceden gerçekleştirilmiş benzer bir çalışmanın içeriğinden yararlanılarak 
hazirlanmiştir (Badem ve Kurt, 2021). Araştırma kapsamındaki kişilerden; cevizli kömeci 
kimden öğrendikleri, kaç yıldır cevizli kömeç yaptıklari, cevizli kömeci hangi durumlarda 
hazırladıkları, cevizli kömeci yaparken hangi malzemeleri kullandıklari ve kullandıklari 
malzemelerin ölçüleri hakkında veri toplanmıştır. Gerçekleştirilen görüşme yöntemi ile yarı 

646



yapılandırılmış sorular sorulmuştur. Ortaya çıkan veriler düzenlenerek, betimsel analizi 
tamamlanmıştır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan 7 kişinin demografik bilgileri Tablo 1’de yer almaktadır.  

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Kişi Memleketi Cinsiyeti Yaşı Mesleği 

K1 Zonguldak Kadın 68 Ev hanımı 

K2 Zonguldak Kadın 62 Ev hanımı 

K3 Zonguldak Kadın 67 Ev hanımı 

K4 Zonguldak Kadın 61 Ev hanımı 

K5 Zonguldak Kadın 63 Ev hanımı 

K6 Zonguldak Kadın 66 Ev hanımı 

K7 Zonguldak Kadın 67 Ev hanımı 

Tablo1’deki demografik bilgiler doğrultusunda kişiler; K1, K2, K3, K4, K5, K6 ve K7 şeklinde 
belirtilmiştir. Cevizli kömeci kimden öğrendiniz sorusuna K1 ve K4 annesinden, K2 
arkadaşından, K3 ailesinden, K5 ablasından, K6 komşularından ve K7 ailesinden öğrendiklerini 
bildirmişlerdir.  

Kaç yıldır cevizli kömeç yapıyorsunuz sorusuna K1 45 senedir, K2 40 senedir, K3 48, K4 42 
senedir, K5 43 senedir, K6 32 senedir ve K7 52 senedir cevizli kömeç yaptıklarını 
bildirmişlerdir.  

Cevizli kömeci hangi durumlarda yapıyorsunuz sorusuna K1 misafir geldiğinde, ramazan 
ayında, K2 misafir geldiğinde, şehir dışına misafirliğe gidildiğinde, K3 bayramlarda, çocuklar 
bir araya geldiklerinde, komşu oturmasına giderken, K4 bayramlarda, ramazan ayında, 
düğünlerde, K5 misafirliğe giderken, düğün günü, misafir ağırlarken, K6 misafirler için, para 
kazanmak ve akrabalarıyla bir araya geldiklerinde, K7 ise misafir ağırladığında, ramazan 
ayında, kahvaltı amaçlı cevizli kömeç hazırladığını bildirmişlerdir. 

Cevizli kömeci yaparken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz sorusuna K1 ve K3, un, su, tuz, 
yaşmaya, sıvıyağ, ceviz, yoğurt, yumurta sarısı ve çörek otu cevabını vermiştir. K2 un, su, tuz, 
yaşmaya, sıvıyağ, süt, ceviz, yumurta sarısı ve susam kullandığını, K4 un, su, tuz, yaşmaya, 
şeker, süt, sirke, ceviz, sıvıyağ, yumurta sarısı ve çörek otu kullandığını, K5 un, su, tuz 
yaşmaya, sıvıyağ, zeytinyağı, ceviz, yumurta sarısı ve susam kullandığını, K6 un, su, tuz, 
yaşmaya, yoğurt, sıvıyağ, şeker, ceviz, K7 un, su, tuz, yaşmaya, sıvıyağ, zeytinyağı, ceviz, süt, 
sirke, yumurta sarısı ve susam kullandığını bildirmiştir. 
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Cevizli kömeç yaparken malzeme ölçünüz nedir sorusuna  K1 ve K3 1 kg un için 400 ml su, 20 
gr tuz, 20 gr kuru maya, 100 ml sıvıyağ, 400 gr ceviz içi, 100 gr yoğurt kullandığını, K2 1 kg 
un için 450 ml su, 20 gr tuz, 20 gr kurumaya, 100 gr sıvıyağ, 400 gr ceviz içi, 150 ml süt 
kullandığını bildirmiştir. K4 1 kg un için 400 ml su, 20 gr tuz, 20 gr kurumaya, 100 ml sıvıyağ, 
100 ml süt, 5 gr şeker 50 ml sirke, 400 gr ceviz içi kullandığını, K5 1 kg un için 450 ml su, 20 
gr tuz, 20 gr kurumaya, 50 ml sıvıyağ, 50 ml zeytinyağı, 400 gr ceviz içi kullandığını 
bildirmiştir. K6 1 kg un için 500 ml su, 20 gr tuz, 20 gr kurumaya, 100 gr yoğurt, 100 ml sıvıyağ, 
5 gr şeker, 400 gr ceviz içi kullandığı ve K7 1 kg un için 500 ml su, 20 gr tuz, 20 gr kuru maya, 
50 ml sıvıyağ, 50 ml zeytinyağı, 100 ml süt, 50 ml sirke ve 400 gr ceviz içi kullandığını 
bildirmiştir. Bu araştırma sonucunda cevizli kömeç için standart reçete geliştirilmiştir.  

Cevizli Kömeç Standart Reçetesi 

Malzemeler 

• 1 kg un 
• 400 ml. su 
• 200 ml. süt 
• 100 gr. yoğurt 
• 2 adet yumurta sarısı 
• 20 gr. tuz 
• 100 ml. sıvıyağ 
• 400 gr. dövülmüş ceviz içi 
• 20 gr. susam 
• 20 gr. kuru maya  

İşlem Basamakları 

1. 20 gr. kuru maya ile 1 çay bardağı ılık su kaseye konularak 15 dk. dinlenmeye 
bırakılır. 

2. Un mermer tezgâha dökülür. Ortası havuz şeklinde açılır. 
3. Tuz, süt, maya ve yoğurt havuza dökülür. Azar azar hamura yedirilerek belirtilen 

miktardaki su ilavesiyle hamur hazırlanır. 15 dk. kadar yoğurma işlemi gerçekleştirilir. Kulak 
memesinden az yumuşak olmalıdır. 

4. 10 dk. mayalama dolabında dinlendirme işlemi gerçekleştirilir. 
5. Hamur mayalama dolabından çıkarılıp her biri 600 gr. civarında 3 adet bezeye 

ayrılır. 
6. Bezeler 15 dk. kadar streç folyoya sarılarak dinlendirilir. 
7. Her bir beze mermer tezgâhta unlanmış oklava ile ince olacak şekilde açılır. 
8. Açılan her bir bezenin üzerine eşit şekilde sıvıyağ dökülerek yağlanır ve bezeler 

ikiye katlanarak 10 dk dinlendirilir. 
9. Hamurun tekrar üzeri açılarak dövülmüş ceviz içi serpiştirilir. 
10. Açılan beze el ile yuvarlanıp rulo haline getirilir. 
11. Tepsi yağlanır, rulo yapılan hamur tepsinin üzerine konulur. 
12. Hamurun üzerine çırpılmış yumurta sarısı sürülüp çörek otu veya susam 

serpiştirilir. 
13. 175 C de önceden ısıtılmış fırında 1 saat kadar pişirilir. 
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SONUÇ 

Doğal ve tarihi zenginliğinin yanı sıra, yapılan araştırmalar çerçevesinde mutfak kültürü 
açısından da Zonguldak mutfağının zenginlik içerdiği görülmektedir. Bu çalışmada Zonguldak 
ili Devrek ilçesinin yöresel ürünü olan cevizli kömecin hazırlanışına ilişkin bilgiler 
araştırılmıştır. Bu kapsamda ilçede uzun süredir cevizli kömeç hazırlayan ev kadınları ile 
görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Arartırma kapsamındaki kişiler, cevizli kömecin hazırlanışını; 
annelerinden, ablalarından, arkadaşlarından, ailelerinden ve komşularından öğrenmişlerdir. 
Misafir geldiğinde, aileleriyle biraraya gelindiğinde, gelir elde etmek, düğünlerde ve Ramazan 
aylarında ceviz kömecin sıklıkla hazırlanışı ve tüketimi gerçekleşmektedir.Araştırma 
kapsamındaki kişilerin, cevizli kömeci hazırlama sürecine ilişkin verdikleri bilgiler 
doğrultusunda Devrek cevizli kömeç için standart reçete geliştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda 
şu öneriler getirilebilir: 

• Cevizli kömecin tanıtımına yönelik festival, eğlence ve yarışmalar 
gerçekleştirilmelidir.  

• Devrek’e özgü olan cevizli kömecin yapılışı hakkında bilgilendirme ve eğitimler 
artırılarak, ekonomik olarak farkındalığı artırılmalıdır.  

• Cevizli kömecin içerisine diğer yöresel ve/ya yöresel olmayan diğer gıda 
maddeleriyle yeni lezzetler oluşturmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilebilir.  
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ÖZET  

Bu araştırma yeni gıda ürünü geliştirme teknikleri kullanılarak unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel reçetelerin gastronomi alanında kullanımını arttırmak ve katma değer oluşturmak 
amacıyla hazırlanmıştır. Bireylerin beslenme tercihleri sağlık, din veya son yıllarda farkındalık 
yaratmak gibi çeşitli nedenlerle farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle farklı beslenme 
alışkanlıklarını karşılayabilecek yeni gıda ürünlerinin geliştirilmesi, bireylerin ihtiyaçlarını 
karşılamak için büyük önem taşımaktadır. Geliştirilen ürünlerin farklı diyet çeşitlerine hitap 
edebilmesi tüketicilerin satın alma eğilimini arttırarak ürünün pazarda başarıya ulaşmasında 
etkili bir faktör görülmektedir. Özel alerjik durumlar hariç olmak üzere tüm diyet tiplerine 
uyabilecek yeni gıda ürünü geliştirme amacıyla hazırlanan bu çalışmada öncelikle literatür 
taraması ile geliştirme potansiyeline sahip, gerekli kriterleri karşılayabilecek Anadolu 
mutfağına ait geleneksel ürünleri incelenmiştir. Geleneksel ürünlerden Uğut tatlısının 
geliştirilmeye açık bir ürün olduğu düşünülerek, geleneksel üretimden farklı olarak elde edilen 
çim suyu un katılmadan pişirilmiş ve içeriğine besin değerini ve aroma özelliklerini arttırmak 
amacıyla fındık ve kakao eklenerek yeni bir gıda ürünü tasarlanmıştır. Hazırlanan ürün duyusal 
analiz tekniklerinden genel beğeni testi ile 15 paneliste tattırılmıştır. Tadım sonucunda Yeni 
Uğut ürünün panelistler tarafından genel anlamda beğenildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Panelistlerin yarısının duyusal analiz konusunda eğitimli uzmanlardan oluşması sonuçların 
güvenirliliği açısından önemli olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Uğut Tatlısı, Yeni Gıda Ürünü Geliştirme, Duyusal Analiz 

NEW FOOD PRODUCT PROCESS AND DEVELOPMENT IN 
GASTRONOMY: UĞUT SAMPLE 

ABSTRACT  

The aim of this research is to increase the use of forgotten traditional recipes in the field of 
gastronomy by using new food product development techniques and to create added value. 
Individuals' dietary preferences may vary for various reasons such as health, religion or raising 
awareness in recent years. Therefore, the development of new food products that can meet 
different eating habits is of great importance to meet the needs of individuals. The fact that the 
developed products can appeal to different diet types is seen as an effective factor in the success 
of the product in the market by increasing the purchasing tendency of consumers. In this study, 
which was prepared with the aim of developing a new food product that can fit all diet types, 
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firstly, traditional products of Anatolian cuisine that have the potential for development and can 
meet the necessary criteria were examined through literature review. Considering that Uğut 
dessert, one of the traditional products, is a product open to development, a new food product 
was designed by making various changes in the production process and ingredients. The 
prepared product was tasted by 15 panelists with the general taste test from sensory analysis 
techniques. As a result of the tasting, it was concluded that the New Uğut product was liked by 
the panelists. It is thought that the fact that half of the panelists are experts trained in sensory 
analysis is important for the reliability of the results.  

Keywords: Uğut Dessert, New Food Product Development, Sensory Evaluation  

GİRİŞ  

Hızlı yaşam şartları ve paketli gıdaların sağladığı pratiklik nedeniyle günümüzde bireylerin 
geleneksel reçeteler hazırlamaktan uzaklaştıkları söylenebilir. Fakat paketli ürünlerin içerdiği 
çeşitli koruyucu maddeler ve yüksek karbonhidrat içerikleri tüm bireylerin günlük diyetlerine 
uymamaktadır (Acton, Vanderlee, Hobin & Hammond, 2017). Öte yandan geleneksel reçeteler 
incelendiğinde birçoğunun dengeli besin değerleri içermelerinden dolayı çeşitli beslenme 
alışkanlıklarına daha rahat uyum sağladıkları görülmektedir (Büyüktuncer & Yücecan, 2009). 
Bireylerin benimsedikleri beslenme alışkanlıklarını oluşturan en önemli etkenlerden biri sağlık 
faktörüdür (Karaca, 2014).  

Günümüzde diyabet ve çocuk diyabetinde artış görülmektedir (Bereket, 2017; Coşansu, 2015). 
Diyabet teşhisinden sonra bireylerin diyabetik beslenme olarak adlandırılan özellikle işlenmiş 
şekerden uzak durulması gereken bir diyet tipi benimsemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda 
market ürünleri incelendiğinde diyabetik beslenmeye uygun sürülebilir kahvaltılık ürünlerin 
varlığı çok kısıtlıdır. Benzer şekilde hayvansal ürünlerin tümünün tüketilmemesi anlamına 
gelen vegan diyete yönelimde artış (Gökçen, Aksoy & Özcan, 2019) olmasına rağmen 
marketlerde bu diyet tiplerine uyum gösteren ürünler hala sınırlıdır.   

Aynı zamanda özel diyet tipleri için hazırlanan ve fonksiyonel gıda olarak adlandırılan ürünler 
marketlerde yüksek fiyatlara satılabilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen ürün (Yeni Uğut) 
yapılan pazar araştırmaları sonucunda piyasada bulunan açığın fark edilmesiyle tasarlanan bir 
üründür. Piyasada bulunan sürülebilir kahvaltılık tatlı sosların, yüksek şeker ve yağ oranları 
nedeniyle özellikle diyabetik beslenme benimseyen veya yüksek kilo problemleri bulunan 
bireylerin tüketimi için uygun olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan ise bu ürünlerde bulunan 
süt ve süt ürünleri içerikleri vegan diyete uyum sağlamamaktadır. Benzer şekilde süt ve süt 
ürünleri içeren ürünler laktoz intöleransı bulunan bireylerin tüketimi için de uygun olmayabilir. 
Piyasada bulunan fonksiyonel sürülebilir kahvaltılık tatlı soslar incelendiğinde ise diyabet 
hastalarının tüketebileceği şekersiz soslarda süt ve süt ürünleri bulunmaya devam ederken, 
vegan diyete uygun sosların içeriğinde ise sofra şekeri bulunmaktadır.  

Bu araştırmada özel alerjik durumlar hariç olmak üzere, tüm diyet tiplerine hitap edebilecek bir 
ürün tasarlanmıştır. Bu bağlamda tasarlanan üründe tatlılık çim suyundan elde edilirken, fındık 
ile besin değeri arttırılmış ve kakao ile aromanın iyileştirilmesi hedeflenmiştir. Geliştirilen 
ürünün ham maddeleri belirlenirken insan sağlığı için çeşitli yararları bulunan ürünlerin 

652



seçilmesine dikkat edilmiştir. Bu bağlamda ürün içeriği oldukça sade tutulmaya çalışılırken, 
katkı maddeleri veya sentetik ürünlerden de kaçınılmıştır.  

Bu durumun ürünü çocuk diyetine de uygun hale getirdiği söylenebilir. Ürünün piyasada 
bulunan çikolatalı fındık kremaları ile aroma ve tat bakımından gösterdiği düşünülen duyusal 
benzerliğin çocuklar tarafından sevilebileceği varsayılmaktadır. Çalışmanın amacı günümüzde 
unutulmaya başlanan Uğut tatlısının yenilenerek piyasaya sürülmesi ile bir kültürün 
unutulmasını engellemek ve özel alerjik reaksiyonlar hariç olmak üzere tüm diyet tiplerine 
uyum sağlayabilecek ortak bir ürün sunulması hedeflenmektedir. Ürünün farklı diyet tiplerine 
hitap etmesi ve geleneksel ürünlere katma değer sağlaması açısından bu çalışmanın önemli 
olduğu düşünülmektedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Araştırmanın kavramsal çerçevesi oluşturulurken, geliştirilen ürünün ham maddeleri ve 
esinlenilen geleneksel ürün Uğut baz alınmıştır. Geliştirilen yeni ürünün içerik bilgilerinin 
detaylı incelenmesi ile bu araştırmada seçilme nedenlerinin anlaşılmasında kolaylık sağlanacağı 
düşünülmektedir.  

Uğut Tatlısı 

Uğut tatlısı, Türklerin Orta Asya’da yaşadıkları dönemlerde ortaya çıktığı ve Türklerin 
Anadolu’ya göç edilmesiyle beraber Anadolu topraklarında da yapılmaya başlandığı 
düşünülmektedir. Günümüzde Anadolu haricinde Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’da 
sümelek, Afganistan’da sümenek ve İran yöresinde samanu gibi farklı isimlerle 
hazırlanmaktadır (Tangüler, Eleroğlu, Özer ve Develi Işıklı, 2015).  

Anadolu’da ismi çeşitli yörelere göre farklılık gösteren tatlı, buğdayın çimlendirildikten sonra 
suyunun sıkılarak içerisinde buğday unu eklenmesi ve pişirilmesiyle hazırlanmaktadır. 
İçerisinde işlenmiş şeker bulundurmayan tatlı, lezzetini buğday çiminden almaktadır. Yapımı 
uzun süren ve uğraş gerektiren tatlı Anadolu’nun Bolu, Samsun, Sivas, Çorum ve Iğdır gibi 
farklı bölgelerinde benzer şekilde hazırlanan tatlı, özel günlerde büyük miktarlarda yapılıp tüm 
yöre halkı tarafından paylaşılmaktadır.  

Hazırlanan tatlının bir kısmı da kış için ayrılarak kavanozlarda saklanmakta ve sabah 
kahvaltılarında ekmeğe sürülerek tüketilmektedir. Günümüzde Çalıbasan (Triticum Vulgare) 
ekmeklik buğday ile hazırlanan Uğut tatlısı için Bolu’nun Göynük ilçesi tarafından mahreç 
işareti alınmıştır (TÜRKPATENT, 2022). Bu çalışma kapsamında geliştirilen Yeni Uğut ürünü 
geleneksel uğut tatlısına benzer şekilde çim suyunun pişirilmesi ile hazırlanmaktadır. Fakat 
pişirme esnasında un katılmamış, yalnızca buğdayın nişastasından faydalanılmıştır. İçeriğine 
eklenen fındık ve kakao ile tüketicilerin hali hazırda alışık oldukları çikolatalı fındık kremaları 
ile benzer duyusal özellikler sunulması hedeflenmiştir.  
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Şekil 1. Geleneksel Uğut Tatlısı Reçetesi 

Malzemeler Miktar Hazırlanış 

Buğday 13 kilogram • 18 litrelik teneke tabanından çiviyle 15-20 yerinden delinir. 13 
kilogram buğday tenekeye konularak ıslatılır ve güneş ışığı 
almayan loş bir yere bırakılır 

• İki günde bir ıslatma işlemi uygulanır ve buğdaylar iyice 
karıştırılır.  

• Çimlenmeye başlayan buğdaylar tenekenin içinde topaklanmaya 
başlayınca bez üzerine alınarak topaklar birbirinden ayrılır. Tekrar 
tenekeye alınıp ıslatılmaya devam edilir. Bu süreç 15 gün 
sürmektedir.  

• Çimlenme tamamlandıktan sonra çimler tokmak ile dövülerek 
suyu çıkartılır. Üzerine su eklenip süzülür. Pişirilmek üzere ateşe 
alınır.  

• Kaynamaya başlayınca buğday unu ilave edilir. Koyulaşıp rengi 
koyu kahverengiye döndüğünde ateşten alınarak soğutulur. 

Buğday Unu 40 kilogram 

Su 150 litre 

Kaynak: (https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/sakarya/neyenir/uhut-tatlisi) 

Gastronomide Yeni Gıda Ürünü Geliştirme 

Ürün geliştirme, tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için her alanda yapılan çalışmalar olarak 
tanımlanabilir. Günümüzde AR-GE (araştırma-geliştirme) çalışmaları olarak da bilinmektedir. 
Ürün geliştirme için öncelikle pazarda bulunan bir eksiklik veya ihtiyacın belirlenmesi 
gerekmektedir. Bu ihtiyaç veya eksikliğin giderilebileceği ürün tasarlanırken üretim süreçleri, 
paketleme, pazarlama gibi pek çok alan ile ortak sistematik çalışma gerekebilir. Ürün üzerinde 
yapılabilecek fiziksel veya duyusal çeşitli analizler ürünün başarıya ulaşabilmesinde büyük rol 
oynayabilir. Gıda sektörü açısından bakıldığında ürün geliştirmenin sağlık, yenilik, tüketici 
ihtiyaçları gibi çeşitli sebepleri bulunmaktadır (Khan, Grigor, Winger ve Win, 2013). Yeni gıda 
ürünü geliştirme aşamaları üç kısımda incelenmektedir. İlk aşama literatür taraması ve Pazar 
araştırmaları ile ürünün konseptinin belirlenmesini kapsayan ürün tanıma aşamasıdır. Bu aşama 
ile geliştirilecek ürünün konsept ve modeli belirlenmektedir. Yeni gıda ürünü geliştirmede 
ikinci aşama ise ürünün oluşturulduğu ürün denemeleridir. Bu aşama duyusal analiz veya 
numune dağıtımı gibi yöntemlerle hazırlanan ürünün tüketici tarafından ilk olarak 
deneyimlenmesini de kapsamaktadır. Son aşama ise hazırlanan ürünün daha fazla tüketici 
tarafından ulaşılabilir hale gelmesi ve dikkat geçici hale gelmesi amacıyla yürütülen tanıtım ve 
reklam uygulamalarını kapsamaktadır (Rudolph, 2007). Bu bağlamda yeni gıda ürünü 
geliştirmenin sistematik bir çalışma disiplini ve derinlemesine araştırma gerektiren bir alan 
olduğu söylenebilir.  

YÖNTEM  

Çalışmada öncelikle bireysel gözlemler ile tüketicinin hangi ürünlerde ihtiyaçlarının bulunduğu 
belirlenmiştir. Bu ihtiyacı karşılayabilecek ürün üzerine araştırmalar yapılırken, Anadolu 
kültürü ve mutfağı üzerinde durulmuştur. Araştırmalar sürecinde Uğut/Uhut tatlısı 
geliştirilmeye açık bir ürün olarak değerlendirilmiş ve bu ürün üzerinden ilerlemek amacıyla 
öncelikle tatlının orijinal reçetesi hazırlanarak değerlendirilmeye alınmıştır. Bu 
değerlendirmeden sonra ürünün piyasa için uygun olabileceği düşünülerek, besin değerlerini 
arttırmak amacıyla içerisine fındık eklenmiş ve günümüzde bireylerin hali hazırda alıştıkları 
çikolatalı fındık kremaları ile benzer tat ve aroma bileşenleri için kakao eklenmesinin uygun 
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olacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda geliştirilen son ürün olarak ortaya çıkan sürülebilir 
kahvaltılık tatlı ürün Yeni Uğut olarak isimlendirilmiştir. Ürün geliştirme sürecinde üç farklı 
deneme gerçekleştirilmiş, uygun ürün son deneme ile elde edilmiştir.  

Bu çalışmanın sonuç ve bulgular kısmı için ise duyusal analiz testi uygulanmıştır. Duyusal 
analiz için Genel Beğeni (Affective / Hedonic Tests) Testinin uygulanması uygun bulunmuştur 
(Traynor, 2013). Bu bağlamda 15 kişilik panelist ekibi (panelistlerin 7’si tadım eğitimi almış) 
duyusal analiz gerçekleştirilen tadım sonucunda elde edilen veriler radar grafik ve tablolar ile 
sunulmuştur. 

Yeni Uğut Reçetesi ve Formülasyonu 

Üretim sürecinde oluşabilecek çeşitli karışıklıkların önüne geçmek amacıyla, Yeni Uğut için 
hazırlana reçete ham maddelerin yüzdelik dilimlerini içeren formülasyona dönüştürülmüştür. 
Bu bağlamda her ham madde hassas mutfak terazisi ile ölçülerek gramajları belirlenmiş ve bu 
gramajlar yüzdelik dilime bölünmüştür. 

Tablo 1. Yeni Uğut Reçete Formülasyonu 

Ham maddeler Ağırlık (g/ml) Yüzde (%) 

Pişirilmiş Buğday 
Çimi Suyu 

270 g %77,14 

Fındık 70 gr %20 

Kakao 10 g %2,85 

Tablo 1.’de Yeni Uğut için kullanılan tüm ham maddeler ile bu ham maddelerin gramajları ve 
yüzdelik değerleri görülmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkan formülasyonun üretim sürecinde 
kontrolü kolaylaştırması beklenmektedir.  

Ham madde Bilgileri 

Yeni Uğut ürününde kullanılan ham maddeler sarı buğday çimi, fındık ve kakao olarak 
belirlenmiştir. Geleneksel reçetenin aksine buğday çimi pişirilme sırasında eklenen buğday unu 
Yeni Uğut ürününde kullanılmamıştır. Tüm ürünler ürünün geliştirildiği bölgede yerel 
marketlerden elde edilmiştir.  

Sarı buğday çimi 

Günümüzde insan tüketiminden ziyade hayvan yemi olarak kullanılan sarı buğday, ham buğday 
olarak da bilinmektedir. Sarı buğdayda kabuk ve rüşeym kısımları ayrılmamaktadır. Bu 
çalışmada sarı buğday çimlendirilerek kullanılmıştır. Buğdayın çimlendirilmesi sonucunda 
değişimler yaşanmaktadır. Buğdayın içerisindeki karbonhidratların çimlendirme sırasında 
parçalanması nedeniyle kendine has bir tatlılık ortaya çıkmaktadır (Şenlik ve Alkan, 2021). Bu 
sayede bu çalışmada geliştirilen ürüne şeker ilavesine ihtiyaç duyulmamasının yanında çim 
suyunun faydaları da ürüne geçmektedir. Son yıllardan çim suyuna duyulan ilgi bulundurduğu 
faydalar nedeni ile artmıştır (Tangüler, Eleroğlu, Özer ve Develi Işıklı, 2015). Çim suyunun 
Anti kanser, anti ülser ve antioksidan özellikler bulundurduğu faydalardan bazılarıdır (Kılınçer, 
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2018). Hindistan’da 2013 yılında yürütülen çalışmada (Chaturvedi, Sharma & Rohtagi, 2013) 
üç farklı buğdaydan elde edilen çim toz haline getirilerek diyabet hastalarının diyetlerine 
eklenmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen çimlerin gernik buğdayı, ekmeklik buğday ve 
durum buğdayından daha düşük glisemik indekse sahip olmaları nedeni ile diyabet hastalarının 
kullanımına uygun olduğu ortaya konulmuştur. Çalışmada aynı zamanda diyabet hastalarının 
buğday çimi tükettikleri öğünden sonraki öğünde daha kan şekerinin daha düzenli yükseldiği 
görülmüştür. Bu bağlamda buğday çiminin diyabet hastalarının diyetleri için uygun olduğu 
söylenebilir. 

Fındık 

Çalışmada geliştirilen ürünün malzemelerinden biri fındıktır. Fındık yüksek yağ oranı 
içermektedir. Bu yağ oranı ile son üründe daha pürüzsüz bir doku özelliği hedeflenmektedir. 
Diğer taraftan sert yemişlilerin içerdiği tekli yağ asitlerinin kolestrol seviyesini düzenleyerek 
kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu etki oluşturduğu bilinmektedir (Özer ve Güven, 
2008). Fındık içerdiği antioksidan maddeler ile de kansere karşı koruyucu etki gösterirken, 
içerdiği besinsel lifler ile de kan şekerini düzenleyici etkisi bulunmaktadır (Üçüncü, 2009). 
Fındığın sağlık üzerindeki etkileri düşünüldüğünde Yeni Uğut için kullanılmasının uygun 
olduğu düşünülmüştür. Ayrıca fındığın yeni üründe kullanılması ürünün dokusuna pozitif katkı 
sağlayarak tüketim zevkini arttırması ve zengin besin içeriği ile diyetlerde bulunan eksikleri de 
tamamlayabilecek bir ürün ortaya çıkmasına yardımcı olacağı söylenebilir. 

Kakao 

Yeni Uğut ürününde aromayı arttırması ve çikolata hissiyatı vermesi için kullanılan kakao, 
aroma ve tat özelliklerine sağladığı olumlu etkilerin yanı sıra besin değeri arttırmada da önemli 
rol oynamaktadır. Kakao, içerdiği yüksek polifenol maddeleri ile hücre yenileyici özellik 
sağlamaktadır. Özellikle içerdiği kateşin isimli potifenol vücutta yağ yakıcı etki göstermektedir 
(Küçükkasap Cömert ve Kutluay Merdol, 2018). Bu bağlamda üründe kakao tozunun 
bulunması çikolata hissiyatı yaratırken, ürünün şekersiz olması çeşitli diyet tiplerinde tüketim 
kolaylığı sağlayacağı söylenebilir. 

Üretim Denemeleri 

Ürünü geliştirme aşamasında üç buğday çimlendirmesi denemesi gerçekleştirilmiştir.    

Birinci deneme 

Birinci deneme kapsamında üretim sürecinin standart hale getirilmesi amacıyla Etüv 
kullanılmıştır. 1 kilogram 8 saat içme suyunda bekletilen sarı buğdaylar süzülüp 1/1 gastronom 
küvete alınmıştır. Küvetin üzeri alüminyum folyo ile kapatılarak karanlık ortam sağlanmış ve 
27̊ C’ye sabitlenmiş Etüv’e alınarak günde bir defa kapağını açmak ve 10 ml su ile karıştırılarak 
ıslatma işlemi uygulanarak beş günlük süreç tamamlanmıştır. Beş günlük sürecin sonunda 
buğdaylarda küf görünmesi nedeniyle işlem başarısız kabul edilmiştir. 
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Şekil 2. Birinci Deneme Sırasında Buğdayların Durumu 

 
Şekil 3. Birinci Deneme Sırasında Kullanılan Etüv Makinası 

 
İkinci deneme 

Birinci deneme sürecinde küflenme sebebi altta biriken su olarak düşünüldüğünden ikinci 
denemede 1/1 küvet içerisine 1/1 büyüklüğünde süzgeç küvet yerleştirilmiş ve üzerine yine 8 
saat suda bekletilen sarı buğdaylar eklenmiştir. İkinci denemede Etüv kullanılmamış, 
hazırlanan düzenek oda sıcaklığında bekletilmiştir. Yine günde bir defa 10 ml su ile 
karıştırılarak ıslatılan buğdaylarda beş günün sonunda yine küflenme gözlenmiştir. 

Şekil 4. İkinci Deneme Sırasında Uygulanan Süzgeçli Küvet ve Buğdaylar 

 
Üçüncü deneme 

İlk iki deneme sonuçlarından yola çıkılarak üçüncü denemede kullanılan gastronom küvetler 
plastik malzemeden elde edilen tepsiler ile değiştirilmiştir. İlaveten sarı buğdayların suda 
bekletilme süreleri 24 saate arttırılmıştır. Fakat buğdayların suda bekletilmesi sürecinin 12. 
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saatinde suyu değiştirilmiştir. Suda bekletme işleminden sonra süzülen buğdaylar yaklaşık 3 
milimetre yükseklikte olacak şekilde iki ayrı tepsiye alınarak karanlık ve serin bir kuru depoya 
alınmıştır. Buğdaylar günde bir defa 10 ml su ile karıştırılmadan sulanmıştır. Beş günün 
sonunda çimler yeterli uzunluğa ulaşmış ve küf gözlenmemiştir. 

Şekil 5.Üçüncü Deneme Sırasında Kullanılan Tekniğin Temsili Görüntüsü 

 
 

Yeni Uğut Üretim Süreci ve Şeması 

Ürün geliştirme sürecinde sarı buğday çimlendirilmesi için üç farklı deneme yapılmıştır. Bu 
bağlamda en sağlıklı sonucu veren üçüncü denemede ortaya çıkan yöntem baz alınarak sarı 
buğdaylar çimlendirilmiştir. Beş günde tamamlanan çimlendirme sürecinden sonra buğdaylar 
dört parçaya ayrılmış ve parçalayıcıda 150 gram buğdaya 200 ml su eklenerek çekilmiştir. 
Hazırlanan karışım süzgece alınarak süzülmesi sağlanmıştır. 

 İlk süzdürmeden sonra elde edilen çim suyuna tülbent ile ikinci süzdürme uygulanmıştır. 
Hazırlanan çim suyu sos tenceresine alınarak 120 dereceye kadar ulaştırılmış ve 120°C 
sabitlenerek 60 dakika pişirme işlemi gerçekleştirilmiştir. İşlem sonucunda başlangıçta bulunan 
çim suyunun 5’te 1’i kalmış ve son ürün olarak karamel renginde bir macun elde edilmiştir. 
Elde edilen macun yarım saat soğutulduktan sonra parçalayıcıda 70 gram fındık ve 10 gram 
kakao ile 10 dakika boyunca aralıklı olarak çekilerek son ürün elde edilmiştir.  
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  Sarı Buğday 

Kalite Kontrol/ 

Paket Açma 

Tartım /Yıkama 

Suda Bekletme (24 
saat) 

Süzdürülüp tepsilere 
alınarak kuru depoya 

yerleştirme 

24 saatte bir 10 ml su 
ile buğdayları ıslatma, 5 
gün boyunca uygulanır 

Çimlenen buğdayların 
parçalayıcıda suyla 

parçalanması 

Karışımı süzme, 
120̊C’de 60 dakika 

kaynatılması 

Fındık  Kakao 

Kalite Kontrol/ 

Paket Açma 

Tartım 

70 gram fındığı temiz 
küvete aktarma 

Kalite Kontrol/ 

Paket Açma 

Tartım 

10 gram kakaoyu 
temiz küvete aktarma 

Parçalayıcı ile tüm malzemelerin 1 dakika aralıklarla 10 dakika boyunca 
çekilmesi  

Elde edilen karışımın kavanoza alınması 

Şekil 6. Yeni Uğut Üretim Şeması 
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Duyusal Analiz Yöntemi ve Formu 

Duyusal analiz testlerinden genel beğeni testi uygulanmıştır. Bu bağlamda hazırlanan örnek tek 
kişilik porsiyonlar halinde duyusal analiz testine hazırlanmıştır. Duyusal analiz testi 15 kişilik 
yarı eğitimli duyusal analiz ekibi ile gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2. Duyusal Analiz Testi Katılımcılarına Ait Demografik Özellikler  

Katılımcılar Cinsiyet Yaş 

K1 Kadın 48 

K2 Erkek 53 

K3 Erkek 40 

K4 Kadın 35 

K5 Erkek 22 

K6 Kadın 24 

K7 Erkek 37 

K8 Erkek 56 

K9 Kadın 30 

K10 Kadın 50 

K11 Kadın 48 

K12 Kadın 39 

K13 Kadın 36 

K14 Erkek 32 

K15 Kadın 29 

Duyusal Analiz Formu 

Genel beğeni testi kapsamında tek bir örneğin değerlendirildiği duyusal analiz formu 
hazırlanmıştır. 

Yaşınız: Cinsiyetiniz: 
Tarih: 20.06.2022 
Kalite Kriterleri Ürün kodu U55 
Tat 1 2 3 4 5 
Koku 1 2 3 4 5 
Renk 1 2 3 4 5 
Sürülebilir Kıvam 1 2 3 4 5 
Doku 1 2 3 4 5 
Genel Beğeni 1 2 3 4 5 
 
1= Çok kötü 2= Kötü 3= Orta 4= İyi 5= Çok iyi 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Uygulanan duyusal analiz testinin sonuçlarına göre değerlendirilecek olan bulgular kısmı için 
15 kişilik duyusal analiz ekibi demografik özelliklerinden yaş ve cinsiyet kriterleri dikkate 
alınmıştır. Duyusal analiz testinde kalite kriterleri olarak tat, koku, renk, sürülebilirlik, doku ve 
genel beğeni faktörleri baz alınmıştır. Bu faktörler 1 ile 5 sayı değerleri arasında oylanmıştır. 
Duyusal analiz testinden önce bireylere gerekli bilgilendirmeler yapılmış, fakat ürün içeriği 
saklı tutulmuştur. 

Tat 

Yeni Uğut ürününün tadı buğday Genel beğeni testi kapsamında değerlendirilen Yeni Uğut 
ürününün kalite kriteri ölçütlerinden tat duyusuna göre değerlendirme verileri Tablo 2.’de 
verilmiştir. Değerlendirme sonuçları incelendiğinde katılımcıların yarısı tarafından tat 
kriterinin iyi olarak değerlendirilmesi ve ortalama değerin 3,8 olması ürünün kabul edilebilir 
olduğunu göstermektedir.  

Tablo 3. Duyusal Analiz Tat Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer  

Değerlendirme 
Ölçütleri 

Kötü 1 6,7  

Orta 4 26,7  

İyi 7 46,7  

Çok iyi 3 20,0  

Toplam 15 100,0 3,8 

Koku 

Yeni Uğut ürününün kokusu kakao nedeniyle çikolatayı andırmakta fakat alt tonda buğday 
kokusu da hissedilmektedir. Değerlendirme kriterlerinden ikincisi olan koku faktörüne dair 
verilen değerlendirmeler Tablo 3.’te görülmektedir. Koku faktörü iyi ve çok iyi kriterleri 
arasında değerlendirilmiş, daha düşük bir değer almamıştır. Bu bağlamda ortalama değeri 4,2 
çıkan koku faktörünün tüketime uygun olduğu söylenebilir.  

Tablo 4. Duyusal Analiz Koku Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

İyi 11 73,3  

Çok iyi 4 26,7  

Toplam 15 100,0 4,2 
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Renk 

Yeni Uğut ürününün rengi kahverengi olarak tanımlanabilir. Renk kriteri değerlendirme 
sonuçları incelendiğinde bireylerin renk kriterini olumlu yorumladıkları görülmektedir. Ürünün 
kokusunda baskın olarak algılanan kakao kokusu ile rengin uyumlu olması nedeniyle bireylerin 
renk kriterini beğendikleri yorumu yapılabilir. Puan ortalaması 4,4 olan renk faktörü kabul 
edilebilecek niteliktedir.  

Tablo 5. Duyusal Analiz Renk Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

Orta 3 20,0  

İyi 3 20,0  

Çok iyi 9 60,0  

Toplam 15 100,0 4,4 

Sürülebilir Kıvam 

Yeni Uğut ürününün sürülebilir kıvamı bıçaktan düşmeyen fakat ekmek üzerinde rahat dağılım 
gösterebilen yapı olarak tanımlanabilir. Sürülebilir kıvam faktörünün değerlendirme sonuçları 
incelendiğinde katılımcılar arasında fikir ayrılığı bulunduğu söylenebilir. Bir kısım katılımcı 
orta değerinde 3 puan verirken, diğer katılımcılar çok iyi değerinde 5 puan vermiştir. Bu 
bağlamda ürünün sürülebilir kıvamının bu haliyle tüm tüketicilere yönelik olmadığı ve 
geliştirme konusu olabileceği söylenebilir.  

Tablo 6. Duyusal Analiz Sürülebilir Kıvam Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

Orta 5 33,3  

Çok iyi 10 66,7  

Toplam 15 100,0 4,3 

Doku 

Yeni Uğut ürününün dokusu yağ içermemesi nedeniyle pürüzlü bir yapıya sahiptir. 
Katılımcıların değerlendirmeleri incelendiğinde doku kriterinin genel ortalaması 3,9 olarak 
görülmektedir. Bu bağlamda pürüzlü yapının her birey için tüketim sırasında hoş 
karşılanmadığı sonucu çıkarılabilir. Fakat genel ortalaması iyi ölçütüne yakın olması sebebiyle 
genel kullanıma uyum sağladığı söylenebilir. Fakat geliştirilmesi gereken bir kalite kriteridir.  
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Tablo 7. Duyusal Analiz Doku Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

Çok kötü 1 6,7  

Orta 3 20,0  

İyi 6 40,0  

Çok iyi 5 33,3  

Toplam 15 100,0 3,9 

 
 
Genel Beğeni 

Ürün genel beğeni faktöründen 4 tam puan alarak iyi kategorisine girmiştir. Bu bağlamda 
ürünün geliştirildiği takdirde gıda sektöründe pazara girebilecek yeni bir ürün potansiyeli 
taşıdığı söylenebilir. İlk deneme için genel beğenide 4 puan sonuç olması ürünün geliştirilmeye 
açık olduğunu göstermektedir. Ayrıca genel beğeni faktörünün ürünün hedef kitlesini 
belirlemede de etkili olacağı düşünülmektedir.  

Tablo 8. Duyusal Analiz Genel Beğeni Kalite Kriteri Sonuçları 

 
Tadım 
Sonuçları 

Yüzdelik 
Değer 

Ortalama 
Değer 

Değerlendirme 
Ölçütleri 

Orta 3 20,0  

İyi 8 53,3  

Çok iyi 4 26,7  

Toplam 15 100,0 4,0 

İlaveten genel beğeni kalite kriterinin duyusal analiz testine katılan bireylerin yaş faktörüne 
göre incelenmesinin ürünün hedef kitlesini oluşturmada etkili olacağı düşünülerek ayrı bir 
grafik şeklinde aşağıda sunulmuştur.  
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Şekil 7. Genel Beğeni Kalite Kriterinin Yaş Faktörüne Göre Sonuçları 

 
Şekil 6.’da yaş faktörüne bağlı olarak Yeni Uğut ürünün değerlendirilme faktörleri 
görülmektedir. Değerler incelendiğinde, Yeni Uğut ürününün en çok 31-49 yaş aralığında 
bulunan bireyler tarafından beğenildiği söylenebilir. Bu yaş aralığında çok iyi kategorisinin 
karşılığı olan 5 puan alan ürün, 30 yaş altı bireyler tarafından 4 puan alarak iyi şeklinde 
yorumlanmıştır. Diğer yaş grubu olan 50 yaş altı tarafından ise 3 ve 4 puanları alan Yeni Uğut 
ürününün en düşük puanı aldığı yaş ortalaması ise bu gruptur. Yaş gruplarının ürüne verdiği 
değerlerin ortalaması incelendiğinde ise ilk grup ortalaması 4 puan, ikinci grup ortalaması 4,2 
puan ve üçüncü grup ortalaması 3,6 puan değeri olarak görülmektedir. Bu bağlamda tüm 
grupların verdiği puanlar iyi kategorisine denk gelen 4 puana yakındır. Ürünün tüm yaş grupları 
tarafından iyi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Duyusal analiz testinin sonuçları 
incelendiğinde Yeni Uğut’un pazarda halihazırda satılan kakaolu fındık kremasının yerini 
tutabilecek sağlıklı ve geleneksel bir ürün potansiyelinin bulunduğu yorumu yapılabilir.  

TARTIŞMA 

Gerçekleştirilen çalışma kapsamında fonksiyonel gıda ürünü olarak geliştirilen Yeni Uğut, 
duyusal analiz testi ile değerlendirilmeye alınmıştır. Duyusal analiz testleri ile ürün için bir 
hedef kitle oluşturulması hedeflenmiş ve bu nedenle demografik özelliklerden yaş ve cinsiyet 
faktörleri göz önüne alınmıştır. Duyusal analiz testi kapsamında ürünün tat, koku, renk, 
sürülebilir kıvam, doku ve genel beğeni özellikleri değerlendirmeye alınmıştır. Kalite 
kriterlerinden tat faktörü için kadın bireylerin verdiği değerler incelendiğinde daha geniş bir 
puan dağılımı olduğu görülmektedir. Ürününün tat kriterinin kadın bireyler için henüz yeterli 
düzeyde olmadığı ve geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. Erkek bireylerin verileri 
incelendiğinde ise verilerin orta dereceden başlaması kabul edilebilir bir tat oluşturduğu 
söylenebilir. Verilerin genel incelemesi sonucunda tat faktörünün geliştirilmesi gerektiği 
sonucuna varılmıştır.  Koku kalite kriteri için verilen değerlerin kadın ve erkek bireyler arasında 
majör fark bulunmaması ve yüksek değerlerde bulunması kriterin tüketim uygun olduğunu 
göstermektedir. Fakat erkek bireyler tarafından verilen değerlerde hiç çok iyi bulunmaması 
koku faktörünün araştırılması gerektiğini de göstermektedir. Renk kalite kriteri her iki cinsiyet 
grubu tarafından da çok iyi değeri en fazla verilen değer olması nedeniyle bireyler tarafından 
beğenildiği söylenebilir. Sürülebilir kıvam her iki cinsiyet grubu tarafından da çoğunlukla çok 
iyi olarak değerlendirilmiştir. Bu durumda Yeni Uğut ürünü sürülebilir kıvam kriterinde başarılı 
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bir ürün olarak kabul edilebilir. Doku kriteri cinsiyet grupları açısından incelendiğinde, üründe 
bulunan pürüzlü yapının kadın bireyler tarafından genel ortalamada daha fazla beğenildiği fakat 
verilerin erkek bireylere göre daha farklılık gösteren bir dağılımda bulunduğu görülmektedir. 
Yeni Uğut ürünün cinsiyet faktörüne göre genel beğeni değerlendirilmeleri görülmektedir. Bu 
bağlamda Yeni Uğut ürününün kadın bireyler tarafından erkek bireylere oranla daha fazla 
beğenildiği görülmektedir. Kadın bireyler tarafından çoğunlukta iyi olarak değerlendirilen 
ürün, erkek bireyler tarafından orta, iyi veya çok iyi değerlerini aynı oranda almıştır. Bu 
bağlamda ürünün erkek bireyler tarafından tercih edilmesi için geliştirilmesi gerektiği 
söylenebilir.  

Şekil 8. Değerlendirme Kriterlerinin Ortalama Sonuçları 

 
Şekil 8.’de ele alınan tüm değerlendirme kriterlerinin duyusal analiz sonucunda ulaştıkları 
ortalama sayısal değerler açısından radar grafik üzerinde görünümü bulunmaktadır. Radar 
grafik incelendiğinde tat ve doku kriterlerinin genel kabul görmesine rağmen en düşük 
ortalamalara sahip oldukları ve bu bağlamda geliştirilmesi gereken kriterler olduğu söylenebilir. 
Diğer yandan en yüksek ortalamanın ise renk kriterine ait olduğu görülmektedir.  

SONUÇ 

Gastronomide yeni ürün geliştirme çalışmalarının giderek önem kazandığı görülmektedir. 
Özellikle eğitimli şeflerin gıda bilimi ile gastronomiyi bir arada kullanarak çok amaçlı ürün 
geliştirdikleri bilinmektedir. Söz gelimi fine-dining restoran şeflerinin tadım menülerinde 
gösterdikleri yaratıcılığın ürün geliştirme başarılarından kaynaklandığı söylenebilir. Dünyanın 
ünlü şeflerinin geliştirdikleri yeni ürünlerin birtakım özelliklere sahip olduğu görülmektedir. 
Bu şeflerin geleneksel bir ürünü modernize ederek yeniden servise sunmaları, farklı diyet 
tiplerine hitap edecek ürünleri sürdürülebilir, çevreye duyarlı ürün ve teknikler ile oluşturmaları 
örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada Anadolu’nun kadim lezzetlerinden olan ancak 
günümüzde unutulmaya başlanmış Uğut Tatlısının geleneksel reçetesi modernize edilerek 
sunulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Uğut tatlısının yenilenerek piyasaya sürülmesi ile bir kültürün 
unutulmasını engellemek ve özel alerjik reaksiyonlar hariç olmak üzere tüm diyet tiplerine 
uyum sağlayabilecek ortak bir ürün sunulması hedeflenmiştir. Ürünün farklı diyet tiplerine 
hitap etmesi ve geleneksel ürünlere katma değer sağlaması açısından bu çalışmanın önemli 
olduğu düşünülmektedir. Çalışma sonucunda fındık ve kakao ile besin içeriği zenginleştirilmiş 
Yeni Uğut tatlısının duyusal analiz ile panelistler tarafından tat, koku, renk, sürülebilir kıvam, 
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doku ve genel beğeni kriterleri bazında değerlendirilmiştir. Duyusal analiz sonuçlarında 
değerlendirilen tat, koku, renk, doku, sürülebilir kıvam ve genel beğeni kalite kriterlerinden 
genel beğeninin tüketici tarafından kabul edildiğini gösterirken, tat ve doku kriterleri en düşük 
ortalamalara sahip olmaları nedeniyle geliştirilmeye açık yönler olduğu görülmektedir. Sonuç 
olarak ürününü geliştirilme potansiyeli bulunan yeni gıda ürünü olarak tüketici tarafından kabul 
görebileceği duyusal analiz ortalama değerleri ile ulaşılmaktadır. İlerleyen çalışmalarda Yeni 
Uğut ürününün pazarda bulunan çikolatalı fındık kremaları ile karşılaştırmalı kimyasal ve 
duyusal analizleri ile değerlendirilmeye alınması ürününün kabul görebilme oranının 
anlaşılmasında daha etkili bir rol oynayabilir.  
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ÖZET  

Çocuk ve ergen beslenmesinde yaş gruplarının sağlık açısından zararlı, besleyici değeri az 
ancak enerji değeri yüksek ürünlere yöneliminin çok olması, sporcuların besin öğesi yüksek 
atıştırmalıklara olan ihtiyaçları, çalışan kesimin yemeğe ayırabileceği zamanın az olmasından 
kaynaklı atıştırmalıklara yönelimi gibi sebeplerden sağlıklı atıştırmalıkların üretimine ihtiyaç 
gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmada ara öğünlerde tüketilebilecek sağlıklı atıştırmalık ürün 
tasarımı amaçlanmıştır. Ürünün genel olarak her kesimin tüketebileceği şeker ve koruyucu 
katkı maddeleri içermeyen bir ürün olması hedeflenmiştir. Ürünlerin içeriği farklı oranlarda 
kakao, keçiboynuzu özü, hindistan cevizi yağı, süt, yulaf, kuru üzüm, keten tohumu, bal, fındık, 
kuru dut, vişne, steviadan oluşmaktadır. Denenen 3 faklı tarif ile ortaya çıkartılan ürünler 
eğitimli panelistler tarafından duyusal analize tabi tutulmuştur. Duyusal değerlendirme sonucu 
üç numaralı ürünün panelistler tarafından en yüksek beğeniye sahip olduğu bulunmuştur. 
Geliştirilen ürünün bir porsiyonu 50 gram olup 140 kalori değerine sahiptir, ayrıca bir 
porsiyonunda 3.15 g protein 7.35 g yağ 18 g karbonhidrat bulunmaktadır. Geliştirilen ürün 
formunun sıkı olması istenmiştir ancak ürün dağılan bir yapıdadır. Bu amaçla yapılan 
çalışmalar artırılmalı ve depolama sürelerini de içeren ve farklı kitlelere hitap edecek sağlıklı 
atıştırmalıklar geliştirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: sağlıklı atıştırmalık, ürün geliştirme, duyusal değerlendirme 

PRODUCT DEVELOPMENT AND SENSORY EVALUATION AS A 
HEALTHY SNACK 

ABSTRACT  

The need for the production of healthy snacks is increasing day by day due to reasons such as 
the tendency of age groups to products with low nutritional value but high energy value harmful 
to health, the need of athletes for snacks with high nutritional content, and the tendency of the 
working class to snacks due to the lack of time to spare for food in the nutrition of children and 
adolescents. In this study, it is aimed to design a healthy snack product that can be consumed 
in between meals. It is aimed to make the product a product that does not contain sugar and 
preservative additives that can be consumed by all segments in general. The content of the 
products consists of cocoa, carob extract, coconut oil, milk, oats, raisins, flax seeds, honey, 
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hazelnuts, dried mulberries, sour cherries, and stevia in different proportions. The products 
revealed with 3 different recipes tried were subjected to sensory analysis by trained panelists. 
As a result of the sensory evaluation, it was found that product number three had the highest 
appreciation by the panelists. A portion of the developed product is 50 grams and has 140 
calories, in addition, there is 3.15 g of protein, 7.35 g of fat and 18 g of carbohydrates in one 
portion. The developed product form was requested to be tight, but the product has a dispersed 
structure. For this purpose, studies should be increased and healthy snacks should be developed 
that will appeal to different audiences, including storage times. 

Keywords: healthy snack, product development, sensory evaluation 

GİRİŞ  

2000’li yıllardan itibaren yapılan araştırmaların sonuçlarına göre besin tercihleri ve fiziksel 
aktivite düzeyi obezite, tansiyon, insülin direnci ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların 
oluşmasında risk faktörü olarak değerlendirilmektedir (Tek ve Karaçil Ermumcu, 2019). 
Günümüzde gelişen teknolojiyle, herkes tarafından kolayca ulaşılabilen sosyal medya araçları 
sayesinde beslenmenin sağlık üzerindeki etkisi toplumun her kesiminde popülerleşmektedir 
(İren, 2019).  Bu bilinç arttıkça sağlıklı beslenme üzerinde arayışlara giren insanların kolay 
ulaşılabilir, kısa sürede tüketilebilecek, besin değeri açısından zengin atıştırmalıklara ihtiyaç 
duydugu bilinmektedir. Günümüzde ise endüstriyel alanda üretilen atıştırmalıkların büyük 
çoğunluğunun yüksek enerji değeri düşük besin içeriğiyle üretilen reçetelerden oluşturulması 
nedeniyle sağlıklı beslenmeye katkıları olmadığı yönünde değerlendirilmektedir. Bu nedenle 
atıştırmalık reçetelerinin düzenlenmesi bir gereklilik haline gelmektedir (Değerli ve El, 2019). 

Bu çalışmada şekersiz, gıda katkı ve koruyucu maddesi içermeyen besleyici bir sağlıklı 
atıştırmalık ürün geliştirmesi yapılıp duyusal analize sunulmuştur. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için en gerekli unsurların başında beslenme gelmektedir. 
Beslenme yalnızca karın doyurmak ya da bireyin yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek amacıyla 
tüketmesi gereken bir ihtiyaç olarak görülmemelidir. Bireyin yaşam kalitesini, ruhsal sağlığını, 
sosyal hayatını ve gelecekte yaşayabileceği kronik rahatsızlıklarını temelden etkileyen bir 
faktör olduğu bilinmektedir. Kısaca beslenme bireyin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı, 
güçlü ve iyi şekilde yaşamını sürdürebilmesi için ihtiyacı olan enerjiyle besin öğelerinin yeterli, 
dengeli ve doğru zamanda alınmasıyla vücutta kullanılmasıdır ((Kocatepe ve Tırıl, 2015) 

Vücudun birçok fonksiyonunu gerçekleştirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır. Bu enerjinin 
çoğunluğu beslenme sırasında vücutta kullanılan besin ögelerinden karşılanmaktadır (Mc Ardle 
vd. 2007). Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmesi için günlük olarak belirli değerlerde tüketmesi 
gereken besin öğeleri vardır. Bu maddeler alınmadığında veya alınması gereken miktardan az 
veya fazla olduğunda bireyin sağlığının bozulduğu görülmüştür( Mc Ardle vd., 2007). Besin 
ögeleri vücudumuzun günlük ihtiyacından az alındığında yetersiz beslenme durumu, fazla 
alındığında ise dengesiz beslenme durumu oluşur.  İnsanlar yeterince yemesine rağmen yanlış 
besin seçimi, yanlış pişirme tekniği ve yanlış besin kombinasyonları yüzünden yeterli ve gerekli 
olan besin öğelerinin tamamını vücutta kullanamayabilir. Bu durum da dengesiz beslenmeye 
yol açmaktadır (Çakırcalı, 1998).  
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Yeterli ve dengeli beslenme için bireyler arası yaş, cinsiyet, özel durumlar gibi faktörlerden 
kaynaklı olarak enerji ve besin ögesi gereksinimleri farklılık göstermektedir. İnsan, vücudu için 
gerekli besin ögelerini doğal besinler aracılığıyla karşılamaktadır. Besinler içerisinde 
barındırdığı besin ögesi ve miktarları yönünden farklıdırlar örneğin bazı besinlerde protein 
oranı yüksekken bazısı karbonhidrat açısından zengin olabilir. Her besini ayrı ayrı tüketme 
olanağımız yoktur ancak besinler, besleyicilik değerleri açısından 4 ana grupta incelebilir ve 
aynı gruptaki besinler birbirinin yerini tutar. Bu da yeterli ve dengeli beslenmeye olanak sağlar 
(Toprak vd., 2002). 

Yeme alışkanlıkları 

Yeme alışkanlığı toplumlar arası veya bireyler arası farklılık göstermektedir. Kişilerin besinle 
arasındaki ilişki yalnızca fizyolojik ihtiyaç olmaktan yanı sıra sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 
doyumuna, yaşam tarzlarına, alışkanlıklarına, çevrelerine ve eğitimlerine göre değişiklik 
göstermektedir (Önçel, 2015). Yeme alışkanlıklarında yiyeceklere dinsel anlamlar yüklendiği 
de görülmektedir.  Yeme alışkanlığını etkileyen bir diğer önemli faktör ise o yörenin besin 
yapısıdır (Mangır, 1987). Kişinin yaşadığı bölgede üretimi fazla olan besin maddelerinin 
tüketimi de oldukça fazladır. Her toplumun kendine özgü yeme alışkanlıkları olabileceği gibi 
her bireyin de kendine özgü lezzet algısıyla veya farklı faktörlerle şekillenmiş yeme alışkanlığı 
olabilir. Yeme alışkanlıkları kişilerin lezzet algısını ön planda tuttuğu görülmektedir çünkü kişi 
beğenmediği lezzetli bulmadığı gıdayı tüketmeyi reddetmektedir. Yeme alışkanlıkları 
değişmesi güç bir tabu gibi görünse de gelişmekte olan dünya, bilinçlenen toplum, farklı 
kültürlerin lezzetlerine ulaşılabilirliğin artması ve sağlıklı beslenmeye artan ilgi ile yeme 
alışkanlıklarında değişimler meydana gelmektedir.  

Tüketiciyi atıştırma eylemine iten nedenler 

Bireyler, yoğun iş tempolarında zamandan tasarruf etmek amacıyla öğün sürelerini kısaltmaya 
veya öğün atlamaya yönelmektedirler. Ancak endüstriyel olarak üretilen paketli atıştırmalık 
gıdalar koruyucu maddeler, katkı maddeleri, tuz, ilave şeker içermektedir ve besin ögesi düşük 
enerji değeri yüksek gıdalardır (USDA, 2015). Tüketiciyi atıştırma eylemine iten nedenlerin 
incelendiği çalışmalar da bulunmaktadır. Bu nedenlerden bir tanesi sosyal çevredir. Yemek 
yemekte olan bireye etki eden çok fazla etken vardır örneğin yemek yeme eylemi sırasında eşlik 
eden ve daha fazla yemek tüketen bir birey kişiyi daha fazla yemeye yönlendirmektedir. Yalnız 
yemek yemekte olan bireyi etkileyen çevresel faktörler de cep telefonu reklam panoları gibi 
etkenlerdir. Öte yandan toplu organizasyon ve etkinliklerde ikram edilen atıştırmalık 
seçeneklerinin neredeyse tamamı şeker, tuz, yağ içeren ve enerji değeri yüksek ürünlerdir 
(Değerli ve El, 2019).  Bu da sosyal çevrenin bireyi, ihtiyacı olmadığı miktarlarda gıda 
tüketmeye ve atıştırmaya yönelten önemli bir faktör olduğunu kanıtlamaktadır (Sezen ve 
Keskin, 2021). Bir diğer önemli faktör ise psikolojik nedenlerdir. Can sıkıntısı veya bekleyerek 
geçen zaman, duygusal dalgalanmalar, duygusal açlık (depresyon, anksiyete gibi durumlarda 
ortaya çıkan normalden fazla yeme davranışı) kişiyi atıştırmaya iten faktörler arasında yer 
almaktadır (İnalkaç ve Arslantaş, 2018).  

Bazı ülkelerde yayınlanan beslenme rehberlerinde ülkelerin besin ögesi yetersizleri gözetilerek 
ülkeye özgü atıştırmalık önerileri sunulmaktadır. Bunlar; baklagiller, tropik meyveler, kuru 
balık, özel peynirler, yoğurt ve benzeri süt ürünleri, kuru yemişler, kuru meyveler, taze meyve 
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sebzeler, tam tahıllı peksimetler, ilave şeker içermeyen içeceklerdir (Hess vd., 2016). Türkiye 
Beslenme Rehberinde çocuk beslenmesi, işçi beslenmesi, sporcu beslenmesi için hazırlanmış 
başlıkların altında ara öğün tüketmeleri gerektiği vurgulanmış ve öneri olarak kuruyemiş, 
meyve, peynirli sandviçlerden bahsedilmiştir (TÜBER, 2016).  

Sağlıklı gıda kavramının basit bir şekilde tanımını yapmak pek doğru değildir çünkü sağlıklı 
gıda oldukça geniş kapsamlı bahsedilmesi gereken bir konudur. Bu konuda halk arasında çok 
fazla yanlış bilgi mevcuttur. Örneğin uzun yıllar boyunca yağdan uzak bir beslenme anlayışının 
sağlıklı olduğu vurgulanmıştır ancak son yıllarda ortaya çıkan sağlık açısından önemi 
vurgulanan ve övülen ketojenik beslenmenin temeli yağ üzerine kuruludur (Bozyiğit ve Kılınç 
2019). 

 Günümüzde tüketicilerin sağlıklarına daha fazla önem verdiği ve bilinçlendiği bunun 
sonucunda sağlıklı beslenmeye daha fazla yöneldiği görülmektedir (Erciş vd.,2016). Bu durum 
da üreticiyi ve pazarlamacıları harekete geçirmiştir (Onurlubaş vd., 2020).  Tüketicilerin bu 
sağlıklı gıda arayışına yönelik olarak pek çok sağlıklı atıştırmalık adı altında ürün piyasaya 
sunulmuştur. İlk başta sporcuların dikkatini çeken bu atıştırmalıklar zamanla günlük 
hayatlarında yemeğe az vakit ayıran çalışanlardan çocuklara kadar herkesin tercih ettiği ürünler 
haline gelmiştir. Ancak gerçekten bilinçli kesim bu ürünlerin bazılarında ilave şeker, ilave tuz, 
koruyucu katkı maddeleri gibi sağlık için yararlı olmayan bileşenler içeriğini farkına 
varmaktadır. Bu nedenle tüketiciyi besin öğeleri açısından tatmin edebilecek sağlıklı 
atıştırmalık tasarımları geliştirilmelidir. Ara öğünlerde tüketilen atıştırmalık gıdaların enerjisi 
azaltılırken besin içeriği korunmalı veya yüksek besin içeriğiyle (protein, yağ asitleri, diyet lifi, 
biyoaktif bileşenlerce zengin) desteklenmedir (El ve Şimşek, 2012; Marques, vd., 2016).  Diyet 
lif, insan ince bağırsağında sindirilmeyen buna karşılık kalın bağırsakta tamamen veya kısmen 
fermente olan, bitkilerin yenilebilir kısımlarıdır (Ekici ve Ercoşkun 2007). Diyet liflerini, 
glukoz ünitelerine parçalayan sindirim enzimleri, insanlarda bulunmadığından, bu bileşenler 
tamamen sindirilememekte ve dolayısıyla da emilememektedir. Ancak, bağırsakta 
fermentasyona uğradıktan sonra bir miktar enerji vermektedir. Diyet lif; suda çözünür ve 
çözünmez lif olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Gıdalardaki diyet lifinin yaklaşık %75’lik kısmı 
çözünmeyen özelliktedir (Dreher 2001, Figuerola vd. 2005).  

Bununla birlikte gıdalar, besin değerleri ve vücut için içerdikleri kalorileri dışında birçok sosyal 
ve kültürel anlama ve öneme sahip ürünlerdir. Bir yiyeceğin sadece vücuda sağladığı kalori için 
tüketilmediği bilinmektedir (Marques, vd., 2016). Yiyecekler duyusal yönden kişilere hitap 
ettiğinde tüketim sıklığı ve miktarı artmaktadır. Bu nedenle sağlıklı atıştırmalık tasarımlarının 
duyusal yönden de kişiye hitap eden, tatmin edici lezzetlerde olması kişileri sağlıklı beslenme 
davranışına yakınlaştıracağı düşünülmektedir.  

Atıştırmalıkların üretimi 

Atıştırmalık gıdalarda en çok kullanılan üretim yöntemlerinin başında fırınlama, kızartma ve 
ekstrüzyon gelmektedir. Kızartma ve ekstrüzyon işleminden geçen ürünler besleyicilik 
yönünden tatmin edici olmamaktadır bununla birlikte yüksek kalori içermektedir (Değerli ve 
El, 2019). Atıştırmalıkların içeriği kadar üretim yöntemi de değerlendirilmelidir. Harmanlanan 
ürünler ısıl işlemden geçtikten sonra besin değerlerinin korunması besin değeri kaybının 
minimumda tutulmasına önem verilmelidir. 

671



 

Besin satın almada dikkat edilmesi gereken hususlar 

Tüketici satın alma davranışı demografik, ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel faktörlerden 
ve bununla birlikte ürünün fiyatı, görünüşü, paketlenmesi, markası gibi birçok faktöre göre 
değişiklik göstermektedir (Akat vd., 2006).   

Son yıllarda perakendecilik sektörü hızla gelişim göstermektedir. Sektörün bu hızlı gelişimiyle 
tüketicilerin satın alma davranışlarında da değişimler gözlenmektedir.  Tüketiciler alışveriş için 
geçtiğimiz yıllarda mahalle bakkallarını veya küçük marketleri tercih ederken, artık 
perakendeciliğin hızlı gelişiminin sonucuyla ortaya çıkan süpermarketleri, hipermarketleri ve 
alışveriş merkezlerini daha fazla tercih etmeye başlamaktadır (Kiraz, 2021).  

Günümüzün rekabet koşullarında çeşitli, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün seçeneklerinin çok fazla 
olması gibi bazı nedenlerden dolayı işletmeler rakip işletmesinden üstün olabilmek için tüketici 
odaklı olmaya mecbur kalmak durumundadır (Akgün, 2010).   Tüketicilerin sağlıklı ve nitelikli 
besinlerle yeterli ve dengeli beslenebilmesi ve satın alma esnasında aldatılmaması için dikkat 
etmesi gereken bazı hususlar vardır bunlar;  

Alışveriş listesi hazırlama 

Alışverişe çıkmadan önce bir alışveriş listesi hazırlamak tüketiciye kolaylık sağlamaktadır, 
tüketicinin neye ihtiyacı olduğunu unutmamasına ve gereksiz alışverişten kaçınmasına 
yardımcı olmaktadır (Güler ve Özçelik, 2002). 

Fiyat araştırması  

Özellikle sabit gelirli tüketicinin beslenme için ayırdığı parayı netleştirmesi, alışveriş öncesi 
gıdaların farklı yerlerdeki fiyatlarını araştırması ve ona göre satın alması gerekmektedir. Satın 
alacağı gıdanın daha az aracıyla, daha uygun fiyata satıldığı yerleri bulması tüketici için kar 
sağlamaktadır (Karakuş ve Küçükkömürler, 2012). 

Besin gruplarının seçimi ve fiyatla besleyicilik arasında ilişki arama 

Tüketicinin günlük, haftalık veya aylık olarak tüketmesi gereken besinler bulunmaktadır ancak 
tüketici her besinden tüketemeyeceği veya ulaşamayacağı için besinleri gruplandırarak satın 
almalıdır. İhtiyacı olan besinleri grupların içerisinden birbirinin yerini tutabilecek ürünlerle 
karşılayabilmektedir. Bunlara örnek olarak;  

1. Bulgur pirinçten daha besleyicidir ve fiyatı daha ucuzdur. 

2. Yumurta vücudumuzda et kadar besleyicilik gösterir ve fiyatı daha ucuzdur. 

3. Mercimek et kadar besleyici ve protein değeri yüksektir ve fiyatı daha ucuzdur.  

4. Mevsiminde satılan meyve ve sebzeler mevsiminde olmayanlara göre çok daha 
besleyici ve lezzetlidir. Fiyatları ise daha ucuzdur. 

Beslenme ve yemek kültürü; ekonomik kalkınma, turizm, tarih, sosyoloji ve işletme gibi 
alanlarla birebir ya da multidisipliner şekilde ilişkilidir. Gastronomide “ürün geliştirme” 
kavramı da bu ilişkinin bir yansıması olup, zamana ve coğrafyaya bağlı yemek kültürünün 
değişen zaman ve buna bağlı olarak değişen teknoloji, üretim biçimleri, pişirme teknikleri ve 
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tüketim alışkanlıklar ı etrafında yeniden “yorumlanması”, “kimliklendirilmesi”, “yeniden 
inşası” çalışmalarını da beraberinde getirmektedir (Akbaba, 2005). 

Sağlıklı besin seçimi 

Yetersiz ve dengesiz beslenme sonucu ortaya çıktığı düşünülen bazı hastalıkların önlenmesine 
yönelik ortak risk faktörlerine karşı mücadele eden etkili girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 
girişimler arasında önemli rol oynayacağı düşünülen beslenme eğitimi de bulunmaktadır. Hızla 
gelişen dünyada yaşam kalitesini arttırmak için tüm toplumun beslenme konusunda 
bilinçlenmesi, sağlıklı beslenmeyi yaşamlarında alışkanlık haline getirmesinin önemli bir faktör 
olduğu bilinmektedir ((Sağlık Bakanlığı, 2011).  

Beslenme davranışı birçok değişken faktörden etkilenebilen karmaşık bir yapıdadır. Beslenme 
konusunda bilinçli olmak besin seçimini ve tüketimini etkilemektedir. Günlük yaşam içerisinde 
beslenmemiz için çok fazla çeşit bulunmasından kaynaklı çeşitli kararlar almamız 
gerekmektedir. Bu nedenle hangi türlerdeki yiyeceklerden, ne kadar miktarda ve nereden satın 
alınacağına dair doğru seçimler yapabilmemiz için sağlıklı beslenme ve sağlıklı besin 
konusunda bilinçli olunması gerekmektedir (Aktaş ve Özdoğan, 2016).  

Sağlıklı besin seçimi için tahıl ürünlerinde dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi 
saflaştırılmış olmamasıdır çünkü tahıl ürünü saflaştırılması doğal yapısında bulunan birçok 
vitaminin ve mineralin kaybolmasına neden olmaktadır. Zenginleştirilmiş tahıl ürünleri sağlıklı 
besin seçimi için daha doğru bir karardır. Bazı diyet olarak satılan gıdaların etiketlerinde 
“Light" ibaresi yer almaktadır. Bu terim ülkemizde genellikle kalorisi standart besinlere göre 
daha az olan ürünler için kullanılmaktadır. Ancak yurt dışında light kelimesi bizdeki 
anlamından farklı olarak yapı ve tat açısından hafif anlamında da kullanılmaktadır. Tam olarak 
hangi anlama geldiğinden emin olabilmek için etiket bilgilerini okumak gerekmektedir (Toprak 
vd., 2002). 

Sağlığı korumak amacıyla endüstriyel olarak üretilen paketli gıdaların tuz miktarı da 
azaltılabilmektedir. Bilindiği üzere tuz sodyum kaynağıdır ve Fazla tüketildiğinde takdirde 
tansiyonun yükselmesine, vücutta su toplanmasına (ödem) vb. durumlara sebep olabilmektedir. 
Bazen bir gıda etiketi üzerinde “az tuzlu, tuzu azaltılmış” ibarelerine rastlanabilir ancak bu 
ürünün gerçekten az tuzlu olduğu anlamına gelmeyebilir çünkü bu ürüne az tuz ilave edilmiş 
olsa dahi ürün kendiliğinden tuz kaynağı olabilmektedir.  Bu nedenle yine etiket okumak 
gerekmektedir. İlave şeker içermeyen ürünler besin seçimi açısından daha sağlıklıdır (Akgün 
vd, 2018). Etiket üzerinde “fit”, “diyet”, “light” yazan ürünler bile çoğu zaman ilave şeker 
içermektedir. Bu nedenle etiket okunmalı içindekiler ve besin değeri tabloları satın almadan 
önce gözden geçirilmelidir. Sağlıklı besin seçimi için çoğu zaman doğal ve taze ürünler 
seçilmelidir ancak taze ürünlere ulaşılamadığı zamanlarda tercih edilebilecek paketli ürünlerin 
fazla katkı maddesi içermemesine özen gösterilmelidir. Beyaz ekmek yerine kepekli, tam 
buğdaylı esmer ekmeklerin tercih edilmesi daha sağlıklı bir besin seçimi olmaktadır (Çalışır 
vd., 2019) 

Beslenmeye yönelik tüketici tutumu 

Kişilerin besin seçimlerinin birçok faktöre göre değişiklik gösterdiğinden önceki bölümlerde, 
katılımcıların %62 sinin beslenme tercihlerini sağlıklı beslenmeden yana kullanma yönünde 
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bilinçli bir gayret içerisinde olduklarını, %52 sinin de yeterince sağlıklı beslendiklerini 
inanmaları sebebiyle, beslenme düzenlerinin değiştirme fikrinde olmadıklarını ortaya 
koymuştur (Çavdar vd., 2018). Sağlıklı beslenme konusunda bilinçli çaba gösterenlerin 
çoğunluğunun 51- 64 yaşları arasındaki bayanlardan oluştuğu da ayrıca bulunmuştur. Bazı 
ülkelerde oluşturulan odak gruplarla yapılan araştırmalar insanların çoğunlukla beslenmeye 
yönelik ihtiyaçları hakkında güvenilir kaynaklar tarafından bilgi sunulmasını beklediklerini 
göstermiştir.  İnsanlar sağlıksız beslenmenin sağlık sorunlarına da yol açtığının bilincinde 
olduklarını ve beslenme konusunda kendi sorumluluklarını alabileceklerini belirtmektedirler. 
Tüm katılımcıların protein, karbonhidrat, kalori gibi beslenme terminolojisi hakkında bilinçli 
olduğu saptanmıştır ancak besin öğeleri katkı maddeleri gibi kavramlarda bilgi karmaşasına 
düştükleri gözlemlenmiştir (Özden, 2019).  

Genellikle herkes beslenmenin önemi olduğu konusundan ortak paydada buluşmasına rağmen 
beslenme konusunda bilgi kaynağı olarak medya veya pazarlama aktivitelerini 
göstermektedirler. Kanada’da yapılan bir araştırmada toplumun %87’sinin beslenme 
konusunda bilinçli olduklarına inandıklarını ve beslenme hakkında bilgi edinme yolu olarak 
%77’sinin ürün etiketlerini %76’sının yazılı basını %66’sının sosyal çevresini %65’inin 
elektronik medyayı ancak %51’inin tıp tabanlı bilgi kaynaklarını edindiklerini göstermektedir. 
National Institute of Nutrition’un 2000 yılında Kanada’da gerçekleştirdiği bir araştırmada, 
tüketicilerin ürünün içerdiği besin değerlerinden ziyade sağlığa olan yararları hakkında verilen 
bilgileri daha çok önemsediklerini göstermiştir. İnsan yaşamak için beslenmeye gereksinim 
duymaktadır ancak beslenme olgusuna dair belli bir bir tutum da gerçekleştirmektedir. 
İnsanların beslenme gereksinimi evrenseldir ancak beslenme şekli ve alışkanlıkları birbirinden 
farklıdır çünkü beslenme alışkanlıkları psikolojik, yaşam tarzı, cinsiyet, sosyo-kültürel 
değişkenlikler gibi birçok faktörden dolayı değişiklik göstermektedir. Bu nedenle tüm insanlık 
için tek bir beslenme formülü geliştirilememektedir (New Nutrition Business, 2017).  

Son yıllarda yoğun iş temposu gibi nedenlerden dolayı hızlı yaşam tarzına geçiş yapılmıştır, bu 
nedenle hızlı yemek anlayışı da beraberinde gelmiştir. Çoğu zaman ev dışında ve hızlıca yeme 
alışkanlığı yerleşmiş bulunmaktadır. Beslenme alışkanlıklarındaki bu değişkenlik atıştırmalık 
gıda tüketiminde de ön plana çıkmaya başlamıştır ve insanlar daha fazla atıştırmalık gıdaya 
yönelim göstermektedir (Belge, 2016).   

Çabuk servis nedeniyle zaman kazandıran, lezzet açısından kabul görmüş yiyecekler sunan ve 
uygun fiyatlı olan fast food restoranlar daha fazla tercih edilmeye başlanmıştır. Tüketiciler ev 
dışarısında yemek yediklerinde en fazla kaloriyi bu tür hızlı servis restoranlarını tercih 
ettiklerinde almaktadırlar. Ben senle kalitesi açısından hızlı servis restoranlarında ki yiyecekler 
kişilerin diyetlerinde olumsuz etki yaratabilmektedir. Bu bağlamda beslenmenin sadece 
vücudun gereksinimleri açısından incelenmesi yeterli değildir. Hazır gıda sektörü günümüzde 
hızla büyümektedir. Beslenme olgusu incelenirken bireysel tercihlerin dışında ekonomik 
bileşenlerinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir (Güven, 2016). Günümüzde sağlıklı 
beslenme bilinci arttıkça bireylerin bu yönde algıları ve seçicilikleri de artmaktadır. Hazır 
gıdalarda bulunan katkı maddeleri hakkında tartışmalar ve iddialar arttıkça bireylerin beslenme 
algılarını etkilemektedir. Sağlıklı beslenme olgusu günümüzde kendine ait bir ekonomi-politiği 
bulunan bir boyuta taşınmıştır.  İnsanlar beslenme veya sağlıklı beslenme konularında farklı 
mecralarda bulunan her türlü bilgilendirme ve programlara yoğun ilgi göstermeye 

674



başlamışlardır. İlk akla gelen örneklerden bir tanesi televizyon kanallarında sunulan sağlıklı 
beslenme programları veya gıda sektöründeki pazarlama stratejilerinde sağlıklı beslenmenin 
vurgulanmasıdır. Sağlıklı beslenmeye yönelik gelişen tutumlara bir örnek de organik gıdalara 
karşı gösterilen ilginin son dönemlerde çok fazla yükselişte olmasıdır (New Nutrition Business, 
2017) 

YÖNTEM  

Ürün Geliştirme Aşamaları  

Ürün Geliştirme kavramı ürünün, fiziki yapısını, görünüşünü, işlevini farklı hale getirmek ve 
kalitesini yükseltmek demektir (Kılınç & Kılınç, 2018). Bu çalışma kapsamında sağlıklı 
beslenme adına sağlıklı atıştırmalık ürün geliştirilmesi hedeflenmiştir. Ürünün ilave şeker ve 
koruyucu katkı maddeleri içermemesi, 140 kkal enerji değerini aşmaması hedeflenmiştir. 
Atıştırmalığın reçete geliştirilmesi esnasında denemeler yapılmıştır ve ön duyusal 
değerlendirmeler yapılarak bazı hammaddeler eklenerek ve çıkartılarak nihai ürüne karar 
verilmiştir. Bu kapsamda yapılan denemeler:  

1. Deneme ve sonuçları 

Hammadde olarak balkabağı, protein tozu, yulaf, hindistan cevizi tozu, Hindistan cevizi yağı, 
hurma çekirdeği tozu, kakao, fındık bal, stevia kullanılmıştır. Hindistan cevizi yağı, yulaf, bal, 
fındık,Hindistan cevizi tozu ile bir Granola oluşturulmuştur. Balkabağı haşlanmıştır ve suyu 
çektirilmiştir protein tozu, stevia, hurma çekirdeği tozu ve kakao ile karıştırılıp yumuşak 
kıvamlı bir hamur elde edilmesi amaçlanmıştır.  

Hurma çekirdeği tozundan duyusal yönden olumsuz sonuç alınmıştır. Dilde verdiği rahatsız 
edici sert doku yüzünden ürün geliştirmede hammadde olarak kullanılmasından vazgeçilmiştir. 
Bunun yası sıra balkabağının lezzeti ve dokusu istenilen gibi sonuç vermediği için balkabağının 
kullanımından da vazgeçilmiştir. Ve ürün istenilenden fazla tatlı olmuştur. 

2. Deneme ve sonuçları 

Yulaf unu, yoğurt, yoğurt suyu, protein tozu, yumurta beyazı, Hindistan cevizi yağı, keten 
tohumu kullanılarak bir ürün denemesi yapılmıştır.  

Ürün geliştirilirken hedeflenen doku sert ve kıtır olmasıydı ancak hamur ince yayılıp fırında 
farklı sürelerde 20-30 dakika gibi kurutulmaya çalışılsada istenilen dokuya ulaşılamamıştır. 

3. Deneme ve sonuçları 

Muz, kakao, stevia, hindistan cevizi tozu kullanılarak kıvamlı bir hamur kıvamı elde edilmesi 
amaçlanmıştır. 

Duyusal olarak muzun çiğ kokusu ve genel lezzet yeterince iyi bulunmamıştır ve istenilen tam 
kıvama ulaşılamamıştır.  

4. Deneme ve sonuçları 

Kakao, keçiboynuzu Özü, Hindistan cevizi yağı, süt, yulaf, kuru üzüm, keten tohumu, bal, 
fındık, kuru dut, vişne, stevia kullanılmıştır ve istenilen kıvam ve lezzete ulaşılmıştır.  
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Atıştırmalığın üretimi  

Atıştırmalıklar 3 aşama şeklinde üretilmiştir. 1. Şekersiz çikolata üretimi 2. Vişne dolgusu 
üretimi 3. Yulaf granola üretimi 

1.Aşama çikolata üretimi 

Hindistan cevizi yağı benmari usulü eritilerek kakao keçiboynuzu özü ve sütle karıştırılarak 
çikolata üretimi sağlanmıştır. 

 

 

Şekil 1. Çikolata üretimi aşamaları   

Açıklama: Benmari usülünde eritilen hindistan cevizi yağı, şekersiz çikolata için kullanılacak 
olan kakao, şekersiz çikolata için kullanılacak olan keçiboynuzu özü, kakao ve keçiboynuzu 
özü karışımı ,karışıma eklenen süt ,şekersiz çikolata ile nihai görünümü  

2. Aşama vişne dolgusu üretimi  

Vişne dolgusunun şekersiz biraz akışkan biraz kıvamlı sos gibi bir dolgu olması hedeflenmiştir. 

Şeker yerine stevia ile tatlandırılmıştır. Koyu kıvamı elde edebilmek için suyun buharlaşarak 
uzaklaşması sağlanmıştır ve vişne posalarının da kullanılması ile istenilen kıvama ulaşılmıştır. 

Dolgu en son blendırdan geçirilerek daha pürüzsüz kıvama ulaşılmak hedeflenmiştir. 
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Şekil 2. Vişne dolgusu üretimi aşamaları 

Açıklama: Vişnedeki suyun kaynatılarak buharlaştırılmasının sağlanması, vişnelere stevia 
eklenme aşaması, karışımın blendırdan geçirilmesi, vişne dolgusu son hali 

3. Aşama yulaf granola üretimi 

Sağlıklı karbonhidrat olarak ve atıştırmalığı lif açısından zenginleştirmek için yulaf tercih 
edilmiştir. Kuru üzüm tatlandırmak amacıyla ve kuru üzümün demir, bakır D vitamini gibi 
vitamin ve mineralleri içermesinden dolayı tercih edilmiştir. Kuru dut ise atıştırmalığın 
geliştirilmesinde antioksidanlar, kalsiyum, K vitamini gibi vitamin ve mineralleri içermesi 
sebebiyle ve tatlandırmak amacıyla kullanılmıştır.  

Yağlı tohumlar arasından keten tohumu yüksek lif içeriği, antioksidan bakımından zengin 
olması, omega-3 gibi sağlıklı yağlar içermesi gibi birçok sebepten dolayı ürün geliştirilirken 
tercih edilmiştir. Kuruyemişler arasından fındık e vitamini açısından zengin bir kaynak olması, 
yüksek oranda lif protein içermesi, magnezyum kaynağı olması ve b6 vitamini içermesi sebebi 
ile tercih edilmiştir. Bal doğal şeker içeriği ile tatlandırması amacıyla ve fiziksel görünüm 
açısından atıştırmalığın bütün şeklinde bir arada durmasını sağlaması nedeniyle tercih 
edilmiştir. Hindistan cevizi yağı e vitamini, steroller ve polifenoller gibi biyoaktif bileşikleri 
içermesi sebebi ile tercih edilmiştir. Granola hazırlanırken Hindistan cevizi yağı ve yulaf 
kavrulmuştur daha sonrasında sırayla keten tohumu, fındık, kuru üzüm, kuru dut eklenmiştir ve 
kavurma işlemi bittikten sonra bal eklenerek granolaya şekil verilmiştir.  

 

Şekil 3. Yulaf Granola Üretim Aşamaları 
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Açıklama: Yulaf granola için kullanılacak malzemeler, yulaf ve hindistan cevizi yağı kavrulma 
aşaması, karışıma keten tohumu eklenmesi, karışıma kuru meyveler ve balın eklenmesi 

Şekil 4. Sağlıklı Atıştırmalık Üretim Aşamaları Son Hali 

Açıklama: Karışımın kalıplara dökülüp şekil verilmesi, yulaf granolanın üzerine vişne dolgusu 
ve çikolatanın eklenmesi, sağlıklı atıştırmalığın nihai görünümü 

Homojen olarak karıştırılan ve şekil verilen granolanın üzerine vişne dolgusu onun üzerine de 
şekersiz çikolata eklenerek sağlıklı sağlıklı atıştırmalık ürün geliştirme tamamlanmıştır. 

Duyusal Analiz 

Bu kapsamda farklı formülasyona sahip 3 adet sağlıklı atıştırmalık reçetesi geliştirilmiştir. Ürün 
formülasyonundaki malzeme miktarları 140 kcal geçmeyecek şekilde dizayn edilmiştir. 
Ürünler karışık olarak numaralandırılmıştır. Duyusal analiz ölçeği olarak, uygulanacak panelin 
özellikleri, Altuğ-Onoğur ve Elmacı’nın “Gıdalarda Duyusal Değerlendirme” kitabı referans 
alınarak belirlenmiştir. Altuğ-Onoğur ve Elmacı duyusal analiz panellerinde; eğitilmiş 3-10, 
yarı eğitilmiş 8-25, eğitilmemiş en az 80 panelistin; hedonik testlerde ise yarı eğitilmiş 8-25, ya 
da eğitilmemiş en az 80 panelistin kullanılması gerektiğini ifade etmiştir (Altuğ-Onoğur ve 
Elmacı, 2015; 31). Geliştirilen reçeteler duyusal analiz yöntemiyle 9 uzman panelist tarafından 
değerlendirilmiştir. Panel grubu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanında eğitimli 
panelistlerden oluşmaktadır. Duyusal analiz öncesinde panelistlere gerekli bilgiler aktarılmış 
ve panelistlerin birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde oturmaları sağlanmıştır. Panelistlerden 
ağızlarındaki tadı nötürlemek amacıyla tadım aralarında su içmeleri istenmiştir.  

Duyusal değerlendirmede kalite puanlama testi ve hedonik skala kullanılmıştır. Kalite 
puanlama testi, görünüş özellikleri, dokusal özellikler ve lezzet özellikleri olarak 3 ana 
kategoriden oluşmaktadır. Görünüş özellikleri kategorisinde atıştırmalık rengi, yüzey dokusu, 
homojenliği, vişne dolgusu rengi ve genel görünüş yer almaktadır (Duman vd, 2021). Dokusal 
özellik kategorisinde sertliği, dolgu akışkanlığı, atıştırmalığın yapışkanlık ve genel doku 
özellikleri yer almaktadır. Lezzet özellikleri kategorisinde ise; rahatsız edici yanık kokusu, 
Hindistan cevizi tadı, kakao kokusu ve tadı, vişne kokusu ve tadı, fındık tadı, keten tohumu 
tadı, ve tatlılık ve özellikleri yer almaktadır. Son olarak genel beğeni puanı değerlendirmesinde 
9 puanlık hedonik skala kullanılmıştır. Kalite puanlama testi ve hedonik skalada “1=Aşırı Kötü, 
2=Çok Kötü, 3=Kötü, 4=Ortanın Altı Kötünün Üstü, 5=Orta, 6=İyinin Altı Ortanın Üstü, 7=İyi, 
8=Çok İyi, 9=Mükemmel” ifade etmektedir. Elde edilen verilerin ortalamaları alınmış ve grafik 
haline getirilmiştir. 
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Hazırlanan ve duyusal analizle en yüksek puanı alan Örnek 1’e ait sağlıklı atıştırmalığın nihai 
görüntüsü şekil 4’de verilmiştir.   

Duyusal analizler 

Duyusal analiz sonuçların ortalama değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Sonuçların grafiği ise Şekil 
5’de verilmiştir. 

Tablo 1. Duyusal analiz sonuçları 

                                                           
Duyusal özellikler 

 
Sonuçların ortalama değerleri 

 1.örnek 2.örnek 3.örnek 
Görünüş 
özellikleri 

Sağlıklı atıştırmalık rengi 7,90 6,5 5,50 
Sağlıklı atıştırmalık yüzey 
dokusu 

7,45 6,45 5,20 

Granola homojenliği 8,18 7,15 6,80 
Dolgu görünümü 7,81 7,70 6,7 
Genel görünüş 7,81 6,50 5,5 

Dokusal 
özellikler 

Granola sertliği 7,36 5,5 4,5 
Vişne dolgusu kıvam 7,54 5,3 4,2 
Sağlıklı atıştırmalık yapısı 7,27 5,4 4,9 
Çikolata yapısı 7 6,45 5,48 
Genel dokusal özellikler 7,36 5,55 4,66 

Lezzet 
özellikleri 

Rahatsız edici koku 8 7 6,89 
Hindistan cevizi kokusu 5,90 4,9 3,5 
Kakao kokusu 6,72 5,54 3,6 
Vişne kokusu 7,63 6,56 5,6 
Tatlılık 6,90 6,3 5,5 
Vişne tadı 6,90 5,6 4,56 
Fındık tadı 7 4,6 3,45 
Keten tohumu tadı 6,45 5,23 4,89 
Kakao tadı 6,09 5,45 3,25 
Kuru üzüm tadı 7 6,32 5,78 
Genel lezzet özellikleri  7,72 7,50 6,2 
Genel beğeni  7,72 6,5 5,8 

679



 
Şekil 5.  En Beğenilen Atıştımalığa Ait Duyusal Analiz Grafiği 

Tablo 2. Sağlık Atıştırmalık Formülasyonu 

En Yüksek Puan Alan Ürünün Reçetesi 

Kakao, 
Keçiboynuzu Özü, 
Hindistan Cevizi Yağı, 
Süt, 
Yulaf, 
Kuru Üzüm, 
Keten Tohumu, 
Bal, 
Fındık, 
Kuru Dut, 
Vişne, 
Stevia 

Hindistan cevizi yağı benmari usulü eritilerek kakao keçiboynuzu özü 
ve sütle karıştırılarak çikolata üretimi sağlanmıştır. 
 
Vişne dolgusunun şekersiz biraz akışkan biraz kıvamlı sos gibi bir 
dolgu olması hedeflenmiştir. 
Şeker yerine stevia ile tatlandırılmıştır. Koyu kıvamı elde edebilmek 
için suyun buharlaşarak uzaklaşması sağlanmıştır ve vişne posalarının 
da kullanılması ile istenilen kıvama ulaşılmıştır. 
Dolgu en son blendırdan geçirilerek daha pürüzsüz kıvama ulaşılmak 
hedeflenmiştir. 
 
Granola hazırlanırken Hindistan cevizi yağı ve yulaf kavrulmuştur 
daha sonrasında sırayla keten tohumu, fındık, kuru üzüm, kuru dut 
eklenmiştir ve kavurma işlemi bittikten sonra bal eklenerek granolaya 
şekil verilmiştir.  
 
Homojen olarak karıştırılan ve şekil verilen granolanın üzerine vişne 
dolgusu onun üzerine de şekersiz çikolata eklenerek sağlıklı sağlıklı 
atıştırmalık ürün geliştirme tamamlanmıştır. 
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Şekil 6. Sağlıklı Atıştırmalıkların Görünüş Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

 

 
Şekil 7. Sağlıklı Atıştırmalıkların Dokusal Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 
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Şekil 8. Sağlıklı Atıştırmalıkların Lezzet Özelliklerine Göre Karşılaştırılması 

Geliştirilen ürünün bir porsiyonu 50 gram olup 140 kalori değerine sahiptir. Geliştirilen ürün 
formunun sıkı olması istenmiştir ancak ürün dağılan bir yapıdadır. Geliştirilen ürünün bir 
porsiyonunda 3,15 gr protein 7,35 gr yağ 18 gr karbonhidrat bulunmaktadır. Ürüne daha sıkı 
bir form kazandırılarak ve protein oranı arttırılarak daha iyi bir atıştırmalık elde edilebilir.  

2011 yılında dirençli nişasta ile zenginleştirilmiş granola bar üretimi ile ilgili yapılan bir 
çalışmada 100 gramlık pozisyonda 380 kalori değerine ulaşılmıştır (Aigster, 2011). Başka bir 
çalışmada inülin ile zenginleştirilmiş yulaflı bisküviler geliştirilmiş 368 kalori değeri ile 
oluşturulmuştur. Son yıllarda yapılan bu çalışmalardaki bir porsiyondaki kalori değerleri 
karşılaştırıldığında bu çalışmada geliştirilen ürünlere göre daha yüksek değerlerde olduğu 
görülmektedir (Stamataki vd.,2016) 

Bu alanda yapılan bir çalışmada sağlıklı bir atıştırmalık olarak enerjisi azaltılmış kraker üretimi 
yapılmıştır. Üretilen krakere S. hispanicus unu (SHU) katılmıştır. Tadım özellikleri yönünden 
değerlendirildiğinde, en düşük gevreklik, sertlik, kumlu ve kuru olmama ve çözünürlük 
puanları en düşük kontrolde belirlenirken, en yüksek puanlar ise %20 ve %40 SHU katkılı 
krakerlerde saptanmıştır (Altıner, 2015). 

Diyet lif ilavesinin bisküvinin besleyici özelliklerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, farklı 
kaynaklardan elde edilen liflerin eklenmesinin kurabiyelerin enerji içeriğini azaltabilmesine 
rağmen, elma, limon ve buğday kaynaklarından elde edilen liflerin kurabiye örneklerinin 
beslenme durumunu olumsuz yönde etkileyebileceği sonucuna varılmıştır (Bilgiçli vd., 2007). 

Bisküvi üretiminde kestane kullanımının araştırıldığı bir çalışmada kestane unu karışan 
örneklerde protein ve ham selüloz değerlerinin daha yüksek, yağ değerinin daha düşük olduğu 
gözlenmiştir (İnkaya vd., (2008). 

 

 

0

2

4

6

8
Rahatsız edici koku

Hindistan cevizi kokusu

Kakao kokusu

Vişne kokusu

Tatlılık

Vişne tadıFındık tadı

Keten tohumu tadı

Kakao tadı

Kuru üzüm tadı

Genel lezzet özellikleri

Lezzet özellikleri

Seri1 Seri2 Seri3

682



SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırma sonucu elde edilen veriler değerlendirildiğinde, fonksiyonel özelliklere sahip, enerji 
değeri düşük, yeni ve alternatif bir atıştırmalık çeşidi elde edilmiştir. Böylece, besleyici değeri 
yüksek ve sağlık açısından daha faydalı bir ürün elde edilerek ürün çeşitliliğine de katkı 
sağlanmıştır. 

Tüketicilerin beklentileri doğrultusunda duyusal özelliklerden vazgeçmeden sağlıklı beslenme 
arayışının önemli bir parçası olan sağlıklı atıştırmalıkların önemi açıkça görülmektedir. Son 
dönemlerde beslenme açısından bilinçlenen toplumun ihtiyaçları doğrultusunda ürün geliştirme 
çalışmalarında da artış gözlemlenmeye başlamıştır. Yakın gelecekte de bu konudaki bilincin ve 
araştırmaların artacağı tahmin edilmektedir. Bu çalışmada geliştirilen şekersiz ürün sağlıklı 
beslenme arayışında tüketilebilmeye uygun bir atıştırmalık olarak değerlendirilebilir. Çocuk 
ergen beslenmesinde, sporcu beslenmesinde, kilo vermeyi hedefleyen insanların ara 
öğünlerinde tüketebileceği, çalışan beslenmesinde tüketilmeye uygun her kesime hitap 
edebilecek nitelikte enerji değeri düşük bir ürün geliştirilmiştir. Enerji değeri hedeflendiği gibi 
140 kaloriyi aşmamıştır. Tüketicilerin bekledikleri duyusal özelliklerden vazgeçilmemesine 
özen gösterilmiştir ve duyusal analiz sonucu ürün başarılı bulunmuştur. 

Özellikle gelecek nesillerde beslenmeden kaynaklı obezite ve diğer kronik rahatsızlıkların 
önlenmesi açısından çocuk beslenmesinde de sıkça tüketilen atıştırmalıkların gözden 
geçirilmesi anne babalar başta olmak üzere tüm halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
konuda devlet tarafından de piyasadaki atıştırmalıkların kalite, besin değerleri, sağlık açısından 
zararlarlı maddeler içerip içermemesi gibi konuları ön planda tutarak denetlenmesi ve sağlıklı 
atıştırmalık ürün geliştirme çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir.  
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı Türk mutfağının İtalyanlar tarafından bilinme ve tadılma durumlarının 
tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda İtalya’nın Lecce şehrinde kota örnekleme 
yöntemiyle İngilizce bilen İtalyan vatandaşlarından seçilmiş 122 adet katılımcıya anket 
uygulanmıştır. Elde verilen veriler çeşitli istatiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. 
Gerçekleştirilen analizler doğrultusunda katılımcıların Türk mutfağının bazı yemekleri 
dışında (İskender kebap, adana kebap, yoğurt) yemekleri bilmeyip takmadıkları sonucu ortaya 
çıkmıştır. Bilinen ürünlerin bile bilinme ve tadılma oranları, bilinmeme ve tadılmama 
oranlarına göre düşük çıkmıştır. Bu sonuç doğrultusunda Türk mutfağının ülke dışında 
bilinirliğinin arttırılması ve tanıtımına önem verilmesinin gerekli olduğu görülmektedir. Bu 
amaçlar doğrultusunda ilgili taraflara öneriler yapılarak araştırma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türk Mutfağı, İtalya, Bilinirlik, Tadılma Durumu, Yemek 

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF TURKISH CUISINE 
KNOWLEDGE AND TASTE BY ITALIANS 

ABSTARCT 

The aim of this research is to determine the knowledge and taste of Turkish cuisine by 
Italians. For this purpose, a questionnaire was applied to 122 participants who were selected 
by simple random sampling method in Lecce, Italy. The data obtained were analyzed by 
various statistical methods. According to the analyzes, it was concluded that the participants 
did not know the dishes other than some dishes of Turkish cuisine (İskender kebab, adana 
kebab, yogurt). The rate of knowing and tasting even of the known products was lower than 
the rates of not knowing and tasting. In line with this result, it is seen that it is necessary to 
increase the awareness and promotion of Turkish cuisine abroad. In line with these purposes, 
the research was ended by making suggestions to the relevant parties. 

Key Words: Turkish Cuisine, Italy, Awareness, Tasting, Food 

GİRİŞ  

Turizm sektörü ülke tanıtımında ve ülkeye gelir sağlaması açısından önemli bir yere sahiptir 
(Kadam, Kazkondu ve Şallı, 2015). Turizm ülkeler arasındaki sosyal, siyasi ve ekonomik iş 
birliğinde bir araç olmakla birlikte kültürel anlamda da toplumların birbirlerini daha iyi 
tanımalarını sağlamakta, ayrıca ülkelere tanıtım ve gelir elde etme açısından faydalar 

688



sağlamaktadır (Seyitoğlu ve Çalışkan, 2014). İnsanlar çeşitli nedenlerle turizm hareketlerine 
katılmaktadır. Turistlerin bir ülkeyi ziyaret etmelerinde o ülkenin mutfak kültürleri bu 
nedenlerden birisidir (Özdemir ve Kınay, 2004). Hem Asya kıtası hem de Avrupa kıtasında 
yer alan Türkiye, birçok uygarlığın kesiştiği bir ülke konumundadır (Girgin, Demirkaya ve 
Çetin, 2017).  

Mutfak kültürü açısından önemli avantajlara sahip olan Türkiye bu avantajı birçok alanda 
değerlendirebilecek potansiyele sahiptir (Serçeoğlu, 2014). Mutfak kültürü, beslenmenin 
sağlanmasına yönelik yemek, yiyecek ve içecek türleri ile bunların hazırlanmasında, 
pişirilmesinde ve saklanmasında kullanılan mekan ve ekipmanı, yörelere göre farklılık 
gösteren yeme içme geleneğinin oluşturduğu inanış ve uygulamalardan oluşan kültürel yapı 
olarak ifade edilmektedir (Güler ve Olgaç, 2010; Maviş, 2003). Türk Mutfağı, Orta Asya’dan 
günümüze kadar çeşitli etnik kökenli milletlerin bir arada yaşayarak oluşturduğu şekliyle 
günümüze kadar gelmiş ve dünya mutfakları arasındaki seçkin yerini almıştır (Cömert ve 
Özkaya, 2014).  

Her milletin mutfağı kendisine hastır ve Türk Mutfağı denildiğinde Türk insanının 
beslenmesini sağlayan yiyecek ve içecekler; bu yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, 
pişirilmesi, saklanması; bunlar için gerekli araç gereçler, sofra adabı, mutfak ve çevresinde 
gelişen her tür pratikler, uygulamalar ve inanışlar akla gelmektedir (Sürücüoğlu ve Özçelik, 
2010; Karaca ve Altun, 2017). Günümüzde globalleşmenin etkisiyle karışan yemek kültürleri, 
gün geçtikçe önemlerini, değerlerini kaybetmektedirler. Türk mutfağı, gerek yemek 
çeşitlerindeki zenginlik gerekse yemeklerin içindeki malzemelerin uyumuyla hem sağlıklı 
hem de lezzetleriyle sofralarda karşımıza çıkmaktadır (Taşpınar, 2017).  

Dünyada çeşitlilik ve lezzet bakımından üç büyük mutfak olduğu, bu mutfakların Türk, Çin 
ve Fransız mutfakları olduğu söylenmektedir (Esir, 2006). Türk Mutfağının dünyanın en iyi 
mutfaklarından biri olarak kabul edilmesinin sebeplerinden biri, Türklerin anayurtları olan 
Orta Asya ve daha sonra göçmüş oldukları Anadolu da göçebe yaşamla yerleşik yaşamı bir 
arada sürdürebilmiş olmalarıdır (Demirgül, 2018). Türk sosyal hayatında yemek kültürü her 
zaman özel bir yere sahip olmuştur (Akkoyunlu, 2012). Orta Asya’nın et ve mayalanmış süt 
ürünleri, Mezopotamya’nın tahılları, Akdeniz çevresinin sebze ve meyveleri, Güney Asya’nın 
baharatı ile birleşerek zengin bir yemek kültürü oluşturmuştur (Ertaş ve Gezmen Karadağ, 
2013). Türk mutfağı, yerel mutfakların özgün etkilerini içinde barındıran çok yönlü bir 
mutfak kültürüne sahiptir (Badayman, Dinçel ve Alçay, 2018). 

Son yıllarda mutfak kültürü ve yerel mutfakların korunması ile ilgili gerek ulusal gerekse 
uluslararası proje ve uygulamaların hızla arttığı görülmektedir (Hatipoğlu ve Batman, 2014). 
Tüm bu nedenlerle yapılan bu araştırmanın amacı Türk Mutfağının Avrupa ülkelerinden birisi 
olan İtalya’da yaşayan İtalyan vatandaşları tarafından bilinme ve tadılma durumunun tespit 
edilmesidir. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

İnsanın yaşamını sürdürebilmesi için açlığını gidermesi biyolojik bir olay olmasının yanı sıra, 
bu açlığın nasıl, nerede, ne zaman, nelerle giderildiği ve buna bağlı olarak şekillenen duygu, 
düşünce ve davranış biçimleri toplumların mutfak kültürünü oluşturmaktadır (Serinkaya, 
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2017). Her toplumun, yaşadığı coğrafi şartlara ve ekonomik yapılarına göre kendi mutfak 
kültürü şekillenmiştir. Ancak göç, ticaret ve kültürel iletişim gibi faktörler mutfak kültürleri 
arasında etkileşimlere sebep olabilmekte ve bir toplumun mutfak kültürü başka toplumların 
yemek kültüründen izler taşıyabilmektedir (Irmak, 2019). Bir toplumun yeme içme 
alışkanlıkları, yaşadığı yörenin coğrafik, tarımsal ve sosyo-kültürel özelliklerinin yanı sıra 
başka toplumlarla olan etkileşiminden de etkilenmektedir (Baysal, 2001).Türkler Orta 
Asya’dan Anadolu’ya, Balkanlar’a, Afrika’ya kadar dağıldıkları dünya coğrafyasında, eski 
yemek alışkanlıklarını, yenileriyle birleştirerek devam ettirmişlerdir (Akkoyunlu, 2012). Türk 
mutfağının bu denli yerleşik ve köklü olması dünya mutfağında da ona özel bir yer sağlamıştır 
(Şahinbaş, 2018). Günümüzde Türk mutfağı; pişirme teknikleri, sofra düzeni, kendine has 
servis şekilleri ile Fransız ve Çin mutfakları ile birlikte dünyanın sayılı üç mutfağından biri 
olarak görülmektedir (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2005: 10). Türk mutfağının zenginlik sebepleri 
arasında yiyecek ve içecek maddelerinin bolluğu ve çeşitliliğinin yanı sıra, Türklerin eski bir 
tarihe ve gastronomik kültüre sahip olmaları Dünyanın en önemli coğrafyasına yerleşmiş ve 
Dünyadaki pek çok kültürle etkileşim halinde olmaları gösterilebilir (Talas, 2005). Bu zengin 
kültürün içerisinde yer alan Türk Mutfağının kendine has bir takım özellikleri bulunmaktadır. 
Türk Mutfağının özellikleri (Çakıcı ve Eser, 2016) şu şekilde açıklanmaktadır; 

• Türk yemekleri tarım ve hayvansal ürünlere dayanmaktadır,  

• Türk yemekleri coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermektedir,  

• Türk yemekleri tarihi gelişimi içerisinde sosyal yapıya göre de değişiklikler göstermektedir,  

• Türk yemekleri özel gün ve törenlere göre değişiklikler gösterebilmektedir,  

• Dini inanç ile gelenek ve görenekler yemek çeşitliliğini etkilemiştir. 

Arman (2011), Türk Mutfak Kültürü Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği adlı 
çalışmasında Türk Mutfağının Türklerin yaşadıkları coğrafyada şekillenen ve birçok 
uygarlığın izlerini taşıyan geniş bir kültüre sahip olmasına rağmen Dünya mutfakları arasında 
hak ettiği konumda olmadığını ve bunun en belirgin nedeninin tanıtım sorunu olduğu 
vurgulamıştır. Dünya genelinde ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal ve siyasî iş birliğinin 
önemli aracılarından biri olan gastronomi turizmi aynı zamanda sosyal ve kültürel değerlerle 
toplumların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve o ülkelere karşı harekete geçmelerini sağlayan 
bir endüstridir (İlkiz ve Hitay, 1992; Şanlıer, 2005; Budak ve Çiçek, 2002). 

Türk Mutfağı ile İtalyan Mutfağı benzeşmese de sofraya geliş, sunum ve sofra ile bütünleşen 
sıcaklık açısından benzerlik göstermektedir. Öğünlerde çeşit çoktur. Türk mutfak kültüründe 
olduğu gibi sofrada beraber bulunmak, dostlarla ve aile ile yemek yemek önemlidir (Camia, 
2020). Yapılan bir araştırmada Özdemir (2003) Türk, Fransız ve İtalyan mutfakları arasında 
bir karşılaştırma yapabilmek amacıyla bir çalışma yapmıştır. Bu amaç doğrultusunda Antalya 
yöresinde faaliyette bulunan beş yıldızlı oteller ile birinci sınıf tatil köylerinde görev yapan 
aşçıbaşı, aşçıbaşı yardımcısı ve bölüm şeflerine anket uygulanmıştır. Sonuç olarak, Türk ve 
Fransız mutfaklarının, İtalyan mutfağına göre yüksek düzeyde maliyetli mutfaklar olduğu 
bulunmuştur. Ayrıca, müşterilerin Türk ve Fransız mutfaklarını İtalyan mutfağına göre daha 
fazla tercih ettikleri tespit edilmiştir. 
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Girgin, Demir ve Çetinkaya (2017), yaptıkları bir çalışmada internet üzerinden dünyanın en 
iyi mutfakları ile ilgili bilgi veren internet sayfalarında Türk mutfağının yerini belirlemeyi 
amaçlamışlardır. Belirtilen bu amaca ulaşmak Dünyanın en iyi mutfaklarının değerlendirildiği 
ya da dünyanın en iyi mutfaklarının tanıtımlarının yapıldığı ve arama motorlarında en çok 
ziyaret edilen 16 adet web sitesi ziyaret edilmiştir. Dünyanın en iyi mutfakları hakkında 
tanıtım yapan ve arama motorları içerisinde en çok ziyaret edilen web sayfaları incelendiğinde 
Türk Mutfağının hak ettiği ve istenilen konumda olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma 
kapsamında analizleri yapılan web sayfalarında en iyiler arasında yer alan mutfakların 
sırasıyla, İtalya ve Tayland, Hindistan, Meksika ve Japonya, Fransa, Çin ve İspanya 
Mutfakları oldukları da belirlenmiştir. Yapılan bir diğer çalışmada Önçel (2015), Türk 
mutfağının değişimlere uğradığı ve bu değişimleri Osmanlılardan itibaren batılılaşmanın 
etkisi, kadının çalışma yaşamında daha fazla yer alması, kitle iletişim araçlarındaki gelişme, 
gıda sektöründeki gelişmeler, fast food akımı ve turizm sektörünün etkisi gibi nedenlerine 
bağlamıştır. Önemli olanın ise Türk mutfağına ait lezzet ve tatların unutulmasını önleyecek 
çalışmaların yapılmasının sağlanması olduğu vurgulanmıştır. Buradan hareketle bu çalışmanın 
amacı Türk mutfak kültürü içerisinde yer alan yiyecek, içecek ve yemeklerin İtalyanlar 
tarafından bilinme ve tadılma durumunun tespit edilmesidir. 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

İnsanoğlu doğduğu, büyüdüğü ve yetiştiği ulusal kültür ortamıyla etkileşim içinde olduğu 
kadar evrensel kültür ortamıyla da etkileşimde bulunmuştur (Solmaz ve Dülger Altıner, 
2018). Bu evrensel kültür ortamının yapı taşlarından bir tanesi de mutfak kültürüdür. Bu 
doğrultuda Türk mutfağının bilinirliği ulusal düzeyde olduğu kadar, uluslararası düzeyde de 
önem arz etmektedir. Bu kapsamda yürütülen bu çalışmanın amacı çeşitli kültürel ve 
gastronomik zenginliklere sahip ve dünyanın sayılı mutfakları arasında yer alan Türk 
mutfağının (Talas, 2005) içerisinde yer alan yemek, yiyecek ve içeceklerin, İtalyan 
vatandaşları tarafından bilinme ve tadılma durumunun tespit edilmesidir. Bu konularda 
yapılan araştırmaların Türk mutfağının Avrupa’da ve Dünya’da ki yerinin belirlenmesi 
açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Amaç doğrultusunda çalışmada;  şu sorulara 
cevap aranmıştır; 

İtalyanların Türk mutfak kültürü içerisinde yer alan yemekleri bilme ve tatma 
durumları nedir? 

İtalyanlar Türk mutfak kültürü içerisinde yer alan yemeklerin lezzetine ilişkin 
görüşleri nedir? 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanmıştır. Veri toplama tekniği olarak ise anket 
tekniğinden yararlanılmıştır. Hazırlanan anket formu iki bölümden oluşturmaktadır. İlk 
bölümde katılımcıların demografik özellikleri ve Türk mutfağı hakkında çeşitli sorulara yer 
verilmiştir. İkinci bölümde Türk mutfak kültürünü yansıtan yemekler ve yiyeceklere yer 
verilmiştir. Anketin ilk bölümden yer alan sorular hazırlanırken Serçeoğlu (2014)’nun “Yöre 
Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: Erzurum İli Örneği” isimli 
araştırması için hazırlanan anket formundaki sorulardan ve Baytok, Pelit ve Cerit (2020)’in 
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“Afyonkarahisar Mutfağının Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Tarafından Bilinme ve Tadılma 
Durumlarının Tespiti Üzerine Bir Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği” isimli 
çalışmalardan yararlanılmıştır.  

Anket içerisinde yer alan yemekler ile ilgili sorular ise ilgili literatür taranarak bulunmuştur. 
Anket soruları ilk olarak Türkçe dilinde yazılmıştır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra 
Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda görev yapan akademisyenler 
tarafından İngilizce diline çevrilmiştir. Anket soruları pilot uygulamayla Lecce şehrinde yaşan 
ve İngilizce dilini bilen 10 İtalyan vatandaşına uygulanmıştır. Anketin ilk kısmında 
anlaşılmayan bir ifadeye rastlanılmamıştır. Anketin ikinci kısmında ise bazı yemek ve yöresel 
yiyecekler kavram yanılgıları yaşandığı tespit edilmiş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 
Her ihtimale karşı araştırmacı anket uygulaması sırasında her türlü soruyu kabul etmiş ve 
anlaşılmayan yerler hakkında bilgi vermiştir.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formu İtalya ülkesinin Puglia bölgesinde 
bulunan Lecce şehrinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem seçme aşamasında İngilizce dilini bilen 
İtalyan vatandaşlarına ulaşabilmek için kota örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin 
kullanılmasının nedeni topluluğun içinde yalnız belli özelliklerde olan örneklerin alınmasını 
gerektiren araştırma yöntemi olmasıdır (Kılıç, 2013). Katılımcılara ilk olarak eleme sorusu 
olarak İngilizce bilip bilmediği sorulmuş ve ondan sonra veri toplanmaya başlamıştır. 

Uygulama, araştırmacı tarafından yapılmıştır. Bu kapsamda araştırmacı, 2018-2019 yaz 
döneminde AGH (Avrupa Gönüllü Hizmeti) projesiyle İtalyanın Lecce şehrine seyahat 
etmiştir. Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), 17-30 yaş arasındaki gençlerin Avrupa Birliği 
(AB)’nin sınırları içinde veya dışında bir ülkede, 12 aya kadar uzanan bir süre zarfında, 
ücretsiz ve tam zamanlı gönüllü hizmette bulunarak kendilerini geliştirmelerine fırsat veren 
bir gençlik programıdır (Duman, 2017; European Commission, 2016:78-79). Bu programa 
katılan araştırmacı bu süre zarfında da anketi uygulama fırsatı bulmuştur.  

İngilizce dilini bilen 135 İtalyan vatandaşlarını anket uygulanmıştır. Çeşitli sebeplerden ötürü 
13 anket formu değerlendirmeye alınmamış, 122 adet anket formu değerlendirilmiştir. 
Araştırmanın verileri bilgisayar ortamında, SPSS 18.0 paket programına aktarılarak analiz 
edilmiştir. Elde edile verilerin frekans dağılımları ve yüzdeleri alınarak tablo ve grafik halinde 
sunulmuş ve yorumlanarak ilgili taraflara öneriler getirilmiştir. 

BULGULAR 

Türk mutfağının İtalyanlar tarafından bilinme ve tadılma durumunun tespit edilmesi üzerine 
yapılan bu araştırmada Puglia Bölgesinde bulunan Lecce şehrinde 122 anket uygulanmış olup, 
uygulanan anketlerin sonucunda bazı demografik ve bireysel değişkenler Tablo 1’de 
sunulmuştur.  
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Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

 

Tablo 1 verileri incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların %50,8’ini kadın, %49,2’sini 
erkek katılımcı oluşturmaktadır. Yaşlara baktığımızda ise en çok katılımın %28,7 ile 24-31 
yaş aralığı olduğu görülmektedir. En az katılım ise %8,2 ile 46 yaş ve üzeridir. Katılımcıların 
gelir durumuna bakıldığında katılımcıların %39,3’ü 1001-1500 euro arasında gelire sahiptir. 
0-500 euro gelire sahip olan katılımcı yüzdesi ise %9,0’dır. Katılımcıların yarısından fazlası 
(%54,9) üniversite mezunu ya da hali hazırda üniversite okumaktadır. İlköğretim mezunu olan 
katılımcı %3,3 lük düşük bir yüzdededir. Katılımcıların mesleklerine bakıldığında ise 
%19,7’si öğrenci, %13,9’u memur, %13,9’u işçi, %12,3’ü esnaf, %10,7’si ise diğer meslek 
gruplarında olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %38,5’i Lecce’de yaşamaktadır. Bunun 
sebebinin Lecce’nin bölgede bulunan ve diğer şehirleri göre daha gelişmiş ve kalabalık olması 
düşünülmektedir. Lecce şehrini %15,6 ile Taranto, %9,0 ile San Severo, %9,0 ile 
Manfredonia, %8,2 ile ise Altamura takip etmektedir. Araştırmaya en az katılım ise %0,8 ile 
Monopoli’den olmuştur. Bunun nedeninin ise Monopoli Şehrinin kıyıya yakın olması ve 

Cinsiyet Frekans Yüzde  

 

Meslek Frekans Yüzde 
Kadın 62 50,8 İşsiz 2 1,6 
Erkek 60 49,2 Aşçı 12 9,8 
Yaş Frekans Yüzde Öğrenci 24 19,7 
18-24 27 22,1 Esnaf 15 12,3 
24-31 35 28,7 Tüccar 1 0,8 
32-38 25 20,5 İşçi 17 13,9 
39-45 25 20,5 Memur 17 13,9 
46 ve üzeri 10 8,2 Yönetici 7 5,7 
Aylık gelir Frekans Yüzde Öğretmen 5 4,1 
0-500 euro 11 9,0 Emekli 9 7,4 
501-1000 euro 31 25,4 Diğer 13 10,7 
1001-1500 euro 48 39,3 İşsiz 2 1,6 
1501 ve üzeri 32 26,2 Yaşadığınız 

 
Frekans Yüzde 

Eğitim Frekans Yüzde Bari 4 3,3 
İlköğretim 4 3,3 Foggia 6 4,9 
Ortaöğretim 40 32,8 Brindisi 7 5,7 
Üniversite 67 54,9 San Severo 11 9,0 
Master 11 9,0 Lecce 47 38,5 
Yurt Dışına 

  
Frekans Yüzde Taranto 19 15,6 

Çok Sık 14 11,5 Altamura 10 8,2 
Bazen 53 43,4 Manfredonia 11 9,0 
Nadiren 38 31,1 Galipoli 6 4,9 
Asla 17 13,9 Monopoli 1 0,8 
Türkiye’ye kaç 
defa geldiniz? 

Frekans Yüzde Türk 
Mutfağını 
lezzetli 

 
 

Frekans Yüzde 

1 22 18,0 
2 1 0,8 Evet 11 9,0 
3 ve üzeri 1 0,8 Hayır 26 21,3 
Hiç 98 80,3 Bilmiyorum 85 69,7 
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ulaşım ağlarının gelişmiş olmamasına bağlı olduğu düşünülmektedir. Katılımcılara sorulan 
yurt dışına çıkma sıklığınız nedir sorusuna verilen cevaplara bakıldığında ise %43,4’ü bazen, 
%31,1’i nadiren, %13,9’u asla, %11,5’ise çok sık cevabını vermiştir. 

Tablo 2. Çorbaların Bilinme Ve Tadılma Durumu 
Çorbalar BİLİYORUM 

TATTIM 
BİLİYORUM 

AMA HİÇ 
TATMADIM 

 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Mercimek Çorbası 4 3,3 37 30,3 81 66,4 
Ezo Gelin Çorbası 2 1,6 14 11,5 106 86,9 
Yoğurt Çorbası 12 9,8 38 31,1 72 59,0 
Düğün Çorbası - - 11 9,0 111 91,0 
İşkembe Çorbası - - 7 5,7 115 94,3 
Tandır Çorbası 2 1,6 12 9,8 108 88,5 
Kelle Paça Çorbası - - 8 6,6 114 93,4 

Ortalama 3 2,5 18 14,8 101 82,7 
 

 

Şekil 1. Çorbaların Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Tablo 2. ve Şekil 1. İncelendiğinde Türk mutfağına ait çorbaların İtalyanlar tarafından 
bilinmediği ve tadılmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Düğün çorbası, işkembe çorbası ve 
kelle paça çorbasının hiç bilinip tadılmadığı görülmektedir. Bunun nedenin ise; düğün 
çorbasının diğerlerine göre daha yöresel bir çorba olması, işkembe çorbası ve kelle paça 
çorbasının ise sakatat ürünlerden yapılan çorbalar olduğu düşünülmektedir. Çorbalar 
arasından en bilinen çorbalar sırasıyla yoğurt çorbası (%9,8), mercimek çorbası (%3,3), 
ezogelin çorbası (%1,6) ve tandır çorbasıdır (%1,6). Ortalamaya bakıldığında ise İtalyanlar 
tarafından Türk mutfağının çorbaları %2,5 bilinip tadılmakta, %14,8 bilinip fakat 
tadılmamakta ve %82,7 bilinmeyip tadılmamakta olduğu sonucu çıkmıştır. 
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Tablo 3. Et Yemeklerinin Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Et Yemekleri 
BİLİYORUM 

TATTIM 

BİLİYORUM 
AMA HİÇ 

TATMADIM 
 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Adana kebap 20 16,4 44 36,1 58 47,5 
Şiş kebap 20 16,4 29 23,8 73 59,8 
Çökertme Kebabı - - 16 13,1 106 86,9 
Külbastı 2 1,6 11 9,0 109 89,3 
İskender kebap 32 26,2 31 25,4 59 48,4 
Tepsi kebabı 4 3,3 11 9,0 107 87,7 
Cağ kebabı - - 7 5,7 115 94,3 
Tas kebabı 1 0,8 7 5,7 114 93,4 
Çiğ köfte 1 0,8 18 14,8 103 84,4 
Köfte 10 8,2 29 23,8 83 68,0 
İçli Köfte 2 1,6 12 9,8 108 88,5 
Kokoreç  13 10,7 35 28,7 74 60,7 
Döner   13 10,7 29 23,8 80 65,6 

Ortalama 9 7,4 21 17,6 92 75 
 

 

Şekil 2. Et Yemeklerinin Bilinme Ve Tadılma Durumu 
Tablo 3. Ve şekil 2. Verileri incelendiğinde İtalyanların, Türk mutfağına özgü et yemekleri 
arasından en çok bilip tattıkları yemekler sırasıyla İskender kebap (%26,2), Adana kebap 
(%16,4) ve Şiş kebap (%16,4) olmuştur. İlk sırayı İskender kebabın çekmesi ise beklenen bir 
sonuç olmuştur. İskender kebap İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye’nin önemli ve turist 
çeken illerinde önemli bir gastronomik yiyecektir. Hiç bilinmeyip tadılan et yemekleri ise 
Çökertme kebabı ve Cağ kebabı olarak görülmektedir. Çökertme kebabının neredeyse tüm 
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Türkiye’de yapılıp tüketiliyor olması çalışma verileriyle örtüşmemektedir. Cağ kebabı ise 
Erzurum şehrine özgü bir yiyecek olması, bölge dışında çok sık tüketilmemesi sebebiyle 
böyle bir sonuç çıktığı düşünülmektedir. Genel ortalama bakıldığında ise İtalyanların Türk 
mutfağı içerisinde yer alan Et yemeklerinin % 7,4 bilip tattıkları, %17,6 bilip fakat 
tatmadıkları ve %75 bilmeyip tatmadıkları sonucu çıkmıştır. 

Tablo 4. Sebze Yemeklerinin Bilinme Tadılma Durumu 
Sebze Yemekleri BİLİYORUM 

TATTIM 
BİLİYORUM 

AMA HİÇ 
TATMADIM 

 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Nohut yemeği 3 2,5 10 8,2 109 89,3 
Kuru Fasulye 8 6,6 13 10,7 101 82,8 
İmambayıldı  2 1,6 8 6,6 112 91,8 
Taze Fasulye  7 5,7 12 9,8 103 84,4 
Mücver  7 5,7 11 9,0 104 85,2 
Yaprak sarması 8 6,6 14 11,5 100 82,0 
Biber dolması 1 ,8 12 9,8 109 89,3 
Musakka  2 1,6 11 9,0 109 89,3 

Ortalama 5 3,8 11 9,5 106 86,7 
 

 

Şekil 3. Sebze Yemeklerinin Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Tablo 4 ve Şekil 3 verileri incelendiğinde İtalyanların Türk mutfağında yer alan sebze 
yemeklerini genel anlamıyla bilmeyip tatmadığı sonucu çıkmıştır. En çok bilinmeyip 
tadılmayan sebze yemekleri sırasıyla İmambayıldı (%91,8), Biber dolması (%89,3), Musakka 
(%89,3) ve Nohut yemeği (%89,3) olmuştur. Sebze yemekleri arasında en çok bilinen 
yemekler ise Kuru fasulye (%6,6) ve Yaprak sarması (%6,6) olmuştur. Ortalamaya 
bakıldığında ise İtalyanlar, Türk mutfağın yer alan sebze yemeklerini %3,8 oranında bilip 
tattıkları, %9,5 oranında bilip tatmadıkları ve %86,7 bilmeyip tatmadıkları sonucu çıkmıştır. 
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Bu sonuç doğrultusunda sebze yemekleri en çok bilinmeyip tadılmayan üçüncü ürün 
grubudur. 

Tablo 5. Hamur İşlerinin Bilinme Ve Tadılma Durumları 

Hamur İşleri BİLİYORUM 
TATTIM 

BİLİYORUM 
AMA HİÇ 

TATMADIM 
 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Mantı  6 4,9 17 13,9 99 81,1 
Erişte  2 1,6 14 11,5 106 86,9 
Çiğ börek 1 ,8 10 8,2 111 91,0 
Dürüm  15 12,3 34 27,9 73 59,8 
Pide  2 1,6 19 15,6 101 82,8 
Börek  4 3,3 7 5,7 111 91,0 
Lahmacun   9 7,4 18 14,8 95 77,9 

Ortalama 6 4,6 17 13 99 82,4 
 

Şekil 4. Hamur İşlerinin Bilinme Ve Tadılma Durumu 

 

Tablo 5 ve Şekil 4 verileri incelendiğinde Türk mutfağında yer alan hamur işlerinden 
en çok bilineni ve tadılanı Dürüm (%12,3) olmuştur. Onu Lahmacun (%7,4) ve Mantı (%4,9) 
izlemektedir. Aynı zamanda İtalyanların Dürümü bilip fakat tatmadıkları (%27,9) sonucuda 
göze çarpmaktadır. Bilinmeyen ve tadılmayan hamur işleri ise Çiğ börek (%91) ve Börek 
(%91) olduğu, hamur işleri ürün grubunda genel ortalamaya bakıldığında ise %4,6 bilinip 
tadıldığı, %13 bilinip fakat tadılmadığı ve %82,4 bilinmeyip tadılmadığı sonucu çıkmıştır. 
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Tablo 6. Pilavların Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Pilavlar 
 

BİLİYORUM 
TATTIM 

BİLİYORUM 
AMA HİÇ 

TATMADIM 
 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Midye Dolma 12 9,8 22 18,0 88 72,1 
Pirinç pilavı 15 12,3 39 32,0 68 55,7 
İç Pilav 4 3,3 10 8,2 108 88,5 
Bulgur pilavı 3 2,5 7 5,7 112 91,8 

Ortalama 9 7 19 16 94 77 
 

Şekil 5. Pilavların Bilinme Ve Tadılma Durumu 

 

Tablo 6 ve Şekil 5 verileri, İtalyanların Türk mutfağında yer alan pilavları bilip tatma 
durumlarını göstermektedir. Tablo 6 ve şekil 5 incelendiğinde en çok bilinen pilav türevleri 
arasında Pirinç pilavı (%12,3) ve Midye dolma (%9,8) gelmektedir. Pirinç pilavı aynı 
zamanda %32 bilinip fakat tadılmamıştır. En çok bilinmeyip tadılan pilav türevleri ise Bulgur 
pilavı (%91,8) ve İç pilav (%88,5) olmuştur. Genel ortalamaya bakıldığında ise, İtalyanlar 
Türk mutfağında yer alan pilav ve türevlerini %7 bilip tatmışlar, %19 bilip fakat tatmamışlar 
ve %77 bilmeyip tatmamışlardır. 

Tablo 7. Tatlılar Ve Hoşafların Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Tatlılar ve Hoşaflar 
BİLİYORUM 

TATTIM 

BİLİYORUM 
AMA HİÇ 

TATMADIM 
 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Aşure  2 1,6 8 6,6 112 91,8 
Sütlü Nuriye 2 1,6 8 6,6 112 91,8 
Sütlaç 7 5,7 17 13,9 98 80,3 
Helva 5 4,1 10 8,2 107 87,7 
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Höşmerim  - - 1 ,8 121 99,2 
Tulumba 4 3,3 10 8,2 108 88,5 
Künefe 4 3,3 16 13,1 102 83,6 
Güllaç 3 2,5 6 4,9 113 92,6 
Baklava 9 7,4 31 25,4 82 67,2 
Kabak Tatlısı 7 5,7 8 6,6 107 87,7 
Komposto  2 1,6 8 6,6 112 91,8 
Hoşaf  2 1,6 7 5,7 113 92,6 

Ortalama 4 3,2 11 8,9 107 87,9 
 

Şekil 6. Tatlılar Ve Hoşafların Bilinme Ve Tadılma Durumları 

 

Tablo 7 ve Şekil 6 verileri incelendiğinde İtalyanların Türk mutfağında yer alan tatlılar ve 
hoşafları bilip tatma durumları görülmektedir. Bu doğrultuda en çok bilinen tatlı Baklava 
(%7,4) olmuştur.en çok bilinen fakat tadılmayan tatlı ise yine Baklava (%25,4)’dır. Höşmerim 
tatlısı ise hiç bilinip tadılmadığı sonucu çıkmıştır. Yöresel bir ismi olan bu tatlının bu 
sonucunun çıkması beklenen bir durumdur. Höşmerimden sonra sırasıyla en çok bilinmeyip 
tadılmayan tatlı ve hoşaflar ise Hoşaf (%92,6), Güllaç (%92,6), Aşure, Sütlü Nuriye, 
Komposto ve aşure (%91,8[ortak yüzde])’dir. Bu hususta İtalyanlar tarafında Türk mutfağının 
bilinmeyip tadılmayan ikinc ürün grubu tatlılar ve hoşaflar olmuştur. 

Tablo 8. Yiyecek Ve İçeceklerin Bilinme Ve Tadılma Durumu 

Yiyecek ve İçecekler 
BİLİYORUM 

TATTIM 

BİLİYORUM 
AMA HİÇ 

TATMADIM 
 

BİLMİYORUM-
TATMADIM 

Frekans Yüzde Frekans Yüzde Frekans Yüzde 
Türk kahvesi 21 17,2 37 30,3 64 52,5 
Kaymak 21 17,2 44 36,1 57 46,7 
Sucuk 10 8,2 29 23,8 83 68,0 
Lokum 13 10,7 30 24,6 78 63,9 
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Pastırma  3 2,5 8 6,6 111 91,0 
Yoğurt  34 27,9 45 36,9 43 35,2 
Menemen  4 3,3 14 11,5 104 85,2 
Simit  2 1,6 28 23,0 92 75,4 
Mezeler 1 ,8 15 12,3 106 86,9 
Balık Ekmek 32 26,2 39 32,0 51 41,8 

Ortalama 14 11,5 29 23,7 78 64,6 
 

Şekil 7. Yiyecek Ve İçeceklerin Bilinme Ve Tadılma Durumu 

 

Tablo 8 ve Şekil 7 verileri incelendiğinde en az bilinen ve tadılan yiyecek ve içecek ürün 
grubunun ürünü Mezeler (%0,8) olmuştur. Araştırmacı anket sırasında her bir katılımcıya 
mezelerin içeriğini sözlü olarak anlatmıştır. En az bilinen yiyecek ve içecekler Pastırma 
(%91), Menemen (%85,2) ve Simit (%75,4) olmuştur. İtalyanlar tarafından en çok bilinen 
yiyecek ve içecek ise Yoğurt (%27,9) olmuştur. Yoğurdu sırasıyla Balık ekmek (%26,2),  
Türk kahvesi (%17,2) ve Kaymak (%17,2) takip etmiştir. Bulgular genelinde bilinip fakat 
tadılmayan, en yüksek orana sahip yiyecek ve içecek ürün grubundan Yoğurt (%36,9)’dur. 
Yiyecek ve içecek genel ortalamasına bakıldığında ise bilip tadılma  %11,5, bilinip fakat 
tadılmama 23,7 ve bilinmeyip tadılmama %64,6 olduğu sonucu çıkmıştır. 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bir toplumun yeme içme alışkanlıkları; sahip olduğu kültürel değerler ve yaşam biçimlerinden 
beslenmektedir (Kadam, Kazkondu ve Şallı, 2015). Toplumların beslenme kültüründe 
yaşadığı çevrenin çok önemli bir etkisi bulunmaktadır. Ticaret, savaşlar, göçler ve teknolojik 
gelişmeler yeni yiyecek çeşitlerinin yayılmasında ve tanınmasında çok etkili olmuştur 
(Kızıldemir, Öztürk ve Sarıışık, 2014). Yayılma ulusal düzeyde olduğu kadar küresel düzeyde 
de yaşanmaktadır. Yayılmanın yönü ve derecesinin belirlenmesi, niteliğinin saptanması, 
beslenme kültürleri açısından önemli bir yere sahiptir. Tüm bu nedenlerle bu çalışmanın 
amacı Türk mutfak kültürü içerisinde yer alan yemek, yiyecek ve içeceklerin İtalyanlar 
tarafından bilinme ve tadılma durumlarının tespit edilmesidir. Amaç doğrultusunda İtalya’nın 
Lecce şehrinde kota örnekleme yöntemiyle seçilmiş, İngilizce bilen 122 İtalyan vatandaşına 
anket uygulanmıştır. Uygulanan anket tekniği sonucunda veriler çeşitli istatistiki (frekans, 
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yüzde, aritmetik ortalama) yöntemlerle analiz edilmiştir. Yapılan analizlerin sonucunda Tüm 
yemek, yiyecek ve içeceklerin bilinip tadılma oranı %5,71, bilinip tadılmama oranı %14,8 ve 
son olarak bilinmeyip tadılmama oranı ise %79,5 olmuştur. İtalyanların Türk mutfak kültürü 
içerisinde yer alan yemek, yiyecek ve içecekli ağırlıklı olarak bilmeyip tatmadığı sonucu 
ortaya çıkmıştır. En çok bilinen ve tadılan (%11,5) kategori Türk mutfağına ait yiyecekler ve 
içecekler kategorisi olmuştur. En az bilinen ve tadılan (%2,5) kategori ise Türk mutfağına ait 
Çorbalar olmuştur. En çok bilinmeyen ve tadılmayan kategori Türk mutfağına ait Tatlılar ve 
Hoşaflar kategorisi olurken, en az bilinmeyen ve tadılmayan kategori ise Türk mutfağına ait 
yiyecek ve içecekler kategorisi olmuştur. En çok bilinip fakat tadılmayan kategori ise yine 
Türk mutfağına ait yiyecek ve içecekler olmuştur. Anket formunda yer alan ve katılımcılara 
yönetilen her yemek, yiyecek ve içeceğin bilip tadılma yüzdesi diğerlerine göre düşüktür. Bu 
sonuç bize Türk mutfağının İtalya’nın Lecce şehrinde bilinmediği ve tadılmadı sonucunu net 
bir şekilde vermektedir.  

Konu ile ilgili; Şanlıer (2005) Yerli ve yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerini 
saptamak amacıyla yaptığı çalışmasında yerli turistler Türk yemeklerini lezzetli, iştah açıcı, 
hoş kokulu, doyurucu yabancı turistler ise lezzetli, ilgi çekici, yağlı, baharatlı bulmaktadırlar. 
Yabancı turistlerin %84,7’si Türkiye’ye geldikten sonra barsak rahatsızlığı yaşadıklarını ve 
%50,0’si kendi kendine tedavilerini yaptıklarını bildirmişlerdir. Bu çalışmaada çıkan sonuç 
neticesinde Türk mutfağı içerisinde yer alan yiyecek ve içeceklerin bilinip tadılmamasının 
ülkeye gelen turistler tarafından yaşanan rahatsızlıklar nedeniyle, ülkelerine döndükleri zaman 
tanıtıcı bir faaliyette bulunmamış olduğu söylenebilir. 

Kadam, Kazkondu ve Şallı (2015) yürüttükleri çalışmalarında yabancı turistlerin Türk 
mutfağına ilişkin görüş ve düşüncelerini inceleyen araştırmaların genel değerlendirmesini 
yapmayı amaçlamışlardır. Bu kapsamda yabancı turistlerin Türk mutfağı ile ilgili genel 
düşünceleri, beğenileri, şikâyetleri ve eleştirileri belirlenmiştir. 

Özdemir ve Kınay (2004) yabancı ziyaretçilerin Türk mutfağına ilişinin görüşlerinin tespit 
edilmesi amacıyla yapılan çalışmada, Alman ve Rus turistlerin büyük bir kısmı Türk 
yemeklerini lezzetli, çeşitli, görünüş açısından çekici, hijyenik, sindirimi kolay, besleyici, 
damak tatlarına uygun ve doyurucu buluğu, ancak katılımcılarının bir kısmının ise Türk 
mutfağında yer alan tatların ağır olması bazı yemeklerin yağlı, salçalı ve baharatlı olması 
nedeniyle olumsuz görüş bildirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmada ise yağlı ve ağır 
olarak nitelendirilebilecek yemeklerden birisi olan Adana kebap, kendi kategorisinde en çok 
bilinen ve tadılan (%16,4) yemekler arasında yer almıştır.  

Mankan ve Özçelik (2016) tatilini geçirmek üzere Ege Bölgesine (İzmir, Muğla, Aydın) gelen 
ve konaklayan yabancı turistlerin Türk mutfağındaki et yemeklerine ilişkin görüşlerini 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, en çok beğenilen et yemeği İskender kebap olup 
(%94.5), ikinci sırada Adana kebap (%92.4), üçüncü sırada döner kebap (%90.0) yer almıştır. 
Yabancı turistlerin bilinen et yemeklerinin dışında et yemeklerini tanımadığı, bilmediği ve 
tüketmediği sonucu çıkmıştır. Bu çalışmanın sonuçları Mankan ve Özçelik (2016)’in yapmış 
olduğu çalışma ile örtüşmekte olup benzer sonuçlar çıkmıştır. Et yemekleri ürün grubunda en 
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çok bilinen ilk üç yemek sırasıyla İskender kebap (%26,2), Adana kebap (%16,4) ve Şiş 
kebap (%16,4) olmuştur. 

Albayrak (2013) Yabancı turistlerin Türk mutfağı hakkındaki görüşlerini ortaya koymak 
amacıyla yapılan çalışmada, yabancı turistlerin Türk yemeklerini kesinlikle lezzetli, güzel 
kokulu, iştah kabartıcı, doyurucu, güzel görünümlü, diğer mutfaklardan farklı, sağlıklı, 
güvenli, kaliteli ve çok çeşitli bulmalarına rağmen aynı zamanda kesinlikle fazla salçalı, 
baharatlı, yağlı ve kalorili buldukları sonucu çıkmıştır. Aynı şekilde Aslan (2010), Yabancı 
turistlerin Türk mutfağı, yiyecek içecek işletmeleri ve bu işletmelerde çalışan personele ilişkin 
görüşlerinin değerlendirildiği çalışmada, Türk yemeklerinin görünüş olarak iştah açıcı olduğu, 
yemek çeşitliliğinin zengin bulunduğu, yemeklerin lezzetli, hoş kokulu, besin değeri yüksek 
ve kendine has tatlara sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışma da ise Türk mutfağı %9 
lezzetli bulunmakta, %21 lezzetli bulunmamakta ve %69 lezzetli olup olmadığı bilinmemekte 
olduğu sonucu çıkmıştır. 

Çakıcı ve Eser (2016) yabancı mutfak şeflerinin, Türk Mutfağı hakkındaki görüşlerini ortaya 
koymak amacıyla yaptıkları çalışmada, yabancı şeflerin büyük bir çoğunluğu (Slovenyalı, 
Fransız, Cezayir, İtalyan,  Karadağ, Fas) Türk mutfağının zengin, tarihsel bir geçmişe ve 
Dünya mutfakları arasında özel bir yere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Fakat yeterince iyi 
bilinmediğini ve tanıtılması gerektiğini ifade etmişlerdir. Çakıcı ve Eser (2016)’in yapmış 
olduğu çalışma bu çalışma ile bire bir örtüşmektedir. Genel ortalmaya bakıldığında İtalyan 
Türk mutfağı içerisinde yer alan yiyecek ve içecekleri %79,5 bilmediği ve tatmadığı sonucu 
çıkmıştır. 

Rızaoğlu ve Tanrısevdi (2001) tarafından Kuşadası‘na gelen 592 yabancı ziyaretçi ile yapılan 
çalışmada, katılımcıların % 52,0’si Türk yemeklerini tattıklarını ifade etmişlerdir. Türk 
yemeklerinin tercih edilmesinde ki nedenler sırasıyla tadı, rengi, sıcaklığı, tazeliği, içeriği, 
sindirilmesi ve beslenme değeri olmuştur. Bu çalışma da ise Türk mutfağı içerisinde yer alan 
yiyecek ve içeceklerin genel ortalamasına bakıldığında %5,71 bilinip tadıldığı sonucu 
çıkmıştır. 

Akman‘ın (2009) Türkiye‘yi ziyaret eden yabancı turistlerin Türk mutfağına ait çorbaları 
tüketme durumlarını belirlemek amacıyla yapılan çalışmada, Türk mutfağına ait en çok 
tüketilen çorba Ezogelin çorbası olmuştur. En az tüketilen çorba domates çorbası olmasına 
rağmen, en çok beğenilen çorbanın yine domates çorbası; en az beğenilen çorbanın ise 
işkembe çorbası olduğu belirlenmiştir. Benzer bir sonuç bu çalışma da çıkmıştır. İşkembe 
çorbası İtalyanlar tarafından bilinip tadılmamaktadır. Tüm bu çalışmalar ve bizim çalışmamız 
ışığından Türk mutfağının dünyada ve Avrupa’da bilinirliğinin artırılması ve tanıtılmasının 
ivedi şekilde sağlanması için çeşitli öneriler sunulması uygun görülmüştür; 

• Türk mutfak kültürünü yansıtan etkinliklere Avrupa ülkelerinde sıklıklar yer 
verilebilir. 

• Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları Türk mutfak kültürü üzerine topluluklar 
kurup bu topluluklar üzerinden çeşitli organizasyonlar düzenleyebilir. 
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• Türk mutfağı için koruyucu ve geliştirici rol üstlenmesi gereken Gastronomi ve 
mutfak sanatları öğrenci ve mezunları Türk mutfağı içerikli çeşitli yayınlar yapabilir. 

• Ülkelerdeki Türk Elçilikleri nezdinde aylık düzenli olarak Türk geceleri, Türk mutfak 
günleri vs. etkinler düzenlenebilir.  

• Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk girişimci vatandaşlar bulundukları bölgelerde Türk 
yiyecek ve içeceklerine yer veren işletmeler açabilir. 

• Uluslararası turizm fuarlarında Türk mutfağının tanıtılması için daha fazla ögeye yer 
verilebilir. 

• Avrupa ülkelerinde Türk Mutfağını araştıran ve Türk mutfağı üzerinde uygulama 
yapma imkânı tanıyan çeşitli birimlerin açılması sağlanabilir. 

• Ulusal ve uluslararası kitle iletişim araçları kullanılarak Türk Mutfağına yönelik 
tanıtım çalışmaları yapılabilir. 

• Sağlıklı ve besleyici olduğu düşünülen Türk mutfağının bu nitelikleri vurgulanarak 
tanıtım yapılabilir. 

Bu çalışma İtalya’nın Lecce şehri ile sınırlı kalmaktadır. Avrupa’nın farklı ülkelerinde ve 
şehirlerinde benzer çalışmalar yapılabilir. Bu hususta yapılan tüm çalışmaların Türk mutfak 
kültürünü koruyucu ve geliştirici özelliği bulunmaktadır. Aynı zamanda Türk mutfağının 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına da katkı sağladığı düşünülmektedir. 

KAYNAKÇA 

Akkoyunlu, Z. (2012). Türk Mutfağından Kaybolan Kerkük Yemekleri. Motif Akademi 
Halkbilimi Dergisi, 5(9), 326-343. 

Akman, M. 1998. Yabancı Turistlerin Türk Mutfağından Beklentileri, Yararlanma Durumları 
Ve Türk Mutfağının Turizme Katkısı Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi 
(Basılmamış), Ankara Üniversitesi, 145 S., Ankara.  

Akman, M. 2009. Türkiye‘Yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Türk Mutfağına Ait Çorbaları 
Tüketme Ve Beğenme Durumları İle İlgili Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Bilimsel 
Araştırma Projesi. Proje No:2004/119. Tümab (Türk Mutfağı Araştırma Ve Uygulama 
Birimi) Türk Mutfağında Kahvaltı Semineri. 

Albayrak, A. (2013). Farklı Milletlerden Turistlerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşlerinin 
Saptanması Üzerine Bir Çalışma. Journal Of Yaşar University, 8(30). 5049-5063. 

Arman, A. (2011) Türk Mutfak Kültürü Tanıtım Sorunu: Mengen Mutfağı Örneği, Yüksek 
Lisans Tezi, Düzce: Düzce Üniversitesi 

Arslan, Ö. (2010)  Yabancı Turistlerin Yiyecek İçecek İşletmeleri, Personeli Ve Türk 
Mutfağına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Alanya Örneği, Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi 

Badayman, M., Dinçel, E. ve Alçay, A. Ü. (2018). Çiriş Otu Ve Türk Mutfağında 
Kullanımı. Aydın Gastronomy, 2(1), 51-55. 

Baysal, A. (2001). Türk ve Çin Mutfağının Karşılaştırılması, İçinde; Türk Mutfak Kültürü 
Üzerine Araştırmalar 2000, Ankara: Türk Halk Kültürü Araştırma ve Tanıtma Vakfı 
Yayınları. 

703



Baytok, A., Elbeyi, P. Ve Cerit, A. (2020). Afyonkarahisar Mutfağının Turizm Eğitimi Alan 
Öğrenciler Tarafından Bilinme Ve Tadılma Durumlarının Tespiti Üzerine Bir 
Araştırma: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Journal Of Tourısm And Gastronomy 
Studıes, 8 (1), 501-522. 

Budak, N. ve Çiçek, B. (2002). Yabancı Turistlerin Ülkemizde Yemek Kültürüne İlgileri ve 
Yemekler İle Servis Ortamlarına Bakışları. Turizmde Sağlık ve Beslenme Sorunları ve 
Çözümler Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 133-139, Alanya. 

Camia, (2020). Türk Mutfağı, İtalyan Mutfağı ve Camia Restoran. Erişim Adresi: 
Https://Camia.Com.Tr/İtalyan-Mutfagi-Ve-Birliktelik, Erişim Tarihi: 17.06.2020. 

Cömert, M. ve Özkaya, F. D. (2014). Gastronomi Turizminde Türk Mutfağının 
Önemi. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 2(2), 62-66. 

Çakıcı, N., Eser, S. (2016). Yabancı Mutfak Şefleri Gözüyle Türk Mutfağına İlişkin Bir 
Değerlendirme,  Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 4/Special İssue1, 215-
227   

Demirgül, F. (2018). Çadırdan Saraya Türk Mutfağı. Uluslararası Türk Dünyası Turizm 
Araştırmaları Dergisi, Cilt:3 No:1, 105-125. 

Duman, Y. (2017). Avrupa Konseyi Ve Avrupa Komisyonubelgelerı Işığında,Bir Öğrenme 
Hareketliliği Olarakavrupa Gönüllü Hizmeti’nin Türkiye’dekiresmi Ve Toplumsal 
Tanınırlığının İncelenmesi, Uzmanlık Tezi, Avrupa Birliği Eğitim Ve 
Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Ankara. 

Ertaş, Y. ve Gezmen-Karadağ, M. (2013). Sağlıklı Beslenmede Türk Mutfak Kültürünün 
Yeri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(1), 117-136. 

Esir, H. A. (2006). Geleneksel Türk Mutfağı Ve Lâmiî Çelebi'nin Ferhâd İle Şîrîn 
Mesnevîsinde Bahsettiği Yiyecek Ve İçecekler. İlmî Araştırmalar: Dil, Edebiyat, 
Tarih İncelemeleri, (21), 121-134. 

European Commission, (2017) “Eramus+ Programme Guide” 
Http://Ec.Europa.Eu/Programmes/Erasmusplus/Sites/Erasmusplus/Files/Files/Resourc
es/Erasmus-Plus-Programme-Guide_En.Pdf Erişim Tarihi: 26.04.2020 

Girgin, G. K., Demir, Ö., ve Çetinkaya, V. (2017). Dünyanın En İyi Mutfakları Ve Türk 
Mutfağı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5/Special issue2, 219-229. 

Gönç Şavran, T. (2012). Nicel Ve Nitel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri. 
Gönç Şavran, T. (Ed). Sosyolojide Araştırma Yöntem Ve Teknikleri, (Ss. 64-104), 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. 

Güler, S. ve Olgaç, S. (2010). Lisans Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Türk Mutfağının 
Tanıtım Ve Pazarlanmasına İlişkin Görüşleri (Anadolu Üniversitesi Turizm Ve Otel 
İşletmeciliği Yüksekokulu Örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
28, 227-238. 

704

https://camia.com.tr/italyan-mutfagi-ve-birliktelik


Hatipoğlu, A. ve Batman, O. (2014). Osmanlı Saray Mutfağı’na Ait Gastronomik Unsurların 
Günümüz Türk Mutfağı İle Kıyaslanması. Seyahat Ve Otel İşletmeciliği 
Dergisi, 11(2), 62-74. 

Irmak, Y. (2019). Bingöl Mutfak Kültürü Ve Gastronomi Turizmi. Bingöl Araştırmaları 
Dergisi, 6(1), 111-144. 

İlkiz, O. ve Hikay, H. (1992). Türkiye’de Turizm Eğitiminde Sorunlar. Turizm Eğitimi 
Konferans-Workshop, Ankara. 

Karaca, E., ve Altun, I. (2017). Toplumsal Cinsiyetin Geleneksel Türk Mutfağına 
Yansıması. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 10(20), 335-342. 

Kılıç, S. (2013). Örnekleme Yöntemleri. Journal Of Mood Disorders, 3(1), 44-46. 
Kızıldemir, Ö., Öztürk, E., ve Sarıışık, M. (2014). Türk Mutfak Kültürünün Tarihsel 

Gelişiminde Yaşanan Değişimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi. 3 (14), 191-210. 

Mankan, E. Ve Özçelik A. Ö. (2016). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağındaki Et Yemeklerine 
İlişkin Görüşleri, Kesit Akademi Dergisi, 2/6, 164-177 

Maviş, F. (2003), Endüstriyel Yiyecek Üretimi. Ankara: Detay Yayıncılık. 

Önçel, S. (2015). Türk Mutfağı Ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler (Turkish Cuisine And 
An Assessment On İts Future) Journal Of Tourism And Gastronomy Studies, 3 (4), 33-
44. 

Özdemir, B. (2003). “Antalya Yöresindeki Konaklama İşletmelerinde Türk, Fransız Ve 
İtalyan Mutfaklarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma.” DAÜ Turizm 
Araştırmaları Dergisi, 4(1-2), 37-58. 

Özdemir, B. ve Kınay, F. (2004). Yabancı Ziyaretçilerin Türk Mutfağına İlişkin Görüşleri: 
Antalya’yı Ziyaret Eden Alman Ve Rus Turistler Üzerine Bir Araştırma, Gazi 
Üniversitesi Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi. 2, 2004, 1-34. 

Rızaoğlu, B. Ve Tanrısevdi, A. 2001. Kuşadası'nı Ziyaret Eden Yabancıların İdeal Yemek 
Tercihleri Ve Türk Yemeklerinin Bu Tercihlere Göre Değerlendirilmesi. Turizmde 
Sağlık Ve Beslenme; Sorunlar Ve Çözümler Sempozyum Bildiriler Kitabı. Başkent 
Üniversitesi I. Ulusal Turizm İşletmeciliği Kongresi Bildiri Kitabı, 145-154 S. Ankara. 

 Serçeoğlu, N. (2014). Yöre Halkının Mutfak Kültürünü Tanıma Durumunun Tespit Edilmesi: 
Erzurum İli Örneği. Journal Of Tourism Gastronomy Studies, 2(4), 36-46. 

Serinkaya, E. Y. (2017). Mutfak kültürünün Gaziantep'in geleneksel konutlarında 
incelenmesi. Artium, 5(1), 27-41. 

Seyitoğlu, F., ve Çalışkan, O. (2014). Turizm Literatüründe Türk Mutfağı Üzerine Yapılan 
Araştırmaların Değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2 
(4), 23-35. 

705



Solmaz, Y., & Altıner, D. D. (2018). Türk Mutfak Kültürü Ve Beslenme Alışkanlıkları 
Üzerine Bir Değerlendirme. Safran Kültür Ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 
108-124. 

Sürücüoğlu, M. S. ve Özçelik, A.Ö., (2005), Eski Türk Besinleri ve Yemekleri. Türk Mutfak 
Kültürü Üzerine Araştırmalar 2005. Cilt-12. Türk Halk Kültürünü Araştırma ve 
Tanıtma Vakfı Yayın No: 34. Ankara: Birlik Matbaacılık. 7-54. 

Şahinbaş, K. (2018). Kayseri’de Geçiş Dönemlerine ve Belirli Günlere Özgü Mutfak 
Kültürü. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 4(8), 100-112. 

Şanlıer, N. 2005. Yerli Ve Yabancı Turistlerin Türk Mutfağı Hakkındaki Görüşleri, Gü, Gazi 
Eğitim Fakültesi Dergisi, 25 (1): 213-227 

Talas, M. (2005). Tarihi Süreçte Türk Beslenme Kültürü Ve Mehmet Eröz’e Göre Türk 
Yemekleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (18), 273-283. 

Talas, M. (2005). Tarihi Süreçte Türk Beslenme Kültürü Ve Mehmet Eröz’e Göre Türk 
Yemekleri. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1(18), 273-283. 

706



YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDEKİ 3D-AR DİJİTAL 
MENÜLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: A RESTORANI ÖRNEĞİ 

Lect. Elif DORMAN 

Acıbadem University, Vocational School, Türkiye 
dormanelifdorman@gmail.com 

Asst. Prof. Dr. Özgür KIZILDEMİR 

Sakarya Uygulamalı Bilimler University, Faculty of Tourism, Türkiye 
o.kizildemir@gmail.com 

ÖZET 

Bu çalışmada 3 Boyutlu-Artırılmış Gerçeklik (3D-AR) altyapısıyla oluşturulan dijital restoran 
menülerinin Türkiye’deki örneğinin ilklerinden olan ve ülke sınırları içinde toplamda 38 
şubesi olan A Restoranı üzerinden, 3D-AR menülerin bir değerlendirmesi yapılmaya 
çalışılmıştır. Artırılmış Gerçeklik (AR), 3D sanal nesneleri gerçek bir ortama, gerçek bir 
zamanda entegre eden bir teknolojidir. AR 1960’lardan beri var olmasına rağmen gelişiminin 
2009 yılından itibaren hız kazandığı bilinmektedir. Bununla birlikte yiyecek içecek 
işletmelerinde de 3D-AR dijital menülerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bu bağlamda, 
bu çalışmada, Türkiye’de yer alan A restoranlarının 3D-AR menüsünün fonksiyonellik 
açısından değerlendirilmesi yapılmaya çalışılmıştır. Bunun yapılabilmesi için nitel araştırma 
yöntemlerinden biri olan durum analizi yöntemine başvurulmuştur. Durum çalışmasının 
tanımına uygun olarak, içinde bulunduğumuz zaman diliminde, sınırlı bir bağlamda ve belirli 
sınırlar içerisinde, daima gerçekleşebilecek bir olgu olan 3D-AR menüsü incelenmiştir. Bu 
menüye mobil akıllı telefonlar ve mobil tabletler ile ulaşmak mümkündür.  Buna göre 
incelemesi yapılan AR menü, dijital dönüşüm konusunda yenilikçi ve öncü bir gelişme olup, 
temel olarak sistemin çalışmasında bir sorun saptanmamıştır. Bununla birlikte müşteri 
memnuniyeti ve müşteriye farklı bir deneyim yaşatma açısından fayda sağlayabileceği 
düşünülmektedir. Diğer yandan geliştirilmesi gereken yönlerinden bahsetmek mümkündür. 
Bunlardan ilki daha fazla dil seçeneği ile sistemin desteklenmesi zorunluluğudur. Bir diğeri 
ise siparişten istenilen ürünün servis edilmesine kadar geçen sürede, sistemin çeşitli şekillerde 
kullanıma devam edebilecek içeriklerle zenginleştirilmesi gerekliliğidir. Ve son olarak da, 
içeceklerin siparişinde de 3D-AR menü uygulamasının sisteme dahil edilmesinin uygun 
olacağı tespit edilmiştir. Gelecekteki çalışmalar bu çalışmanın farklı yönleri üzerinde 
durularak, farklı restoranlardaki 3D-AR menü karşılaştırmaları incelenerek veya kullanıcıların 
görüşleri alınarak yapılabilir.  

Anahtar Kelimeler: Yiyecek İçecek İşletmeleri, 3D-AR Menü, Dijital Dönüşüm, Artırılmış 
Gerçeklik. 
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EVALUATION OF 3D-AR DIGITAL MENUS IN FOOD AND 
BEVERAGE BUSINESSES: A RESTAURANT EXAMPLE 

ABSTRACT 

This study describes an evaluation of the Augmented Reality menus through A Restaurant, 
which is one of the first examples of digital restaurant menus created with 3D-Augmented 
Reality infrastructure in Turkey and has 38 branches in total within the country. Augmented 
Reality (AR) is a technology that integrates 3D virtual objects into a real environment in real 
time. Although AR has been around since the 1960s, its development has accelerated since 
2009. One of the areas where it is used is the food and beverage industry, and 3D-AR menus 
in food and beverage businesses are increasing rapidly in the world. In this context, in this 
study, it has been tried to evaluate the 3D-AR menu of restaurants A in Turkey in terms of 
functionality. In order to do this, the situation analysis method, which is one of the qualitative 
research methods, was used. In accordance with the definition of the case study, the 3D-AR 
menu, which is a phenomenon that can always happen in a limited context and within certain 
limits, has been examined. It is possible to access this menu with mobile smartphones and 
mobile tablets. Accordingly, the AR menu, which was examined, is an innovative and 
pioneering development in digital transformation, and basically no problem was detected in 
the operation of the system. However, it is thought that it can be beneficial in terms of 
customer satisfaction and providing a different experience to the customer. On the other hand, 
it is possible to talk about aspects that need improvement. The first of these is the obligation 
to support the system with more language options. Another is the necessity of enriching the 
system with content that can continue to be used in various ways, from the order to the service 
of the desired product. And finally, it has been determined that it would be appropriate to 
include the 3D-AR menu application in the system when ordering beverages. Future studies 
can be done by focusing on different aspects of this study, by examining 3D-AR menu 
comparisons in different restaurants, or by asking users' opinions. 

Keywords: Food and Beverage Businesses, 3D-AR Menu, Digital Transformation, 
Augmented Reality. 

GİRİŞ 

21. yy’ın ilk çeyreğine gelinen bu dönemde dünyada teknolojik bir dönüşüm yaşanmaktadır. 
Endüstri 1.0 olarak adlandırılan 1. Endüstri Devrimi, 18. y.y.’ın sonunda buhar motorlarının 
kullanımıyla başlamış olup; günümüzde Endüstri 4.0 olarak bilinen 4. Endüstri Devrimi 
yazılım ve iletişim alanlarındaki gelişmelerle anılmaktadır (Mutlu Öztürk, 2020). 

Meydana gelen teknolojik yeniliklerle birlikte tüketicilerin beklenti ve isteklerinde de 
birtakım farklılaşmalar olmuştur. Bu durum yiyecek ve içecek işletmelerini de etkilemiştir. 
Ürünün hazırlığından sunulmasına ve servisine kadar tüm süreçte teknolojinin kullanımında 
değişiklikler yapılarak, tüketicinin beklentilerine cevap verilmeye çalışılmaktadır. Buna göre 
yiyecek içecek işletmelerinin dijitalleşmesinin, müşteri çekme ve rekabet ortamında 
teknolojik gelişmelerden haberdar olarak var olma açısından, işletmelere yansımalarının 
olumlu olacağı düşünülmektedir (Çirişoğlu, Çetin ve Albayrak, 2021). 
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Kullanıldığı takdirde işletmelere rekabet avantajı sağlayan dijital yenilikler olarak 3D 
yazıcılar, artırılmış gerçeklik, yapay zekâ, robotlar ve bulut sistemi gibi pek çok yeni 
teknolojik gelişmeyi saymak mümkündür. Restoranlarda dijital yenilik uygulamalarına dijital 
menüler ve kiosklar, artırılmış gerçeklik uygulamalarının sunulması, 3D yazıcılar sayesinde 
farklı tasarımlardaki yiyeceklerin menülerde yer alması ve robot garsonlar gibi örnekler 
verilebilir (Hazarhun ve Yılmaz, 2020). Yiyecek içecek işletmelerindeki dijital dönüşüm 
unsurlarından biri olan dijital menüler hem dünyada hem de Türkiye’de talep görmeye ve bu 
isteğe bağlı olarak da işletmelerde yerini almaya devam etmektedir.  

Bu çalışmada öncelikle kavramsal çerçevede; 1. Endüstri Devrimi’nden 4. Endüstri 
Devrimi’ne kadar sanayileşme ve 3D-AR konuları irdelenmiş olup, Türkiye’de 3D-AR dijital 
menüye sahip A restoranı işletmesi üzerinden değerlendirmeler yapılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Dünya sürekli bir değişim ve dönüşüm içerisindedir. Geçmişten beri bu değişime yön veren 
ve bu değişimi şekillendiren olaylar vardır. Bu dönüşüm kimi zaman çok hızlı kimi zaman 
çok yavaş olmuştur.  Bu bağlamda dünya tarihinin en eski devrimi “Tarım Devrimi”dir 
(Arslan, Ergün, 2012). Tarım Devrimi ile birlikte sermayenin öncelikli unsuru toprak, üretim 
aracı da kas gücü olmuştur. M.Ö. 8000 yılı civarından itibaren binlerce yıl üretim, ulaşım gibi 
ihtiyaçlar kas gücüyle ve bu gücün daha verimli kullanılabilmesi için üretilen aletlerle 
gerçekleşmiştir. Tarıma dayalı yaşamda üretim evlerde ve tezgâhlarda yapılırken; zamanla 
meydana gelen gelişmeler ve 1760-1850 yılları arasında İngiltere’de ortaya çıkan Sanayi 
Devrimi sonucunda yeni bir üretim ortamı oluşmuş, fabrikalar kurulmuş, bununla birlikte 
kentleşme ortaya çıkmış bu da sanayi bölgelerindeki kentlerde insan yoğunluğunun artmasına 
yol açmıştır. Tüm bu gelişmelere ve değişmelere paralel olarak toplumun kurum ve yapıları 
değişirken, yaşam biçimlerinde de yansımaları olmuştur (Günay, 2002). 

Sanayi devrimi bir diğer adıyla Endüstri Devrimi 18. Yy’da İngiltere ‘de ortaya çıkmış ve 
tarihte büyük çapta bugünü ve yakın geleceği de içine alacak şekilde dört adet endüstri 
devrimi gerçekleşmiştir. Bunlar şu şekildedir (İnan, 2019). 

1. Endüstri Devrimi (18. Yy sonları): Su ve buhar gücüyle çalışan makinelerin yapılması 
2. Endüstri Devrimi (20. Yy başları): Üretimin elektrik enerjisinin kullanımıyla 

gerçekleşmesi 
3. Endüstri Devrimi (1970 sonrası): Üretimde elektronik sitemlerin ve bilişim 

teknolojilerinin kullanılması 
4. Endüstri Devrimi (Bugün ve yakın gelecek): Makinelerin insan gücüne gereksinim 

olmadan üretimde yer alması 

Endüstri 1.0 

1760’lı yıllarda başlayıp 1850’lere kadar devam eden 1. Endüstri Devrimi İngiltere’de 
başlamış, buradan Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya tesir etmiş, daha sonra da tüm 
dünyaya yayılmıştır. Bu devirde üretimde buhar makinaları kullanılmış, üretim makinaların 
kontrolüne girerek ürün sayılarında artış görülmüş ve bu büyük değişimle birlikte insanların 
yaşam kaliteleri artmıştır (Gerçel, 2017). Günümüzde Endüstri 1.0 adı verilen sanayi 
devriminin temellerini atan Thomas Newcomen’dir. Newcomen 1712’de buhar gücüyle 
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çalışan pompayı icat etti. Bu pompayı 1781 yılında James Watt daha verimli ve gelişmiş hale 
getirdi. Bu teknolojik yenilik sanayi devrimleri tarihinde ‘Endüstri 1.0’ olarak bilinmektedir 
(İnan, 2019). 

Endüstri 2.0 

1950’ler itibariyle başlayıp 20. yy’ın başlarına kadar devam eden ve elektrik enerjisinden 
faydalanılmaya başlayan süreç 2. Endüstri Devrimi olarak geçmektedir. Endüstri 2.0 da 
üretimde buhar, kömür, çelik ve demir ile birlikte elektrik enerji kaynağı ve hammadde olarak 
kullanılmıştır. Çeliğin kullanılmasıyla birlikte demiryolları kurulmuş, ulaşım da gelişme 
kaydetmiştir. Seri üretim bant sistemlerinin ve fabrikaların elektrikle çalışması üretimi 
hızlandırmıştır. Bununla birlikte radyo, telefon, daktilo gibi yenilikler haberleşmeye oldukça 
önemli katkılar sağlamıştır (Gerçel, 2017, Şeremet ve Kam, 2019).  İkinci endüstri 
devriminde telgrafla haberleşme biçiminin içinde yer alan elektrikli haberleşme önem 
kazanmış olup, gelişimini 20. Yy telekomünikasyon teknolojileri içinde sürdürmeye devam 
etmiştir (Kılıç ve Alkan, 2018). 

Endüstri 3.0 

Tarihsel süreçte teknolojik gelişmeler incelendiğinde 20. Yy’ın ilk yarısında yavaşladığı 
görülmektedir. Bunun sebebi iki büyük dünya savaşı ve 1929 küresel krizi gibi 
olumsuzluklardır. Bu olumsuzluklar ilk iki endüstri devriminde gelişme gösteren ülkeleri ve 
pek çok ülkeyi etkilemiştir. Bu sebeplerden dolayı sanayinin ikinci Dünya Savaşı sona erene 
kadar yeni bir gelişme gösterememiştir. Savaşın bitmesiyle birlikte savaş sırasında geliştirilen 
teknolojilerinde etkisiyle Endüstri 3.0 dönemi başlamıştır. Bu dönemde yazılım gelişmiş buna 
bağlı olarak da lazer, fiber optik, bilgisayar gibi kaynakların daha üst seviyeye gelmesi 
üretimi de daha ileriye taşımıştır (Güvenol, Gündüz ve Güler, 2021). Mikro elektronik, fiber 
optik lazer, telekomünikasyon biyotarım gibi alanlar gelişmesiyle el emeği yerini 
makinalaşmaya bırakmakla kalmayıp bireysel yaşamda da insan gücüne duyulan ihtiyaç 
azalmıştır. Bu gelişmeler bazı olumsuz gelişmelere de neden olmuştur. Bunlarda biri 
kaynakların hızla tükenmesi problemidir. Bu sürdürülebilirlik kavramını ortaya çıkarmış ve 
yenilenebilir enerji kaynakları ile yeni sistemlerin oluşturulması zorunlu hale gelmiştir. Tüm 
bunlar da aslında Endüstri 4.0 kavramının oluşmasına zemin hazırlayarak, makinaların insan 
gücünden bağımsız bir şekilde üretim süreçlerini yönlendirmelerini gündeme getirmiştir 
(Gerçel, 2017). Tüm bu gelişmeler günümüzde ‘dijital çağ’ olarak adlandırılan döneme zemin 
hazırlamıştır (Kılıç ve Alkan, 2018). 

Endüstri 4.0 

Tüm dünyada etkisini gösteren küreselleşmenin temelinin ekonomi olması; insan, piyasa ve 
ekonominin hızlı bir şekilde birbiriyle bütünleşmesi sonucunu doğurmuştur. İlk olarak 
1800’lü yıllarda etkileri görülmüş daha sonra 1900’lü yıllarda ise daha etkin olmaya 
başlamıştır. Bu küreselleşme süreci ile birlikte endüstri devrimi de hem toplumu hem de 
çalışma alanlarını etkileyen ve hatta tüm bu alanlarda yaşanan gelişmelerde öncü sebepler 
olmuşlardır (Karakuş, 2020). İlk kez 2011 yılında Hannover fuarında anlatılan 4. Endüstri 
devrimi, üretim süreçlerinin insan gücüne gerek kalmaksızın makineler tarafından 
yönetilmesiyle ortaya çıkmıştır (Ege Bölgesi Sanayi Odası, 2015). 
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Endüstri 4.0 terminolojisi içinde sıklıkla kullanılan bazı önemli kavramları şu şekilde 
sıralamak mümkündür; nesnelerin interneti, siber fiziksel sistemler, 3D yazıcılar, akıllı 
robotlar, bulut bilişim sistemi, simülasyon ve sanal gerçeklik (Soylu, 2018). 

Restoran 4.0 Dijital Dönüşüm 

Birbirinden farklı pek çok yiyecek içecek işletmesi olsa da hepsinin ortak amacı yeme-içme 
ihtiyacını karşılamaktır. Tüketicilerin yeme-içme ihtiyacının karşılanmasının yansıra tüketicin 
memnun edilmesi işletmelerin hedefleri arasında olduğu bilinmektedir. Bu sebeple de yiyecek 
içecek sektörü kendini sürekli yenileyen ve gelişime açık bir alan olup bu özelliğinden dolayı 
da Endüstri 4.0’ın sağladığı tüm gelişmelere yer verilmesi mümkün gözükmektedir. 
Üretimden servise ve ödeme sürecine kadar teknolojik yeniliklerden faydalanılabilir. Bu 
alanda dünya çapında pek çok yenilik yaşanmaktadır ki bunlara örnek olarak; servis robotları, 
e-tabletler, dijital menüler ve akıllı masalar verilebilir (Karakuş, 2020). 

Yiyecek içecek işletmelerinin dijital dönüşüm kapsamında birçok teknolojik yenilikten 
faydalandığını söylemek mümkündür. Örneğin, bazı işletmeler mobil uygulamalarını 
oluşturarak, müşterilerin kendi cep telefonlarından istedikleri ürünü sipariş edebilmekte; 
indirimler kazanmakta, elde edilen puanlar sayesinde ücretsiz yiyecek içecek 
kazanabilmekteler (Deloitte Digital, 2016). 

Bir başka örnek olarak üç boyutlu yazıcıların yiyecek içecek işletmelerinde kullanılması 
verilebilir. Singapur Üniversitesinde yapılan bir çalışmada un, şeker, tereyağ ve yumurta 
beyazı ile hazırlanan bisküvi hamuru, geometrik şekillerde 3D yazıcı vasıtasıyla yazdırılıp 
üretilmiştir. Farklı bir çalışmada ise aynı yöntem kullanılarak makarna üretimi yapılmıştır. 
Bununla müşteriye farklı bir tecrübe yaşatılmasının yanısıra, bu yöntemle yiyecek ve 
içeceklerin üretim aşamasında en ince detaylar hesaplanarak hem kayıplar en aza 
indirgenmekte hem de çevreye daha duyarlı bir üretim yöntemi geliştirilmiş olmaktadır (Şahin 
ve Yağcı, 2017). 

Bu kapsamda “waiter robots” sisteminden bahsetmek mümkündür. Bu sistemde müşteri insan 
garson yardımı olmadan ve beklemeden sipariş verebilmekte, yine siparişlerin garson robot 
tarafından müşteriye götürülmesi sağlanmaktadır. Örneğin dünyanın ilk robotik barmenleri 
olan “Shaken” ve “Stirred” isimli robotlar İtalyan bir robot şirketi tarafından tasarlanmış olup, 
içecekleri karıştırma, sallama gibi özelliklere sahiplerdir. Ayrıca günde bin tane içki 
hazırlayabilmektedirler. Flippy isimli bir başka robot Covid-19 salgın döneminde insanların 
fiziksel temastan kaçınmak istemesiyle, bu isteğin yerine getirilmesi açısından bir örnektir. 
Özellikle fastfood restoranlarında soğan halkası ve patates gibi on dokuz çeşit ürünü, bir ray 
üzerinde hareket ederek hazırlamaktadır (Keskin ve Sezen, 2021). 

Görüldüğü üzere yiyecek içecek işletmelerinin teknoloji ile birlikte farklılaştığı 
anlaşılmaktadır. Bu bağlamda dijital menüler yiyecek içecek işletmelerinde dijital dönüşümün 
görüldüğü ve her tür işletmede kullanılabilen geleneksel menülerin yerini alan 
uygulamalardır. Bunlar masaüstü dokunmatik menüler, kiosk menüler, tablet tabanlı menüler 
ve Qr kod uygulaması ile ulaşılabilen mobil uygulamalar olarak sınıflandırılabilmektedir 
(Çirişoğlu, Çetin ve Albayrak, 2021). Özellikle fast food restoranlarda ayaklı ve dokunmatik 

711



ekranlı kiosklar kullanılmakta müşterilerin seçeneklere hızlı ulaşmasını sağlamaktadırlar. 
Yine bu menülerin tablet şeklinde küçük olanlarına rastlamak da mümkündür. Müşteriler 
tarafından bilgi düzeyi yüksek olarak düşünülen dijital menüler sayesinde, menüde yer alan 
ürünlerin içerikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşılabilmekte bu da işletmeye müşteri 
memnuniyeti olarak yansımaktadır. (Hazarhun ve Yılmaz 2020). 

Artırılmış Gerçeklik ve Dijital Menü 

Yeni bir algı ortamı oluşturan artırılmış gerçeklik, bilgisayar ortamında oluşturulmuş yazı, 
video, resim, ses gibi materyallerin; tabletler, akıllı telefonlar aracılığıyla içinde 
bulunduğumuz ortama gerçek zamanlı olarak yerleştirmektedir (Bingöl, 2018).  Artırılmış 
gerçeklik gerçek dünyadaki kesitlerin, bilgisayarlar ile oluşturulan gerçek olmayan dünyanın 
üzerine eklenmesiyle oluşan bir simülasyon dünyası olarak tanımlanmaktadır (Carmigniani, 
Furht, 2011). Bu da söz konusu nesne ve olguları artırılmış gerçeklikte sanal olarak 
algılanabilir duruma getirmektedir. Yani artırılmış gerçeklik bilgisayar ortamında 
oluşturulmuş bu nesneleri, gerçek zamanda gerçek ortama, insanların gerçek dünyaları 
üzerine yansıtan teknolojileri ifade etmektedir (Bingöl, 2018).  

Artırılmış gerçekliğin dijital menülere nasıl yansıdığına bakıldığında yiyecek içecek 
işletmelerinin ileri teknoloji kameralar ile çekilen ürün fotoğraflarının 3 boyutlu görüntülerini 
artırılmış gerçeklik ile müşterilerine sunduğu görülmektedir. Bu üç boyutlu görüntüler, dil 
seçenekleri ile de zenginleştirilmişlerdir. Yine bir başka özellik olarak yemek siparişlerinin 
beklendiği sırada eğlenme ve sosyalleşme amaçlı deneyimler de sunmaktadır. Sipariş edilecek 
olan ürünün fotoğraflarının ve içeriklerinin ayrıntılı bir şekilde bu dijital menülerde 
bulunması, müşteriye doğru kararı vermede yardımcı olurken, işletme açısından da olumlu bir 
değer olabilmektedir (Kumlu, Özkul ve Uca, 2021). Artırılmış gerçeklik sayesinde 
müşterilere işletmeye gelemeden sanal bir şekilde restoranı gezebilmektedir. Bununla birlikte 
masasını seçerek oturabilmekte ve menüdeki içerikleri görebilmekte, besin öğelerini yani 
protein karbonhidrat veya alerjen maddeler gibi bileşenleri öğrenebilmektedir (Hazarhun ve 
Yılmaz 2020). 

YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 3D-AR menü uygulamasını gerçekleştiren A restoranı 
üzerinden, 3D-AR dijital menü uygulamasının değerlendirmesinin yapılmasıdır. Bu bağlamda 
çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan ve literatürde vaka çalışması ya da örnek 
olay incelemesi gibi isimlerle de anılan durum çalışması yöntem olarak belirlenmiştir.  

Durum çalışması, verilerin sistematik bir şekilde toplanarak, tek bir durumun, olayın ya da 
olgunun incelendiği yöntemlerden biridir. Bir durumun çoklu kaynaklara başvurularak 
araştırıldığı ve veri toplama araçları olarak görüşme, gözlem, doküman, rapor veya görsel ve 
işitsel öğelerin kullanılabildiği nitel bir araştırma yaklaşımıdır (Davey 1991; Creswell, 2007). 

Yine bu çalışmada durum çalışması desenlerinden Merriam (1998)’ın yaptığı sınıflandırma 
kategorilerinden amacına göre değerlendirmeci; Yin (11994)’in yaptığı sınıflandırmaya göre 
ise tek bir analiz biriminin olduğu bütüncül tek durum deseni kullanılmıştır (Subaşı ve 
Okumuş, 2017). 
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Vaka olarak Türkiye’de 38 işletmeye sahip olan bir markanın 3D-AR menüye sahip restoranı 
seçilmiştir. Bu işletme bu çalışmada A restoranı olarak belirtilmiştir. 3D-AR menüler web 
tabanlı olduğundan internet bağlantısı yoluyla mobil kaynaklardan ve tabletlerden 
ulaşabilmek mümkündür. Bu şekilde tablet veya mobil herhangi bir cihazdan açılabilen A 
restoranı 3D-AR menüsü, kategorilere ayrılmış olarak seçim yapmak üzere belirmektedir. Söz 
konusu menünün kahvaltılar kategorisinden ‘meyveli pankek’ tercih edilerek, pankekin üç 
boyutlu (3D) hali kullanılan cihazda; artırılmış gerçeklik (AR) hali de masanın üzerinde 
hologram olarak belirmiştir. 

BULGULAR 

Artırılmış gerçeklik, gerçek dünyadan alınan görüntülere eklemeler yapan, bunu dijital lensler 
aracılığıyla aktaran, içinde sanal olan gerçekliktir. Kullanıcılar için fiziksel dünya ile 
elektronik bilgi arasında doğrudan ve kolayca erişilebilen işlevsel bağlantılar sağlar. 
Artırılmış gerçekliğin çeşitli endüstrilerde kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır. Yiyecek 
içecek işletmelerine bakıldığında, Covid-19 sonrası satış yöntemlerinin oldukça değiştiği 
gözlemlenmektedir. Müşteriler günümüzde fiziksel olarak bir restoranı ziyaret etmek yerine 
eve yemek siparişini tercih etmektedirler (Sakip, 2021). 

Bu gibi sebeplerden dolayı pazarlama ve satış teknolojileri açısından yeniliği ilk benimseyen 
restoranların belirgin faydalar sağladıkları düşünülmektedir. Yatırımların geri dönüşü hemen 
olmasa da yeni teknolojileri test etmek, öğrenmek ve denemek için insiyatif alan işletmeler, 
diğer rakiplerine göre uzun vadede genellikle daha avantajlı olabiliyorlar. Endüstri 4.0’ın 
trend alanları içerisinde olan AR sistemi, restoran ve gıda pazarlaması çalışmalarında en 
yaygın kullanılan tekniklerden biri olarak görülmektedir (Rane, Usmani, 2021). 

AR restoranlarda değer sağlayabileceği yönleri üzerine çalışmalar yapan bazı araştırmacılara 
göre, bu sistem sayesinde müşteriler restoran ararken, çevrelerindeki işletmeler ile ilgili 
gerçek zamanlı öneriler ve restoran tavsiyelerine ulaşabilirler. AR sisteminin restoranlarda 
kullanımının artı bir değer olmasına başka bir örnek olarak, AR oyunları restoran masası 
üzerinde oynanabilmekte veya masa üzerine yansıtılarak hikâyeler anlatılabilmektedir. Yue 
Yuan (2018)’a göre farklı bir dil konuşulan yabancı bir ülkede, bir müşteri için AR akşam 
yemeği deneyiminin dört aşamalı bir süreci vardır. Önce bir müşteri AR sistemine girdiğinde 
ve menüyü keşfetmek istediğinde kendini tanıtır. Sonra menü müşterinin diline çevrilir. 
Yemek siparişi verildiğinde, yemek beklenirken geçen zamanda AR sistemi müşteriyi yerel 
yemek kültürü hakkında bilgilendirmek ve eğlendirmek için kullanılır. Son olarak da 
müşterinin kendi dilinde ve para biriminde fiyat ve makbuz sağlanır.  

Emili Koui tarafından yapılan bir çalışmanın ana fikri ise, bir tabaktaki yemeğin görsel 
kompozisyonunun, o yemekten hoşlanmaya ve ödemeye istekli olma algısına olan etkisidir. 
Koui aynı çalışmada kağıt menü kullanan restoranların bir takım sorunlarından 
bahsetmektedir ki, bu geleneksel menüleri kullanan restoranların ana sorunlarından biri; menü 
öğesinin kalitesini ve miktarını yanlış temsil eden görsellerdir. Bu da menü öğesi kendisine 
servis edildiğinde hayal kırıklığına uğramış müşterilere ve sonunda da restoranlar için müşteri 
kaybına sebep olmaktadır. Bu da müşterilerin yeni mutfak deneyimleri denemelerinin 
önündeki porsiyon büyüklüğü doğruluğu, içerikler ve yabancı bir müşteri ise dil sorunu bir 
gibi engeli ortadan kaldırabilmektedir (Iziyi, 2019). 
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A Restoranı Üzerinden 3D-AR Menü Değerlendirmesi 

Bu çalışma, 3D-AR dijital erişim menüsüne sahip A isimli restoranın menü değerlendirmesi 
olarak yapılmıştır. A Restoranı internet ana sayfası ziyaret edilerek, sağ üst köşede bulunan 
seçenekler kısmından 3D-AR menü seçilmiştir (Şekil 1). Karşılaşılan online menünün alt 
kısmında yer alan “3D-AR menümüzü incelemek için tıklayınız” ibaresi tıklanarak çeşitli 
kategorilere ayrılmış menüye ulaşılmıştır (Şekil 2). Açılan kategorili menüde kahvaltılar 
sekmesi tıklanarak kahvaltı çeşitleri görüntülenmiştir. Her kahvaltı seçeneğinin sağ alt 
köşesinde, seçeneklerin AR şeklinde deneyimlenebileceğini gösterir “AR” logosu 
bulunmaktadır(Şekil 3). Bununla birlikte seçeneklerin her birisinde olmamakla birlikte 
birçoğunda, ayrıntılara yer verilmeden belirtilen içerikler mevcut olarak görülmektedir (Şekil 
4). 

 
Sistemi incelemek adına 4. sırada bulunan meyveli pankek seçeneğine tıklandığında bir 
sonraki aşamada iki boyutlu (2D) düzlemsel pankek resmi ekranda görülmektedir. Bu 
aşamada resimlerin sağ üst köşelerinde “2D” ve “3D” tercihlerinin yapılabileceğini gösterir 
logolar mevcuttur (Şekil 5). 3D logosunun seçilmesiyle birlikte, birkaç saniye gibi kısa bir 
sürede ekranda 360 derece dönebilen üç boyutlu meyveli pankek dönmeye başlamaktadır 
(Şekil 6). Bu aşamada ürüne dokunmak suretiyle ürün istenildiği gibi hareket edebilmekte ve 
seçilen ürün her açıdan görülebilmektedir (Şekil 7, 8, 9, 10). 
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3D aşamasından sonra ürünlerin sağ alt köşelerinde bulunan AR logosu tıklanarak, seçilen 
ürünün önce hologram olarak görüntüsü sağlanmakta ve mobil kamera masaya doğru 
yönlendirildiğinde bu hologram görüntünün birkaç saniye masa üzerinde yansıması 
belirmektedir (Şekil 11). Sonra “move iphone to start” ibaresi kullanılan mobile araçta 
belirmekte ve ürünün masaya tam boyutlu yansıtılabilmesi için, mobil akıllı telefonun hareket 
ettirilmesi istenmektedir (Şekil 12). Sistem çok hızlı çalışmasına rağmen eğer hala ürünün 
masaya gerçekliğinin yansıması sağlanamıyorsa “continue to move iphone” uyarısı ekranda 
görünmeye devam etmektedir (Şekil 13). En son aşamada seçilen ürün masaya aynı 
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boyutlarda oldukça gerçekçi bir şekilde gelmektedir, boyutlandırılabilmektedir ve masadaki 
yeri değiştirilebilmektedir (Şekil 14, 15, 16). 
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SONUÇ 

AR uygulamaları yeni olmamasına rağmen yiyecek içecek işletmeleri tarafından oldukça ilgi 
görmekte ve son zamanlarda test edilip denenmektedir. Yiyecek içecek işletmelerinin 
menülerinde de AR sisteminin uygulanabileceği ve dünyada örneklerinin giderek arttığı 
görülmektedir.  

Dijital dönüşüm uygulamalarının Türkiye’den bir örneği olarak A Restoranı 3D-AR menüsü, 
kullanıcıya ve yemek seçimi aşamasında olan müşteriye farklı bir deneyim sunmaktadır. 
Sadece dijital olma özelliği taşıyan diğer menülerden farklı olarak, iki boyutlu ve üç boyutlu 
yemek fotoğraflarının bir arada deneyimlenebiliyor olması, boyutlandırmanın bir nevi 
somutlaştırılması anlamını taşımaktadır. Bu da bu menüdeki 2D yemek fotoğraflarından 3D 
yemek fotoğraflarına yapılan geçişlerde, yemek ve insan etkileşimi ilişkisinde farklı bir algı 
oluşturmaktadır. Bunu destekler nitelikte 3D yemek fotoğraflarının istenilen yöne hareket 
ettirilebiliyor olması da bu algıya etki etmekte olduğu düşünülmektedir.  

Gıda algısının karmaşık bir süreç olduğu yapılan çalışmalarda görülmektedir. İnsanoğlu 
yiyeceklerle etkileşime girdiğinde, duyular yiyeceklerin sahip olduğu malzemeler, sunum gibi 
özelliklerden etkilendiği bilinmektedir. Bu da gıdadan hoşlanma ya da hoşlanmama veya 
kalitesinin kabul edilebilirliği konusundaki algıyı etkilemektedir. Algı üzerinde etkisi olan 
duyusal niteliklere örnek olarak tat, koku ve daha da önemlisi görsel duyumlar verilebilir. 
Bazı araştırmalara göre görsel ipuçları, örneğin renk ve görünüm algı üzerinde hale etkisi 
(halo effect) oluşturabilmektedir (Iziyi 2019). 

Bununla birlikte yemek seçimi yapmadan önce, yemeğin hangi boyutlarda ve nasıl bir 
sunumla masaya geleceğini AR altyapısı ile öğrenebiliyor olmak ve görmek suretiyle ürünler 
hakkında daha fazla bilgi edinebiliyor olmak; müşterinin daha emin ve daha iyi bir karar 
verme süreci yaşamasına destek olabilir. Bunun da işletmeye müşteri memnuniyeti ve 
sadakati olarak yansıyacağı düşünülmektedir. 

A Restoranı 3D-AR menüsü farklı bir deneyimi sunması açısından heyecan verici olarak 
görülmektedir. Temel olarak incelendiğinde sistemin çalışmasında teknik bir problem 
bulunmamaktadır. Bu restoran AR dijital menü dönüşümü konusunda öncülerden olmasına 
rağmen; AR sistemi oluşturulma hedefleri açısından değerlendirildiğinde geliştirilmesi 
gereken yönlerinin olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, sadece tek bir dil ile sınırlı kalınmış olup 
farklı bir dil konuşan bir müşteri tam anlamıyla bu özellikten faydalanamayacaktır. Diğer 
taraftan sipariş sonrasında zaman geçirebilmek için, AR altyapısının olduğu farklı bir 
deneyim imkânının bulunmuyor olması geliştirilmesi gereken farklı bir konudur. Bu da 
müşteri deneyimini, bu şekilde bir altyapı olmasına rağmen, sınırlandırmaktadır. 
Sınırlandırılmış deneyimlerin hızlı tükenebileceği düşünülmektedir. Siparişten sonraki 
süreçlerde, beklerken AR’nin kullanılamıyor olması, bu ileri teknolojiyi sadece sipariş süreci 
ile sınırlamaktadır. Bunun da oldukça zahmetli ve maliyetli olan bu sistemi hızla 
normalleştireceği, ayrıca dijital dönüşümün öncülerinden olmanın faydalarını sınırlandıracağı 
öngörülmektedir. Son olarak da “içecekler” seçeneklerinin hiçbirinde 3D ve AR özellikleri 
bulunmamaktadır. 
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Sonuç olarak yiyecek içecek işletmelerinin teknoloji ile paralel değişimler yaşadığını 
söylemek mümkündür. Bu bağlamda 3D-AR teknolojisinin dijital menülerde kullanımı 
işletmelerin tüketicilere farklı bir deneyim sunması anlamı taşımaktadır. Çünkü bahsi geçen 
teknoloji yukarıdaki resimlerde de görüldüğü üzere menüde seçim yapan tüketicilere gerçek 
anlamda kolaylık sağlamaktadır. Ürünün boyutu, içeriği, sunum şekli vb. avantajları 
bulunmaktadır. Tüketicilerin bu gibi deneyimleri tüketim alışkanlıklarını olumlu anlamda 
değiştirebilir ve bunun sonucunda da işletmeler rekabet avantajı elde edebilir. 3D-AR 
teknolojisinin Dünyada ve Türkiye’de (tespit edilebilen sadece bir işletme bulunmaktadır.) 
kullanımının henüz yaygınlaşmadığı ancak bilinirliğinin gün geçtikçe arttığı söylenebilir.  
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ÖZET  

Türk yöresel mutfak kültürü son yıllarda diğer kültürlerin etkisine kapılması, kadınların iş 
hayatına girmesi, hızlı sanayileşme ve kentleşme gibi etkenlerden dolayı kaybolmaya yüz 
tutmuştur. Türkiye ve dünyada yöresel mutfakların yerini almaya başlayan hızlı beslenme ve 
tüketim alışkanlıkları çevresel ve ekonomik kaynakların tüketilmesine yol açmaktadır. Çevresel 
etmenleri ve ekonomiyi korumaya yönelik ortaya atılan sürdürülebilir diyetler ve beslenme fikri 
gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir diyetlerin temel bileşenlerinden olan bölgesel 
ve mevsimsel tüketim insanların yöresel mutfak ögelerine de yönelmesine neden olmuştur. Bu 
bağlamda hem yöresel ögeleri içinde barındıracak hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir diyet 
modeli oluşturulabileceğini göstermek bu çalışmanın amaçlarından biridir. Bu bağlamda 
yörelerin mutfak kültürlerine ait bölgesel örnek diyet menüleri oluşturulmuştur. Toplumların 
yemek kültürlerinin korunması ile birlikte günümüzde çevresel ve ekonomik etmenlerin 
etkisinin azaltılması için bir katkı sunarak literatüre katkı sağlanması çalışmanın önemli çıktısı 
olarak düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yöresel Mutfaklar, Sürdürülebilir Diyetler, Yemek Kültürü 

USING LOCAL CUISINE ITEMS IN SUSTAINABLE DIETS 
ABSTRACT 

Turkish regional cuisine culture has tended to disappear in recent years due to factors such as 
western influence, women's entry into business life, rapid industrialization, and urbanization. 
Rapid eating and consumption habits, which have started to replace local cuisines in Turkey 
and the world, lead to the consumption of environmental and economic resources. The idea of 
sustainable diets and nutrition, which is put forward to protect environmental factors and the 
economy, is gaining importance day by day. Regional and seasonal consumption, which is one 
of the main components of sustainable diets, has caused people to turn to local cuisine items. 
In this context, it is one of the aims of this study to show that a healthy and sustainable diet 
model can be created that will include local elements. In this context, regional sample diet 
menus belonging to the culinary cultures of the regions were created. This study was written in 
order to contribute to the preservation of the food cultures of societies and to reduce the impact 
of environmental and economic factors today. 

Keywords: Local Cuisine, Sustainable Diet, Food Culture 
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GİRİŞ 

Yöresel mutfak kavramı gün geçtikçe önemli hale gelen bir kavramdır. Bu kavramı Şengül ve 
Türkay (2016), “özel bir yöreye ait olan, o yörenin kültüründen izler taşıyan, bölgeye özgü 
ürünler ve adetlerin birleşimiyle ortaya çıkan, yöre pişirme tekniklerinin kullanılması ile 
yapılan, dini ya da milli sebeplerle de oluşabilen, yöre insanları tarafından ayrıcalıklı tutulan 
yemeklerin ve içeceklerin bütünü” olarak tanımlamaktadırlar. Yöresel mutfaklar içerisinde 
toplumların gelenekleri, görenekleri, kültürleri, ekonomik durumları, dini inançları, insanların 
sosyal sınıfları; yörelerin coğrafi bölge özellikleri, iklimi ve göçler gibi birçok unsur kavramın 
oluşumunda etkilidir (Büyükşalvarcı ve diğ., 2016; Solmaz ve Dülger Altıner, 2018; Alpaslan 
ve diğ, 2020). Yeni teknolojilerin gelişmesi ile yeni tatlar ve pişirme teknikleri ortaya çıkmıştır. 
Beslenme alışkanlıkları ve kültür her ne kadar değişmeye başlasa da Türk yöresel mutfağının 
kültürel ve coğrafi zenginlikleri sayesinde diğer mutfaklara göre bir üstünlüğü söz konusudur 
(Serçeoğlu, 2014). Bu kültürün korunması için coğrafi işaretlerin yaygınlaşması, festivaller 
düzenlenmesi, uluslararası yarışmalarda bu yemeklerin sergilenmesi, gastronomi turizm 
rotalarının oluşturulması gibi faaliyetler gerçekleştirilmesi yapılan çalışmalarda önerilmektedir 
(Yıldırım Saçılık ve Çevik, 2018; Özdemir ve Güngör, 2016; Küçükkömürler ve diğ., 2018). 
Bunun yanı sıra Türk mutfak kültürünün gelişmesi için sağlık faktörü de ön plana çıkmaktadır. 
Türk mutfağı her ne kadar pişirme yöntemleri ve kullanılan malzemelerden dolayı birçok sağlık 
özelliğini taşısa da sağlıksız uygulamaları da içerisinde barındırmaktadır (Büyüktuncer ve 
Yücecan, 2009). Pişirme yöntemleri açısından kızartmaların kullanılması enerji değerini 
arttırarak kilo problemlerine (obezite) neden olabilmektedir (Şeren Karakuş ve diğ., 2015). 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2022), obeziteyi sağlık açısından anormal veya aşırı yağ birikimi 
olarak tanımlamaktadır. Türkiye Sağlık Araştırması 2019 Raporuna göre ise Türkiye 2019 
yılında %21,1 oranında obezite gözükmektedir (TÜİK, 2020). Özellikle düzenli yeme 
alışkanlıklarının kaybolması, yüksek kalorili yeni hazır besinlere yönelmek ve hareketsiz yaşam 
obezite riskinin artmasına neden olmakla birlikte insanların obezite tedavisine yönlenmesine ve 
diyet tedavisine başlamasına neden olmuştur (Tığlı ve Gökmen Özel, 2012). Zayıflama diyetleri 
besinlerle alınan enerjiyi kısıtlayarak bedende depolanan yağların kullanımını amaçlamaktadır 
(Baysal, 1992). Bu süreçte zayıflama diyetlerinde programların uygulanabilirliği ve 
sürdürülebilirliği oldukça önemlidir. Zayıflama diyetleri uygulayanlar üzerine yapılan bir 
çalışmada katılımcılar kendi beslenme alışkanlıklarına uygun bir diyet planı hazırlanması 
gerektiğini söylemişlerdir. Bu konuda diyete uyumu sağlayabilmek için diyetin kişilerin 
beslenme alışkanlıklarına ve yaşantılarına uygun olması gerektiği söylenmiştir (Emiroğlu ve 
diğ., 2021). 

Zayıflama diyetlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için sağlıklı olmalarının yanı sıra 
çevresel, ekonomik ve sosyal sistemler için de sürdürülebilir olması gerekmektedir (Yüksel ve 
Özkul, 2021). Sürdürülebilirlik ve yöresel ürünlere yönelme noktasında 1986 yılında Carlo 
Petrini’nin öncülük ettiği “Yavaş Yemek” (Slow Food) akımı başlatılmıştır. Slow Food, yerelde 
üretilen geleneksel yiyecekleri desteklemektedir ve böylece sosyal, ekonomik ve çevresel 
alanda da sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktadır (Sağır, 2017).  

Sürdürülebilir diyetlerin temel bileşenlerinden olan bölgesel ve mevsimsel tüketim insanların 
yöresel mutfak ögelerine de yönelmesine neden olmuştur. Bu bağlamda hem yöresel ögeleri 
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içinde barındıracak hem sağlıklı hem de sürdürülebilir bir diyet modeli oluşturulabileceğini 
göstermek bu çalışmanın amaçlarından biridir. Bu bağlamda yörelerin mutfak kültürlerine ait 
bölgesel örnek diyet menüleri oluşturulması hedeflenmiştir. Toplumların yemek kültürlerinin 
korunması ile birlikte günümüzde çevresel ve ekonomik etmenlerin etkisinin azaltılmasına 
katkı sunabilmek için bu çalışma yapılmıştır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Türk Mutfak Kültürü 

Türk mutfak kültürü çeşitli medeniyetlerden ve devletlerden etkilenerek kendisini 
zenginleştirerek gelişme göstermiştir. Özellikle Anadolu mutfağının Selçuklu ve Osmanlı 
mutfağına dayanan kökleri bulunmaktadır. Günümüzde Batı dünyasından ve içerisindeki farklı 
etnik gruplardan da etkilenerek bugünkü halini almıştır. Dünyada Fransız ve Çin mutfağı ile 
beraber dünyanın en zengin mutfakları arasında gösterilmektedir (Büyüktuncer ve Yücecan, 
2009). Türk mutfağı kültürünün oluşmasında başka toplumlardan etkilenme, sosyo-ekonomik 
düzeye göre farklılaşma, davranış kalıpları gibi faktörler etkili olmuştur. Bu faktörlerin etkisi 
ile bölgeler arasında da beslenme davranışlarında farklılıklar görülmektedir. Karadeniz 
bölgesinde balıkların fazla olması o bölgede balık ağırlıklı beslenme getirirken güney 
bölgelerde baharat tüketimi Arap mutfağının etkisi ile şekillenmiştir. İç Anadolu mutfağında 
tahıllar ilk sırada yer alırken Ege ve Akdeniz’de ise zeytin tarımının yoğun olması zeytinyağlı 
yemek tercihlerine yöneltmiştir (Kasar, 2021).  

1. Akdeniz bölgesi mutfak kültürü 

Akdeniz bölgesi coğrafi olarak iklimi ve konumu itibariyle birçok ürünün yetiştiği bir yer 
olmuştur. Mutfak kültüründe ise hem tarihin hem doğanın izleri görülmektedir. Yemekleri daha 
çok tahıllar, zeytinyağı, sebze-meyve, süt ürünleri ve baharatlar üzerine kurgulanmıştır. 
Özellikle zeytinyağı tüketimi ile de Akdeniz bölgesi dikkati çekmektedir (Erol, 2020). Akdeniz 
diyeti olarak bilinen diyetin de en önemli ögesi olan zeytinyağı, içerdiği tekli doymamış yağ 
asitleri ile hiperkolesterolemi, hipertansiyon, ateroskleroz ve kardiyovasküler mortaliteyi 
azaltıcı etkisi mevcuttur. Bu yüzden de sağlık açısından bu tip bir beslenme tarzı önerilmektedir 
(Barbaros ve Kabaran, 2014). 

Akdeniz bölgesindeki beslenme alışkanlıkları Doğu ve Batı Akdeniz bölümlerinde farklılıklar 
gösterebilmektedir. Batı Akdeniz’de yer alan illerde daha çok İç Anadolu etkisindeki tahıl ve 
tatlı ağırlıklı bir beslenme görülürken Doğu Akdeniz’de daha çok Arap kökenli etkiler 
görülmekte ve etli ve yağlı yemeklerin ağırlıkta yapıldığı görülmektedir (Şengül ve Türkay, 
2016).  

2. Güneydoğu Anadolu bölgesi mutfak kültürü 

İlk çağlardan beri süregelen bir mutfak kültürüne sahip olduğu bilinen ve birçok uygarlık 
tarafından şekillendirilen Güneydoğu Anadolu mutfağı, coğrafyanın, toprağın, iklimin de 
etkisiyle çok çeşitli yemekler sunmaktadır. Bölgede özellikle Arap kültürünün etkisi 
hissedilmekte olup yemekler bol baharatlı, yağlı ve acılı olarak sunulmaktadır (Aksoy ve Sezgi, 
2015). Ayrıca bölgede yer alan Hatay ve Gaziantep mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı: 
Gastronomi Şehirleri arasında yer alması bölge mutfak kültürünün gelişmişliğinin bir 
göstergesidir. Bölgede yapılan çeşitli faaliyetler ve etkinliklerle mutfakların tanıtımlarına ve 
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pazarlanmasına çalışılmaktadır (Duran ve Meydan Uygur, 2022). Bunun yanında bölge 
yemekleri üzerine yapılan bir çalışmada, yöre dışından olan insanlar yemeklerin bol etli, yağlı 
ve baharatlı olmasından dolayı beğenileri azalabilmektedir (Karaca ve Sarıışık, 2018). 

3. Doğu Anadolu bölgesi mutfak kültürü 

Doğu Anadolu bölgesi yemek kültürü içerisinde Van kahvaltısı ön plana çıkmaktadır. Van 
kahvaltısının en önemli özelliği yiyeceklerin tamamen yöresel yiyeceklerden oluşmasıdır. 2014 
yılında “Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası” organizasyonunun düzenlenmesi yöresel 
çeşitliliğinin ne kadar fazla olduğunu göstermektedir (Kılıçhan ve Köşker, 2015). Bölgede 
bulunan diğer illerden Erzurum’da başta et ve süt ürünleri olmak üzere hayvansal ürünlerin 
kullanımı oldukça yoğundur (Serçeoğlu, 2014). Malatya’da kayısı öne çıkan üründür ve 
bölgenin genel özelliği olan hayvansal ürünlerin kullanımı görülür (Gök, 2021).  

4. Karadeniz bölgesi mutfak kültürü 

Karadeniz bölgesi, tarım için çok elverişli arazilerin olmaması ve iklimin çok yağışlı olmasına 
rağmen mutfak kültürü açısından gelişim göstermiştir. Coğrafi şartların bu duruma itmesinden 
ötürü özellikle kıyı kesimlerde deniz ürünlerinin kullanımının fazla olduğu görülmektedir.  
Balık, fındık, çay ve mısır sıklıkla kullanılan ürünlerdir (Cömert ve Özata, 2016). Hamsi 
tüketimi ön plana çıksa da Akçaabat köfte, Artvin et kavurma gibi yemekler de mevcuttur. 
Ayrıca bölgenin sembol yemeklerinden biri de karalahana çorbasıdır (Kamber Taş ve Taş, 
2017). 

5. İç Anadolu bölgesi mutfak kültürü 

İç Anadolu bölgesi mutfağında en önemli ögelerin başında tahıl ürünleri gelmektedir. Buğday 
ve darıdan elde edilen undan dolayı hamur işleri bölgenin temel unsurlarından biridir. Ayrıca 
bölgede hayvancılığın fazla yapılması hayvansal kaynaklı ürünlerden yoğurt, süt ve peynirin de 
sıklıkla tüketilmesini sağlamaktadır (Şengül, 2016). Bölgede özellikle Konya ilinde Mevlevi 
mutfağına ait öğeler de bulunmaktadır. Genellikle tahıl ve bakliyat ağırlıklı olan Mevlevi 
mutfağında çoğunlukla koyun eti tüketilmektedir. Konya ilinde hâlen yaşatılmaya çalışılarak 
bölge için farklı bir kültürel çeşitlilik oluşturmaktadır (Ertaş ve diğ., 2017).  

6. Ege bölgesi mutfak kültürü 

Ege Bölgesi, özellikle ot çeşitliliği konusunda zengin bir bölge olarak ön plana çıkmaktadır. 
Yöre halkı toplanan otları hem çiğ olarak tüketmekte hem de yemeklerde çeşitli pişirme 
teknikleri ile kullanmaktadırlar (Kök ve diğ., 2020). Ege kültüründe otlardan sonra balıklar ön 
plana çıkmaktadır. Kalkan, kefal, çipura gibi balıklar tercih edilmektedir. Fakat Ege Bölgesinin 
iç kesimlerinde daha çok kırmızı et ürünlerinin (pastırma, sucuk) tüketildiği görülmektedir 
(Yalın, 2020). 

7. Marmara bölgesi mutfak kültürü 

Marmara bölgesinde bir dönem Bizans ve Osmanlı’ya başkentlik yapmış Bursa, İstanbul ve 
Edirne şehirlerinin olması mutfak kültürü içerisinde de saray mutfağının da yer almasıyla 
gelişmiştir. Bölgesel olarak içerisinde farklılık gözükmektedir. İstanbul’da saray mutfağı ve 
gelen göçlerden oluşan farklı kültürlerin yemekleri etkili olmuştur. Bursa, Balıkesir ve 
Çanakkale’de üretimi yoğun olan zeytin ve zeytinyağının kullanımı ile balık tüketimi yaygındır. 
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Trakya mutfağında süt ürünleri ve kırmızı et kullanılırken, Sakarya, Kocaeli tarafında 
Karadeniz etkisinin daha fazla görüldüğü ve hamur işi ağırlıklı olduğu söylenebilmektedir 
(Şengül, 2016). 

Sürdürülebilir Diyetler 

Sürdürülebilir sağlıklı diyetler, bireylerin sağlık ve refahının tüm boyutlarını destekleyen diyet 
düzenleridir; düşük çevresel etkiye sahip, erişilebilir, uygun fiyatlı, güvenli ve adil, aynı 
zamanda kültürel olarak da kabul edilmektedir (FAO, 2019). Sürdürülebilir diyetlerin temel 
bileşenleri, sağlıklı olması, biyoçeşitliliğe sahip olması, adil olması, çevre dostu olması, 
kültürel miras ögelerini barındırması ve besin güvenliğinin sağlanmış olması olarak 
söylenebilmektedir (Akay ve Demir, 2020). Bu kavramları içerisinde barındırmaya çalışan 
çeşitli diyet türleri bulunmaktadır. Bunlardan en yaygın görülenleri, Akdeniz diyeti, Nordik 
diyet ve vejetaryen diyetleridir (Yüksel ve Özkul, 2021). 

1. Akdeniz diyeti 

Akdeniz diyeti hastalıkların önlenmesi için sağlıklı bir diyet modeli olarak ön plana 
çıkmaktadır. Meyve, sebze, tahıl ve kurubaklagilin yüksek, kümes hayvanları balık ve süt 
ürünlerinin orta, kırmızı etin ise az tüketildiği bir diyetle karakterizedir (Çıtar Dazıroğlu ve 
Acar Tek, 2021). Birçok kronik hastalığın oluşumunu önlemede etkili bulunan Akdeniz diyeti, 
sağlık ögesinin yanı sıra düşük çevresel etkiye sahip olması açısından da önemlidir. Zengin 
biyoçeşitliliğe sahip, yerel ekonomiyi destekleyen bir diyet modelidir (Kurtgil ve Beyhan, 
2021; Tokay ve diğ., 2022).  

2. Nordik diyeti 

Nordik diyeti, İskandinav ülkelerinde uygulanan diyetin bir yansımasıdır. Akdeniz diyetine 
benzer olarak sebze-meyve, tahıl, balık ürünlerinin daha fazla tüketildiği, süt ürünlerinin orta 
seviyede tüketildiği ve et, tatlı gibi ürünlerin ise az tüketildiği bir diyet programıdır (Ünal Özen, 
2019). Nordik diyetinin Akdeniz diyetinden temel farkı Akdeniz diyetindeki zeytinyağının 
yerini kanola yağının almış olmasıdır (Kurtgil ve Beyhan, 2021).  

3. Vejetaryen diyetler 

Vejetaryen diyetler, bitkisel kaynakların kullanıldığı diyetler olarak tanımlanabilmektedir. 
Hayvansal kaynaklı ürünlerin tüketim durumlarına göre çeşitli isimler alabilmektedirler. 
Hayvansal kaynaklı ürünlerden tamamen kaçınıldığı beslenme tarzı da vegan beslenme olarak 
adlandırılmaktadır (Yüksel ve Özkul, 2021). Özellikle hayvansal kaynaklı yiyeceklerden 
tamamen kaçınma sağlık açısından endişe verici unsurlar taşımaktadır. Protein, B12 vitamini, 
demir gibi değerlerde eksikliklerin görülmesi mümkündür (Özcan ve Baysal, 2016).  

YÖNTEM  

Araştırmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Verilerin sağlanmasında doküman 
incelemesi yapılmıştır. İncelenen dokümanlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Yöresel mutfak 
ögelerinin sürdürülebilir diyetlerde kullanılması amacıyla coğrafi işarete ya da mahreç işaretine 
sahip ürünler Türk Patent sitesi (https://ci.turkpatent.gov.tr/) adresinden 2022 yılı Ağustos 
ayında Coğrafi İşaret Sicil Belgesi indirilerek içeriklerine bakılmıştır. Bunlardan “Erzurum 
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Kadayıf Dolması”, “Kayseri Mantısı”, “Afyon Kebabı” gibi diğer ürünlerin de içerikleri analiz 
edilmiştir.  

Sürdürülebilir diyet kapsamında besin gruplarından sağlıklı ve dengeli beslenme için tavsiye 
edilen miktarlarda olacak şekilde örnek menülerin düzenlemesi yapılmıştır. Diyet planlama 
ilkeleri olarak; bedenin gereksinimi olan enerji, protein, vitaminler ve minerallerin dengeli 
alınması gerekmektedir. Besin ögeleri farklı besin gruplarında bulunduklarından tahıl grubu, et 
grubu, sebze grubu, süt grubu ve meyve grubundan yeteri kadar alınmalıdır. Et grubu besinler 
diyetlerde yeterli proteinin sağlanmasında önemlidir ve günlük en az 2 porsiyon kadar yer 
verilmelidir. Tahıl grubu için kişinin ihtiyacına göre değişkenlik gösterse de diyetteki enerji, 
posa ve lif içeriğinin de sağlanması için en az 3-8 porsiyon bulunmalıdır. Sebze ve meyve grubu 
içeriğindeki vitamin ve minerallerin diyette önemli yere sahip olmasından ötürü günlük en az 
5 porsiyon diyetlerde bulundurulmalıdır. Süt grubu kalsiyum başta olmak üzere mineraller ve 
protein açısından zengin olduğu için en az 2 porsiyon olarak diyetlerde yer almalıdır (Baysal, 
2011; Baysal, 2013; Kutluay Merdol, 2013). Porsiyon miktarları besinlere göre değişiklik 
göstermekle birlikte, süt grubu besinlerden süt için 200 ml. (1 su bardağı), yoğurt için 150 gr. 
(4 yemek kaşığı) bir porsiyon sayılmaktadır. Et grubu besinler için ortalama porsiyon ölçüsü 1 
köfte kadar yani 30 gram sayılmaktadır. Tahıl grubu besinler için ortalama olarak 1 ince dilim 
ekmeğe denk gelecek şekilde yaklaşık 25 gram pilav, makarna, leblebi veya 1 kâse kadar çorba 
bir porsiyon ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Meyve ve sebze grubu ürünlerinin porsiyon 
ölçüleri değişkenlik gösterebilmektedir. Genellikle 15 gram karbonhidrat ihtiva eden meyve 
ürünleri bir porsiyon ölçüsü olarak kabul edilmektedir (Baysal, 2013). Günlük alınması tavsiye 
edilen porsiyon miktarlarına göre bir porsiyon ölçüsüne karşılık gelen miktarlar düzenlenerek 
örnek menü içerisinde tüm besin gruplarına yer verilmiştir. Bunun yanında en uygun beslenme 
düzeni olarak besinlerin üç ana üç ara öğün olarak tüketilmesi önerilmektedir. Bu sayede 
vücutta kan ve insülin dengesi sağlanmaktadır (Işkın ve Sarıışık, 2017; Erişen, 2021). Bu 
sebeple hazırlanan menüler üç ara ve üç ana öğün olarak toplam altı öğünde düzenlenmiştir.  

Yapılan çalışmalardaki sağlıklı ve dengeli beslenme yaklaşımları dikkate alınıp porsiyon 
miktarları ve öğün düzenleri ayarlanarak yemeklerden uygun olanları seçilmiş ve örnek 
menüler içerisinde yer almışlardır. Bu doğrultuda bölgelere ait ayrı ayrı günlük coğrafi işarete 
sahip ürünlerden oluşan örnek diyet listeleri hazırlanarak sunulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Sürdürülebilir diyetler için en önemli noktalardan biri çevresel etmenleri de içerisinde 
barındırması ve insanları yöresel mutfakların tüketilebilirliğine yönlendirmesidir. Bu kapsam 
Doğu Anadolu bölgesi genel yemek kültürü açısından hayvansal kaynaklı gıdalar hâkim olsa 
da sağlıklı bir beslenme düzeni örnek olarak verilmiştir (Tablo 1.). Doğu Anadolu için verilen 
örnek menü içerisinde bölgede yer alan hemen her ilden yiyeceklere yer verilmeye çalışılmıştır. 
Tahıl grubuna ait Malatya Tandır Ekmeği, meyve grubuna ait Malatya Kayısısı ve Posof 
Elması, sebze grubu için Ekşili Semizotu Çorbası, et grubu için Harput köfte, süt grubu için 
Tulum peyniri, Ayran Aşı çorbası gibi ürünlere yer verilerek dengeli bir menü oluşturulmaya 
çalışmıştır.  
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Tablo 1. Doğu Anadolu Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık çay (şekersiz) 

10-12 adet siyah zeytin 
2 avuç içi (60 gr.) Tulum Peyniri (Erzincan) 
1 tatlı kaşığı Refahiye Balı (Erzincan) 
50 gr. Malatya Tandır Ekmeği  

Ara Öğün 3-4 adet Hekimhan Cevizi (Malatya) 
Öğle Yemeği 
 

1 kepçe Ayran Aşı Çorbası (Erzurum) 
Yarım kâse Harput Köfte (Elazığ) 
1 adet Kadayıf Dolması (Erzurum) 

Ara öğün 5 adet Malatya Kayısısı 
Akşam Yemeği 1 kepçe Ekşili Semizotu Çorbası (Malatya) 

100 gr. Tevek Sarması (Malatya) 
100 gr. Çorti Turşusu (Muş) 

Ara Öğün 2 adet Posof Elması (Ardahan)  

Marmara Bölgesi içerisinde birçok farklılığı bir arada gösterebilmekte ve bölgeye yaşanan 
göçlerle de mutfağı zenginleşmektedir. Marmara bölgesi için oluşturulan örnek menü Tablo 
2.’de sunulmuştur. Menüde tahıl grubu için İzmit Simidi, Velimeşe Bozası; meyve grubu için 
Geyve Ayvası, Bursa şeftalisi; sebze grubu için Hasanağa Enginarı, Keşan Bamyası Yemeği; 
et grubu için Islama Köfte, İnegöl Köfte, süt grubu için Ezine peyniri, Susurluk ayranı gibi 
ürünlere yer verilerek dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulmuştur (Tablo 2.).  

Tablo 2. Marmara Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 açık çay (şekersiz) 

2 avuç içi (60 gr.) Ezine Peyniri (Çanakkale) 
10-12 adet Gemlik Zeytini (Bursa) 
Yarım İzmit Simidi  

Ara Öğün 2 orta boy Bursa Şeftalisi 
Öğle Yemeği 1 kâse zeytinyağlı Keşan Bamyası Yemeği 

(Edirne)  
Yarım porsiyon (80-85 gr.) İnegöl Köftesi 
(Bursa) 
Yarım porsiyon (50 gr.) Höşmerim Tatlısı 
(Balıkesir) 

Ara öğün 1 adet orta boy Geyve Ayvası (Sakarya) 
Akşam Yemeği 
 

100 gr. kadar Islama Köfte (Sakarya) 
1 porsiyon Hasanağa Enginarı (Bursa) 
1 su bardağı Susurluk Ayranı (Balıkesir) 

Ara Öğün Yarım su bardağı Velimeşe Bozası 
(Tekirdağ) 

Akdeniz havzası ikliminin elverişli olmasından ötürü birçok ürünün yetişmesine imkân 
tanımaktadır. Yöresel anlamda Doğu Akdeniz daha Arap mutfağı etkisindeyken Batı Akdeniz 
biraz daha İç Anadolu etkisindedir. Bu durumlar gözetilerek Akdeniz bölgesi içerisinde coğrafi 
işarete veya mahreç işaretine sahip ürünlerden tahıl grubu için Adana Kol Böreği; meyve grubu 
için Finike Portakalı, Alanya muzu; sebze ve kurubaklagil grubu için Antalya Piyazı; et grubu 
için Antakya Kâğıt Kebabı, Adana Kebabı; süt grubu için Silifke Yoğurdu, Maraş Dondurması 
gibi ürünlere yer verilerek örnek bir menü hazırlanmıştır (Tablo 3). 
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Tablo 3. Akdeniz Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık çay (şekersiz) 

10-12 adet siyah zeytin 
1 tatlı kaşığı Antalya Bergamot Kabuğu 
Reçeli 
Yarım porsiyon Adana Kol Böreği 

Ara Öğün 2 küçük boy Finike Portakalı (Antalya) 
Öğle Yemeği 
 

1 kâse Maraş Tarhana Çorbası 
1 porsiyon Antakya Kâğıt Kebabı  
1 kâse Silifke Yoğurdu (Mersin) 

Ara öğün 1 küçük boy Alanya Muzu (Antalya) 
Akşam Yemeği 
 

Yarım porsiyon Adana Kebabı 
Yarım porsiyon kadar Antalya Piyazı  
1 porsiyon kadar Maraş Dondurması 

Ara Öğün 10-15 adet Osmaniye Yer Fıstığı 

Güneydoğu Anadolu mutfağının genel olarak kebaplar ve tatlılar üzerine yoğunlaşmış bir 
mutfak olduğu söylenebilmektedir. Bölgede coğrafi işaret ya da mahreç işareti almış ürünlerden 
oluşturan sürdürülebilir bir örnek diyet menüsü Tablo 4.’te sunulmuştur. Oluşturulan menüde 
tahıl grubu için Malatya tandır ekmeği; meyve grubu için Diyarbakır karpuzu, Antep karası 
kuru üzümü; sebze grubu için Urfa su kabağı yemeği; et grubu için Urfa patlıcanlı kebap, 
Diyarbakır Ciğer kebabı; süt grubu için Urfa peyniri, Urfa lebenisi gibi ürünlere yer verilerek 
dengeli ve sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturulmuştur. 

Tablo 4. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık çay (şekersiz) 

10-12 adet siyah zeytin  
2 avuç içi (40 gr.) kadar Urfa Peyniri 
50 gr. Midyat Tandır Ekmeği (Mardin) 

Ara Öğün 1 avuç Antep Karası Kuru Üzümü (91 kalori) 
Öğle Yemeği Yarım kâse Urfa Lebenisi 

Yarım porsiyon Urfa Patlıcanlı Kebabı 
2 yemek kaşığı kadar Gaziantep 
Muhammarası  

Ara öğün 1 orta dilim Diyarbakır Karpuzu 
Akşam Yemeği 1 porsiyon Urfa Su Kabağı Yemeği  

Yarım porsiyon Diyarbakır Ciğer Kebabı 
1 dilim Antep Baklavası  

Ara Öğün Yarım avuç Kâhta Bademi (Adıyaman) 

Karadeniz Bölgesi’nde balık ve özellikle de hamsiden hazırlanan yemekler öne çıkmaktadır. 
Sınırlı sebze yetişmesinden ötürü çok çeşit bulunmamaktadır. Buna rağmen coğrafi işaret ya da 
mahreç işareti almış ürünlerden oluşturulan sürdürülebilir örnek bir diyet menüsü Tablo 5’te 
sunulmuştur. Menü içerisinde tahıl grubu için Vakfıkebir ekmeği, Hopa Hamsili ekmek; meyve 
grubu için Şebinkarahisar karadutu, Yomra elması; sebze ve kurubaklagil grubu için, yumurtalı 
ısput yemeği, Çayeli kuru fasulye yemeği; et grubu için Akçaabat köftesi, süt grubu için, 
Gümüşhane deleme peyniri, Hamsiköy sütlacı gibi ürünlere yer verilerek sağlıklı bir menü 
oluşturulmaya çalışılmıştır. 
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Tablo 5. Karadeniz Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık Rize Çayı (şekersiz) 

1 avuç içi kadar Gümüşhane Deleme Peyniri 
1 tatlı kaşığı Anzer Balı (Rize) 
1 adet Gazidere Domatesi (söğüş) (Sinop) 
1 dilim Vakfıkebir Ekmeği (Trabzon) 

Ara Öğün 10-12 adet Şebinkarahisar Karadutu 
(Giresun) 

Öğle Yemeği 1 porsiyon Akçaabat Köftesi (Trabzon) 
3 yemek kaşığı Safranlı Pilav (Bolu) 
1 dilim Hopa Hamsili Ekmek (Artvin) 

Ara öğün 1 orta boy Yomra Elması (Trabzon) 
Akşam Yemeği 1 porsiyon Çayeli Kuru Fasulye Yemeği 

(Trabzon) 
1 porsiyon Yumurtalı Isput Yemeği (Bartın) 
1 porsiyon Hamsiköy Sütlacı (Trabzon) 

Ara Öğün 5-6 adet Ordu/Giresun Fındığı 

Ege bölgesinin kıyı ve iç kesimlerinde beslenme farklılıkları mevcut olsa da genellikle otların 
kullanıldığı bir mutfak olduğu bilinmektedir. Ege bölgesinde coğrafi işaretli ya da mahreç 
işareti almış ürünlerden oluşan sürdürülebilir örnek bir menü Tablo 6’da sunulmuştur. Menü 
içerisinde tahıl grubu için İzmir boyozu, Afyonkarahisar patatesli ekmeği, Tavşanlı leblebisi; 
meyve grubu için Ege Sultani üzümü, Ege inciri; sebze grubu için Bornova Kınalı Bamyası 
Yemeği; et grubu için Afyon kebabı; süt grubu için İzmir Tulum Peyniri gibi ürünlere yer 
verilerek sağlıklı bir menü oluşturulmuştur. 

Tablo 6. Ege Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık çay (şekersiz) 

8-10 adet Akhisar Domat Zeytini (Manisa) 
1 avuç içi İzmir Tulum Peyniri  
Yarım porsiyon İzmir Boyozu 

Ara Öğün 10-12 adet Ege Sultani Üzümü (İzmir)  
Öğle Yemeği 1 kâse Uşak Tarhanası 

1 porsiyon Afyon Kebabı 
1 dilim Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği 

Ara öğün 2 adet Ege İnciri (İzmir) 
Akşam Yemeği 1 porsiyon Bornova Kınalı Bamyası Yemeği 

(İzmir)  
3 yemek kaşığı Afyonkarahisar Mercimekli 
Pilav 
1 dilim Aydın Kabak Tatlısı 

Ara Öğün 1 avuç kadar Tavşanlı Leblebisi (Kütahya) 

İç Anadolu Bölgesi yemek kültürünün çoğunlukla tahıl ürünleri ağırlıklı olduğu bilinmektedir. 
Bölgede bulunan illere özgü yemeklerden coğrafi işaret ya da mahreç işaretine sahip 
yemeklerden sürdürülebilir bir diyet menüsü Tablo 7’de oluşturulmuştur. Menüde yer alan 
yemeklerden tahıl grubu için Kalecik ekmeği, Çorum leblebisi; meyve grubu için Amasya 
Misket elması, Niğde Darboğaz kirazı; sebze grubu için Konya Bamya çorbası, Koyulhisar 
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domatesi; et grubu için Konya etliekmek; süt grubu için, Yozgat Çanak peyniri, Akyurt Tutmaç 
çorbası gibi yemeklere yer verilmiştir. 

Tablo 7. İç Anadolu Bölgesi Yöresel Yemekler Günlük Örnek Menü 
Kahvaltı 1 bardak açık çay (şekersiz) 

10-12 adet siyah zeytin 
1 avuç içi Yozgat Çanak Peyniri 
1 adet Koyulhisar Domatesi (söğüş) (Sivas)  
1 dilim kadar Kalecik Ekmeği (Ankara) 

Ara Öğün 2 adet Amasya Misket Elması 
Öğle Yemeği Akyurt Tutmaç Çorbası (Ankara) 

Yarım porsiyon Konya Etliekmek 
İskilip Turşusu (Çorum) 

Ara öğün 1 avuç Çorum Leblebisi 
Akşam Yemeği 1 kâse Konya Bamya Çorbası 

Yarım porsiyon Kayseri Mantısı 
1 dilim Aksaray İnceelek Tatlısı 

Ara Öğün 10-12 adet Niğde Darboğaz Kirazı 

Örnek menüler içinde yer alan yemeklerin bulundukları gruplar içerisinde yöreye ait birçok 
yemek çeşidi daha mevcuttur. İç Anadolu bölgesi için et grubundan Konya etliekmek yerine 
Sivas köftesine; Karadeniz Bölgesi için tahıl grubundan Vakfıkebir ekmeği yerine Şavşat 
ketesine; Marmara Bölgesi için süt grubundan Ezine peyniri yerine Edirne beyaz peynirine; 
Doğu Anadolu bölgesi için meyve grubundan Malatya kayısısı yerine Iğdır kayısısına; 
Güneydoğu Anadolu bölgesi için sebze grubundan yumurtalı Isput yemeği yerine Şımşıpe 
yemeğine; Ege bölgesi için et grubundan Afyon Kebabı yerine Akhisar köftesine ve Akdeniz 
bölgesi için meyve grubundan Alanya muzu yerine Alanya yenidünyasına yer verilebilir. Bu 
şekilde diyette çeşitlilik ve yöresellik sağlanabilir.  

SONUÇ 

Dünyanın küresel sorunlarından biri haline gelen gıda güvenirliği, gıda tedariki, gıda 
sistemlerinin sürdürülebilirliği gibi problemler gün geçtikçe insanları yiyecekleri daha 
kontrollü tüketmeye yöneltmektedir. Bu kapsamda bölgesel ve mevsimsel ürünler tercih etmek 
sürdürülebilirliği sağlamak açısından önemlidir (Kadıoğlu ve Sökülmez Kaya, 2022). Bu 
doğrultuda Türk mutfak kültürünün muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması öne 
çıkmaktadır. Fakat son yıllarda batı ve diğer kültürlere açılma, hızlı sanayileşme ve kentleşme, 
kadının çalışma hayatına katılması, okuryazarlığın artışı gibi etmenlerden dolayı yöresel mutfak 
ögelerinin kaybolmaya başladığı görülmektedir (Birer, 1990). Sürdürülebilir diyetler içerisinde 
ön plana çıkan ve farklı kültürler içerisinde yer alan Akdeniz diyet, Yeni Nordik diyet, 
Vejetaryen diyet gibi diyet türlerinin yanı sıra yöreye ait mutfak kültürünün kullanılarak sağlıklı 
ve sürdürülebilir bir diyet ve beslenme düzeni oluşturulabileceğini göstermek bu çalışmanın 
amaçlarından biridir.  

Türk mutfak kültürü içerisinde bazı hamur işlerinin hazırlama ve pişirilmesi aşamasında fazlaca 
miktarda yağ kullanılması sağlıklı değil iken tutmaç ve mantı gibi hamur işlerine kıyma 
eklenmesi de sağlıklı bir uygulama olarak görülmektedir (Ertaş ve Gezmen-Karadağ, 2013). 
Türk mutfağında bu ve bunun gibi birçok örnek mevcuttur. Bu anlamda sağlıklı ve 
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sürdürülebilir ögelerin ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu alanda yörenin belediyeleri, 
gastronomi şefleri, aşçıları ile birlikte sağlıksız uygulamaları sağlıklı hale getirmenin yöresel 
mutfak ögelerinin kullanılabilirliğini arttırmada önemli olacağı düşünülmektedir. Beslenme 
uzmanı/diyetisyenler için farklı ürün arayışları yerine daha sağlıklı hazırlama ve pişirme 
yöntemleri ile yöresel öğelere güncel diyetler içerisinde yer verilmesi önerilmektedir.  

Bu alanda yapılan farklı çalışmalarda da gündeme gelen moleküler gastronomi alanı da umut 
vadetmektedir. Bu alandaki uygulamaların da yöresel mutfak kültürü içerisindeki öğelerle 
birleştirilmesi porsiyonların az olmasından dolayı zayıflama diyetleri içerisinde de 
kullanılabilirliğini arttırmaktadır (Alpaslan ve diğ., 2020). Gelecek çalışmalarda deneysel 
anlamda moleküler yöresel mutfak ögelerinin diyetler içerisinde kullanılarak etkinliğinin 
ölçülmesi üzerine çalışmalar yapılabilir. Ayrıca mevcut örnek menüler üzerinden kişisel ve 
yöresel değişkenlikler göz önüne alınarak zayıflama ve sürdürülebilir diyetler deney/kontrol 
gruplarıyla etkinlikleri ölçülebilir. Gelecek çalışmalar açısından bu çalışmadaki kısıtların 
giderilmesi ve yöresel öğelerin güncel geleneksel diyetler içerisinde daha kapsamlı yer alması 
gerektiği düşünülmektedir.  
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ÖZET 

Muğla, Ege ve Akdeniz’in birleşim noktasında konumlanan bir şehir olması nedeniyle hem 
Akdeniz mutfak kültürünün, hem de Ege mutfak kültürünün özelliklerini taşımaktadır. Muğla 
mutfağının zengin olmasının bir diğer nedeni ise daha önce yaşayan medeniyetlerin ve aldığı 
göçlerin izlerini taşıyor olmasıdır. Birçok antik kentin Muğla sınırları içerisinde yer almasının 
o dönemden kalan etkilerin var olabileceğini gösterdiği söylenebilir. Daha yakın tarihlerde ise 
göçlerin izlerini ve mutfağa yansımalarını görmek de mümkündür. Girit adasından Muğla’ya 
1923 Nüfus mübadelesi ile alınan göçlerin Muğla mutfağına etkisinin olup olmadığının ve varsa 
ölçüsünün araştırıldığı bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden faydalanılmıştır. Görüşme 
yoluyla elde edilen veriler ile birlikte Giritlilerin yemek ve kültürlerini paylaştıkları Giritliler 
Derneği sayfalarından elde edilen veriler betimsel ve içerik analizine tabi tutularak, Muğla yerel 
yemekleri ile benzerlik ve farklılıklarının tespiti amaçlanmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda özellikle Girit Adasından gelen mübadillerin yerleştirildiği ilçelerde Girit 
mutfak kültürünün karakteristik özelliklerinin günümüzde de devam ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır. İlave olarak mübadillerin yerleştirilmediği ilçelerde ise Muğla mutfak kültürünün 
özelliklerinin Girit mutfak kültürü özelliklerinin bir arada bulunduğu ve yerel mutfağa 
etkileşimle değişerek girdiği sonucuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girit mutfağı, Muğla mutfağı, Göç mutfağı, Mübadele mutfağı, 
Gastronomi 

REFLECTION OF CRITE CUISINE CULTURE IN MUĞLA CUISINE 
ABSTRACT 

Since Muğla is a city located at the junction of the Aegean and the Mediterranean, it has the 
characteristics of both the Mediterranean cuisine culture and the Aegean cuisine culture. 
Another reason why Muğla cuisine is rich is that it bears the traces of previous civilizations and 
migrations. The effects of being located within the Muğla borders of many ancient cities, of 
course, are present. However, since it is more recent, it is more possible to see the traces of 
migrations and their reflections on the kitchen. Qualitative research methods were used in this 
study, in which the effect of immigration from the island of Crete to Muğla with the 1923 
population exchange, and the extent of it, were investigated. It is aimed to determine the 
similarities and differences with the local dishes of Muğla, by subjecting the data obtained 
through the interviews and the data obtained from the Cretans Association pages, where Cretans 
share their food and culture, to descriptive and content analysis. In line with the data obtained, 
it has been concluded that the characteristic features of the Cretan culinary culture continue 
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today, especially in the districts where the refugees from the island of Crete were settled. In 
addition, in the districts where the exchanges were not settled, it was concluded that the features 
of the Mugla cuisine culture coexist with the Cretan culinary culture features and enter the local 
cuisine by changing with interaction. 

Key Words: Cretan cuisine, Muğla cuisine, Migration cuisine, Exchange cuisine, 
Gastronomy 

GİRİŞ 

Coğrafya ve coğrafyaya bağlı olarak oluşan iklim, tarım gibi unsurlar beslenme kültüründe 
oldukça etkilidir. Bir diğer coğrafyaya bağlı unsur ise göçlerdir. Göç, tarih boyunca mutfak 
kültürünü şekillendirenlerden biri olarak (Koç ve Welsh, 2002:46) hem gelinen coğrafyanın 
hem de yerleşilen coğrafyanın özelliklerini bir araya getiren olmuştur. Günümüze kadar 
yaşanan her bir göç Türk mutfağı adına özeldir. Göçler Türk mutfağının gelişimine, 
zenginleşmesine katkı sağlamıştır. Girit’ten Anadolu’ya olan göçler bu bahsi geçen göçlerden 
sadece bir bölgeye ait olanıdır. Ancak özellikle Anadolu’da yerleştikleri alanlarında Girit 
mutfağına ait örnekleri görmek mümkündür. Elbette Girit’te yaşayan insanlar alıştıkları ve 
bildikleriyle Anadolu’ya gelmişler ve yabancı bir kültür ve coğrafyayla birleştirmek, yeni 
alışkanlık ve tercihler oluşturmak zorunda kalmışlardır. Göç alan coğrafyanın yerel halkı da bu 
durumdan etkilenerek kendini bir sentez mutfak içerisinde bulmuştur. Nitekim 1923 Nüfus 
mübadelesi ile Muğla’ya yerleştirilmiş olan Giritli mübadillerde yanlarında kültürlerini de 
getirmişlerdir. Bu kültürel değerler içerisinde mutfak kültürü önemli bir yer tutar. Çünkü 
mutfak, beslenme alışkanlığı demektir. Mutfak, gelenek, görenek, adet demektir. Mutfak 
dünden bugüne damaklarda oluşan kimliktir. Bu kimliğin Muğla mutfağına ne kadar taşındığı 
ise araştırmanın konusudur. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Kültür, bireyin içinde yaşadığı toplumdan aldığı bilgi, ahlak, örf adet gibi davranışlar, Atalardan 
nesilden nesile bugüne ulaşan maddi manevi değerlerdir (Mahiroğulları, 2005:1279). Yapılan 
bu tanımlamalar ile toplumda kabul görmüş ve geleneklerle devam eden dil, yazı, din, bilim, 
resim, heykel gibi sanatlar, el sanatları, giyim, kuşam gibi folklorik değerler, mutfak araçları 
gibi maddi unsurlar birleşerek kültürü oluşturmaktadır (Arlı ve Gümüş, 2007: 145). Kültürün 
maddi ve manevi unsurlardan oluştuğu dikkate alınarak yiyecek içecekler kültürün maddi 
öğelerinden biridir (Merdol, 1998:140). Toplumlar dini, bölgesel özellikler gibi farklılık 
gösterebilen etkenlerden dolayı alt kültürlere sahiptir. Bu alt kültürler bölgeden bölgeye 
değişkenlik gösterebilir. Mutfak veya yemek de kültürün bir parçası olarak bölgeden bölgeye 
değişebilmektedir (Deveci vd. 2013:30).  

Göç kavramını belirgin bir uzaklığa, etki yaratacak sürede yapılan yer değiştirmeler olarak 
açıklamak mümkündür (Erder, 1986: 9). Göç tarihi, insanlık tarihi ile birlikte başlamıştır. 
İnsanlık tarihinden bu yana toplumlar kimi zaman savaş, kimi zaman güvenlik, kimi zaman 
daha iyi yaşam şartları için bazen gönüllü, bazen ise zorunlu bir şekilde yer değiştirmeler 
yapmışlardır. Farklı kültürlerden olan birey ve toplulukların bir araya gelmesi ile birlikte 
kültürel etkileşime girdiği ve her ikisinin de değişimiyle sonuçlanan kültürleşmeler oluşmuştur 
(Güvenç, 1999: 122; Efe, 2018: 17). Göçlerin bir nedeni daha iyi yaşam şartları sağlamak iken 
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diğer bir nedeni ise güvenli ortamlara doğru yönelmektir. 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı, 1912-
1913 Balkan savaşları, 1914-1918 I. Dünya savaşları ile birlikte Balkan, Kafkas ve Kırım 
Müslümanları Türkiye’ye göç etmiştir (Sepetcioğlu, 2011: 53). Birçok etnik grubu bünyesinde 
barındıran Osmanlı imparatorluğu döneminde gelişen mutfak kültürü, Kurtuluş savaşı 
sonrasında yaşanan göç ve nüfus mübadelesi ile de aynı etkiyi sürdürmüş ve zengin bir mutfak 
kültürü söz konusu olmuştur (Öztürk ve Ertamay, 2017: 763-764). 1923 yılında nüfus 
mübadelesiyle Girit’ten gelen mübadiller Anadolu genelinde 10 mıntıkaya yerleştirilirken bir 
bölümü Muğla’ya yerleştirilmiştir. Yerleşim sırasında mübadiller Girit’teki yaşam şartlarına 
benzer özellikteki yerlere yerleşmeye çalışmışlardır. Bunun nedeni bildikleri işleri yapabilmek 
ve hayatlarını benzer şekilde idame ettirmektir. Bu nedenle denizcilikle uğraşanlar deniz 
kenarında bulunan, hayvancılık yapan ve iç taraflarda yaşayanlar ise yayla ve iç kesimdeki 
ilçelere yerleşmişlerdir.  

YÖNTEM 

Nüfus mübadelesi ile vatanlarından ayrılan Girit’li Müslümanların, yıllardır süregelen 
alışkanlıklarını, geleneklerini yeni yerleştikleri yerde tamamen yok saymaları mümkün 
değildir. Ancak yerleşilen yer, yaşanılan yer olması sebebiyle kültürel değerleri ve yaşam 
şartları baskın olacaktır. Bu noktada çalışmanın ana amacı; 

• Girit’lilerin Muğla içerisinde yerleştikleri yerlere kendi mutfak kültürlerini ne ölçüde 
getirdiklerinin araştırılmasıdır.  

Araştırmanın sınırlılıklarının içerisinde en önemlisi, veri toplama aşamasında (2020-2021) 
Covid 19 Pandemi dönemine denk gelmesi nedeniyle yüz yüze planlanmış olmasına rağmen 
görüntülü veya sesli görüşme şeklinde yapılmasıdır. Pandemi sonrasında yüzyüze görüşmeler 
de yapılmıştır. Görüşmeler ilk, ikinci ve üçüncü kuşak Giritliler ile sınırlandırılmıştır. Nüfus 
mübadelesi döneminden önce 1800’lü yılların sonlarında gelinmiş ise 4. kuşak Giritliler kabul 
edilmiştir. Katılımcılara yarı yapılandırılmış soru formu Aralık 2020 ile Nisan 2022 tarihleri 
uygulanmış ve Giritliler derneklerinin sayfalarından yemek tarifleri ve mutfak kültürlerine 
yönelik veri toplanmıştır. Nitel araştırmalarda örneklemin sayısından ziyade derinlemesine veri 
toplanabilecek kişiler olması tercih edilir. Örneklemin niceliğinden fazla niteliğinin önemli 
olduğu unutulmamalıdır (Kümbetoğlu, 2015: 97). Araştırma problemiyle ilişkili ve 
derinlemesine bilgi alınabilecek büyüklükte örneklem ile çalışmak çok büyük bir örneklem ile 
çalışmaktan daha doğru sonuçlar verebilir. Tek bir örnek ile çalışmak bile nitel araştırmalarda 
mümkündür (Miles ve Huberman, 2016: 27; Patton, 2014: 230).  Araştırılmak istenen konuya 
açıklık getirebilecek birey veya gruplardan oluşan örnekleme, amaçsal örneklem ismi 
verilmektedir (Akturan, 2013: 201).  Araştırmaya dahil olan 13 katılımcının yarı-
yapılandırılmış soru formundaki soruları samimi ve doğru şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır. 
İlave olarak sosyal medya platformlarında paylaşılan bilgi ve fotoğrafların doğru olduğu 
varsayılmıştır. Araştırma problemi konusunda fikri, bilgisi olan kişilerin seçilmesinin önemli 
olduğu düşünüldüğü için, Girit kökenli katılımcılar olması istenmiş, bu nedenle de amaçsal 
örneklem yöntemi ile katılımcılar tespit edilmiştir. Giritli olan ve geçmişle kıyaslama 
yapabilecek yaşta olanları tercih edilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşmeler sonrasında elde 
edilen veri setinde ilk olarak yapılan işlem ses kayıtları ve görüntüler yazıya dökülmesi 
olmuştur. Soruların her biri için verilen cevaplar üç farklı şekilde değerlendirilmiş ve 
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sınıflandırılmıştır. Bunlar tanımlamaya yönelik betimsel, araştırma sorusunda beklenen yanıt 
dışında katılımcının kalıplaşmış kendi yargılarına yönelik algısal veriler ve son olarak yine 
araştırma sorusuna cevap olmayan katılımcının farklı bir konuda görüşlerini içeren yansıtılmış 
verilerdir (Esen, 2021; 71).  Araştırma sorusuna verilen cevapların bu şekilde kategorilere 
ayrılması sonrasında algısal ve yansıtılmış veriler çıkartılarak sadece araştırma sorusuna 
yönelik sorular üzerinde yoğunlaşma mümkün olabilmektedir. Diğer iki veri türü ayrıldıktan 
sonra kalan yanıtlar betimsel veriyi oluşturmaktadır. Betimsel veri son haliyle içerik analizine 
tabi tutulmuştur. Öncelikli olarak açık kodlama yapılmış ve araştırma sorularına verilen 
cevaplar listelenerek bir havuzda toplanmıştır. Havuzun oluşturulması sonrasında ikinci etap 
olarak eksenli kodlama yapılmış ve verinin içerisinde yer alan anlam farklılıkları temaları 
oluşturulmuş, temalar ise boyutları oluşturmuştur. Son olarak belirlenen tema ve boyutların 
doğru ifadeler ile bir araya getirildiği, doğru seçimlerin yapılıp yapılmadığının kontrolü olan 
seçici kodlama yapılmıştır.  

Doküman analizi ile elde edilen tarifler, yemek isimleri, gelenekleri veya kültürleri 
günümüzdeki tariflerle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Çalışmanın güvenirliği artırmak için çalışmada görüşme ve doküman inceleme teknikleriyle 
farklı kaynaklardan veri toplanma yoluna gidilerek kaynak çeşitlendirmesi yapılmıştır. Girit 
temalı sosyal medya platformlarının yöneticilerinden doküman tarama yapabilmek, fotoğraf ve 
bilgilerden faydalanabilmek için izin alınmıştır.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Mutfak ve yemek aslında annelere atfedilmiş bir görev olmasına rağmen erkek çoğunlukta olan 
bir katılımcı grubu ile dünden bu güne Girit yemeklerinin konuşulması, konunun kültürel ve 
sosyolojik anlamda değerli bulunarak sahip çıkılan değerler arasında yer aldığını 
göstermektedir denilebilir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı tablo 1. de verilmiştir.  

Tablo 1. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı 

Cinsiyet f % 

Kadın 5 38,46 

Erkek 8 61,54 

Toplam 13 100 

Yapılan görüşmelerden ve analizleri yapılan dökümanlardan elde edilen 30 adet ot çeşidi ve bu 
otların pişirilme ve tüketim şekilleri tespit edilmiştir. Papules’te olduğu gibi bu otların 
kimisinde Girit’te kullanılan ismiyle Muğla mutfağında yer aldığı, kimisinin ise farklı isimlerle 
bile olsa aynı teknik ile pişirilmektedir. Bunlar; lapsanidhes( sinavri) / hardal, stamnagati / bir 
çeşit radika, rodiço ( prikorodiço) / acı radika, Kutsunadha / Kişniş, Hiromuridha / domuz 
kulağı /kuzu kulağı, Hiromuridha / domuz kulağı /kuzu kulağı, Rapanovruves / Turp otu, Agriya 
Vuruvez / Vlastaca / Turp Otu Filiz, Çohus/ Helvacık, İstifno / Köpek üzümü, Avronyes / 
Sarmaşık, Asfaraca / Yabani kuşkonmaz, Marata / Arapsaçı, Ascalibrus / Şevketi bostan, Cibez, 
Agornides / Isırgan otu, Papules /yabani bakla, Asinopodhiyo / Kazayağı, Gelincik - kudsunada 
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( lales), Deniz börülcesi- thalasidhiici, Ebegumeci – amoleşes, Bakla (yaprağı) / Kuça, Ada 
papatyası –madilides, Semizotu – Ğlistira, Sirken- Vlita, Yabani enginar- Ağriyoacinares( 
Kufotus), Kabak Çiçeği / Koloçitoatu, Labada / Lapata, Muhliye / Mübadil otu, Körmen / 
Yabani pırasadır. Bu otların kullanım yoğunluğu ile birlikte pişirme yöntemi  Girit mutfağında 
yapıldığı şekildedir. Muğla mutfağının kendine has pişirme teknikleri otlarda da 
kullanılmaktadır. Yoğurtlama, kavurma, bulgurlu kavurma, ekşileme teknikleriyle yapılması 
bunlara örnek verilebilir. Ancak haşlanarak yapılan ve ekşili ve sarımsaklı sos ile servis edilen 
hali Girit mutfağındaki ot pişirme tekniği ile benzeşmektedir. Farklılığı ise Girit mutfağında ot 
haşlandıktan sonra sossuz bir şekilde sofraya getirilip, sofrada yer alan zeytinyağı ve limon 
suyu ilavesiyle tüketilirken, Muğla mutfağında limon, zeytinyağı ve sarımsak ile soslanarak 
servis edilir.  Muğla mutfağı ve Girit mutfağı benzerlik ve farklılıkları Tablo 2. de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Muğla mutfağı ve Girit mutfağı benzerlik ve farklılıkları 

MUĞLA MUTFAĞI GİRİT MUTFAĞI 

Otlar kaynayan su içerisinde çok kısa süre 
haşlanır. Zeytinyağı, tuz, limonsuyu ve ilave 
olarak ezilmiş sarımsak iyice karıştırılıp 
ağartılarak haşlanan otun üzerine gezdirilir.  

Otlar kaynayan su içerisinde çok kısa süre 
haşlanır. Sofrada zeytinyağı ve tuz 
bulundurulur. İsteğe bağlı limon da 
kullanılabilir. Herkes kendi tercihine göre 
tabağındaki otu bunlarla tatlandırır. 

Papules, Radika aynı isimle bilinmektedir. Papules, Rodico aynı işimle bilinmektedir. 
Taze fasulye veya kurutulmuş taze fasulye 
mutlaka barbunya ile pişirilir. 

Taze fasulye barbunya ile birlikte 
pişirilmektedir. 

Kuru börülceden yemekler yapılır.  Kuru börülceden yemekler yapılır. 
Arapsaçı birçok yemekte ve özellikle ot 
yemeklerinde kullanılıyor. Sindirimi 
rahatlatması gerekçesiyle kuru fasulye 
özellikle arapsaçı ile pişiriliyor.   

Arapsaçı birçok yemekte ve özellikle ot 
yemeklerinde kullanılıyor. Kuru fasulye 
özellikle arapsaçı ile pişiriliyor.   

Otlarla birlikte zeytin, özellikle de çekişge 
zeytin kullanımı yaygındır. Bodrum’da 
bakla yaprağı ile zeytin tüketimi 
yapılmaktadır. 

Otlarla birlikte zeytin, özellikle de çekişge 
zeytin kullanımı yaygındır. Çiğ bakla 
yaprağı ve zeytin tüketimi de yaygın 
kullanılmaktadır. 

Üzüm suyu nişasta veya muhallebi ile 
pişirilip üzerine susam dökülerek, ipe 
geçirilmiş ceviz batırılarak kurutulur. Taze 
veya kurutulmuş olarak kullanılır. 
Kurutulmuş olanı köfter veya ceviz sucuk 
olarak bilinir. Tazesine ise şıra peltesi denir.  

Üzüm suyu nişasta veya muhallebi ile 
pişirilip üzerine susam dökülerek, ipe 
geçirilmiş ceviz batırılarak kurutulur. Taze 
veya kurutulmuş olarak kullanılır. 
Kurutulmuşu Çöfterya, tazesi mustalevra 
olarak olarak bilinir. 

Su serpilerek ıslatılıp küçük hamur topları 
şeklinde hazırlanan çorbaya “çilemeç” 
denmektedir. 

Su serpilerek ıslatılıp küçük hamur topları 
şeklinde hazırlanan çorbaya “Laduri” 
denmektedir. 

Arpacık soğan ve etle yapılan sulu yemek 
“Muğla güveci, yahnisi” olarak bilinir. 

Arpacık soğan ve etle yapılan sulu yemek 
Stifado / (Sufegatho) olarak bilinir. 

Datça’da papatyadan yapılan yemek  
“dalleme veya dallampa” ismiyle 
bilinmektedir. Haşlanarak ve zeytinyağı, 
limon ve sarımsak ile hazırlanan bir sosla 
tüketilmektedir. 

Girit mutfağında papatya ile yapılan yemek 
madilides ismiyle bilinmektedir. Haşlanarak 
zeytinyağı ve limon ile tüketilmektedir. 
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Datça ve Bodrum mutfağında salyangoz 
enderde olsa pişirilmektedir. Kavurması, 
yahnisi yapılabilmektedir. Kabuklu pişirilip 
kürdan veya çatalla içi çıkartılarak ilaç 
niyetine tüketilmektedir. 

Giritliler salyangoza hohlus demektedir. 
Hohlus kimi Giritlilerce kendi kültürleri 
olduğunu söylerken kimileri Rum kültürü 
olduğunu söylemektedir. Ancak bilinen bir 
gerçek Hohlus Giritlilerce Anadolu’ya 
getirilerek tüketilmeye başlanmıştır.  

Gavur halkası veya Muğla halkası olarak 
bilinen hamur işinin üzümlü veya 
portakallısı da yapılmaktadır. Hamurunda 
un, zeytinyağı, yoğurt, karbonat vardır. Aynı 
hamurun mayalısı da yapılmaktadır. 

Kulurya, kuluriçe portakal kabuğu rendesi 
ilavesiyle un, zeytinyağı, yoğurt, karbonat 
ana malzemeleriyle hazırlanmaktadır. Kuru 
üzümlü hazırlanan şekline ise trivirya 
denilmektedir. Mayalısı da yapılmaktadır. 

“Kalburabastı” yapılan ve sevilen tatlılardan 
biridir. Lokma tatlısı hem bal ile hem de 
şerbetlenip susam, ve tarçınla servis 
edilmektedir. 

“Melomakarunes kalbura” ismiyle bilinen 
tatlı kalburabastı tarifi aynı ve neredeyse 
aynı ismi  taşımaktadır. Giritikes lokumades 
kızartılarak hazırlanan mayalı bir hamurdur. 
Şerbetlendikten sonra üzerine tarçın, 
karanfil ve susam dövülerek serpilir. 

Bakla taze olarak, kurutularak veya 
yaprakları kullanılarak çok tüketilmektedir. 

Bakla taze olarak, kurutularak veya 
yaprakları kullanılarak çok tüketilmektedir. 

Turunç reçeli aynı yöntemle yapılmaktadır. Turunç reçeli aynı yöntemle yapılmaktadır. 
Bodrum’da denizci peksimeti hala 
yapılmakta hem ekmek olarak hem de salata 
yapımında kullanılmaktadır. 

Girit peksimeti “paksimadi” yapılmakta ve 
hem ıslatılıp ekmek olarak hem de 
salatalarda kullanılmaktadır.  

Deniz börülcesi, deniz fasulyesi haşlanarak 
zeytinyağı, limon suyu ve sarımsaklı bir 
sosla tüketilir. Yada sarımsaklı yoğurtla da 
karıştırılır. 

Deniz börülcesi, deniz fasulyesi haşlanarak 
zeytinyağı ve limon ile tüketilmektedir. 

Enginar önceden Muğla mutfağında 
bilinmemekle birlikte yakın tarihte sıklıkla 
tüketilen yemekleri arasına girmiştir. 

Enginar, sapı, çanağı ile birçok yemek 
yapılabilmektedir. 

Yemeklerde et kullanımı ve özellikle oğlak 
eti kullanımı yaygındır.  

Sebzeler özellikle kuzu veya oğlak etiyle 
pişirilir. 

Süt kaymağı biriktirilerek yapılan tatlıya 
hoşmerüm denmektedir. 

Kaymak ve şekerle yapılan tatlıya “staka” 
denmektedir. 

Gambilya yabani bakla olarak Bodrum’da 
üretilir ve özellikle fava yapımlarında 
kullanılır. İsim olarak Gambilya veya 
Bodrum baklası olarak bilinir. 

Gambilya bir çeşit bakladır ve fava 
yapımında kullanılır. 

İşkembe yahni olarak pişirilir nohut da ilave 
edilir.  

İşkembe yahni olarak pişirilir nohut da ilave 
edilir. 

Bodrum’da ve civarında şevketi bostan kuzu 
etli pişirilir. 

Şevketi bostan kuzu etli pişirilir ve 
“ascolibrus” olarak bilinir. 

Ekşi kullanımı çok yoğundur. Ekşi kullanımı çok yoğundur. 
Muğla’da üç tarhana vardır. Ancak 
Muğla’dan Bodrum’a kadar olan bölgede 
buğday göcesi ve yoğurtla yapılanı 
kullanılır. Ak tarhana olarak bilinir.  

Girit tarhanası buğday göcesi, ekşi süt veya 
yoğurt ile yapılmaktadır. Sıkma veya toz 
halinde hazırlanan tarhanaya ksinohodro 
denmektedir. 

Kesme makarna ile çorba yapılır.  Kesme makarnayla çorba yapılır. 
“Mangiraça” olarak isimlendirilir. 
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Hardimya kalın bağırsakla Muğla 
Bodrum’da yapılan ve özellikle kurbanlarda 
yapılarak tüketilen bir yemektir. 

Kalın bağırsak ile yapılan yemeğe 
“Garduni” denmektedir. 

Muğla yemeklerinde ve Girit yemeklerinde açıklanan farklılık ve benzerlikler neredeyse tüm 
yemeklerde kendini göstermektedir.  

SONUÇ 

Muğla kendine özel ve zengin bir mutfağa sahiptir. Hem Ege, hem de Akdeniz mutfak 
kültürünü aynı anda yaşatan bu mutfağın, coğrafi konumu nedeniyle bu şekilde olduğunu 
söylemek mümkündür. Muğla’nın sahil ve yayla mutfağı farklılık göstermektedir. Girit 
etkilerini ise özellikle Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi sahil ilçelerinde görmek 
mümkündür. Girit’te deniz kenarında yaşayan halkın, Anadolu’da da deniz kenarı olan 
Bodrum, Datça, Marmaris’e yerleştirildikleri bilinmektedir. Bunun, alıştıkları hayatı ve çalışma 
şartlarını sağlayabilmeleri açısından tercih edildiği tahmin edilmektedir. Bu etkiyi nüfus 
mübadelesi sonrasında Muğla’da yerleştirilen alanlar alanlar olması nedeniyle bu bölgelerde 
yoğunlaştığı sonucu çıkarılabilir. Muğla’da özellikle Girit’li mübadillerin yerleştiği yerlerde 
Girit yemeklerinin daha belirgin bir şekilde hissedilmektedir.  

Her iki mutfakta da yemeklerde özellikle et olarak oğlak eti kullanılmaktadır. Sebze yemekleri 
ise olabildiğince doğal, renksiz ve zeytinyağlı yapılmaktadır. Otlar haşlanarak tüketilecekse 
mutlaka sos ile tatlandırılmaktadır. Girit mutfağında bu sos, kişinin tercihine bırakılmış, sofrada 
istenildiği ölçüde ilave edilsin diye haşlanan otlar zeytinyağı ve limon ile sofraya getirilmiştir. 
Muğla mutfağında ise sos ile karıştırılarak sofradaki yerini almıştır. Muğla mutfağında sosta 
ilave olarak sarımsak da bulunmaktadır. Bu durum ise Muğla’nın kendi üretimlerinin mutfağına 
yansıması olarak değerlendirilebilir.  

Girit mutfağında karakteristik olarak bilinen birçok yemek Muğla mutfağında özel yer 
kazanmıştır. Bunların bazılarında “Gambilya” da olduğu gibi isim hiç değişmemiş, kimisinde 
“hardimya” “garduni” gibi benzer bir söylem ile tanınmış, kimisinde ise “gavur halkası” 
örneğinde olduğu gibi adeta geliş yeri vurgulanır şekilde isimlendirilmiştir. Nitekim bir çok 
kaynakta mübadillerin kullandıkları dil nedeniyle “gavur” olarak adlandırıldıkları ifade 
edilmiştir. Benzer şekilde salyangoz tüketimi için dilimize yerleşen “Müslüman mahallesinde 
salyangoz satılmaz” deyimi bu durumu ispatlar niteliktedir. 

Yemeklerde sakatat ile pişirme yoğun kullanılmaktadır. Özellikle oğlak veya kuzu sakatatları 
birçok yemeğin bazen ana malzemesi bazen de yardımcı malzemesi olarak yer almaktadır. 
Ciğerle pişirilen pilav, doldurulan tavuk veya döş gibi bütün veya büyük et dolmalarında 
mutlaka takım ciğer kullanılmaktadır. İşkembe birçok sulu yemeğin içinde görülebilmektedir. 
Nohutla birlikte yapılan yahni örneği hem Girit hem de Muğla mutfağında çok sevilerek 
tüketilmektedir. Nohut aynı zamanda yemeklerde et gibi kullanılmaktadır. Pırasa yemeğinin 
nohut ile pişirilmesi örneğinde olduğu gibi sebzelerin protein ve lezzet açısından 
desteklendiğini düşünmek mümkündür.  

Her iki mutfakta tarhana benzer şekilde hazırlanmaktadır. Un ana malzemesi ile yapılan 
çorbalar benzer özellik göstermektedir. Üzüm suyu ile hazırlanan tatlılar, pelteler veya kışlık 
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hazırlıklar Muğla mutfağında da Girit mutfağında da çok sevilerek tüketilmektedir. Kesme 
makarnalar da her iki mutfakta benzer şekilde üretilmektedir. 

Sonuç olarak özellikle sahil kesiminde denizcilik mutfağı ile, iç kesimlerde un ve etin yoğun 
kullanımı ile birlikte doğal otların yemeklerde yerini alması her iki mutfakta da hakimdir. 
Karakteristik pişirme ve tüketim şekilleri benzer özellik göstermektedir. Yemeklerinde 
Akdeniz mutfağı özellikleri hissedilmekte, basit üretim ve doğal lezzetin ön planda olduğu 
yemekler tercih edilmektedir. Muğla mutfağı içerisinde Girit yemeklerini görmek veya Girit 
yemeklerinden esinlenerek yapılan yemekleri tatmak mümkündür. Ancak Muğla mutfağında 
kendi karakteristik özelliklerini, kendi üretimleri ile görmek mümkün olmakta, sarımsak 
kullanımı, salça kullanımı Girit yemeklerindeki farklılıkları oluşturmaktadır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda özellikle Girit Adasından gelen mübadillerin yerleştirildiği ilçelerde Girit 
mutfak kültürünün karakteristik özelliklerinin günümüzde de devam ettiği sonucuna 
ulaşılmıştır. Buna ilave olarak mübadillerin yerleştirilmediği ilçelerde ise Muğla mutfak 
kültürünün özelliklerinin Girit mutfak kültürü özelliklerinin bir arada bulunduğu ve yerel 
mutfağa etkileşimle değişerek girdiği sonucuna ulaşılmıştır.  
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ÖZET 

Pişirme ekipmanlarının yapımında kullanılan bazı elementlerin, metallerin ve alaşımların 
temas ettikleri gıdalarda riskler oluşturabildiği bilimsel araştırmalar sonucunda tespit 
edilmiştir. Bu çalışma ile pişirme ekipmanlarının üretiminde kullanılan söz konusu 
maddelerin gıda güvenliği açısından incelenmesi ve insan sağlığı üzerine etkilerinin ele 
alınması, ulaşılacak sonuçlar doğrultusunda pişirme ekipmanlarında kullanılan materyaller 
hakkında tavsiye ve rehberlik sağlanması amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden 
doküman incelemesi çalışmanın metodolojisini oluşturmuştur. Bu çalışma kapsamında 
incelenecek pişirme ekipmanları; tencere, tava, tepsi, alüminyum folyo ve silikon pişiriciler 
olarak belirlenmiştir. Pişirme ekipmanları kaynaklı gıda riskleri üzerine yapılan çalışmalarda, 
pişirme ekipmanlarında kullanılan alüminyum (Al), bakır (Cu), çelik, demir (Fe), teflon, 
seramik, silikon ve son dönemlerde dikkat çeken bir kaplama malzemesi olarak titanyum (Ti) 
gibi malzemelerden pişirme işlemi sırasında gıdalara metal kontaminasyonu olabileceği 
belirtilmiştir. Bu kontaminasyona etken olan faktörler bulgular kısmında detaylı olarak 
tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, metal kontaminasyonunun önlenmesi ya da azaltılması için 
önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: pişirme ekipmanı, gıda güvenliği, metal ve alaşımlar, mutfak 

FOOD SAFETY EVALUATION OF MATERIALS USED IN THE 
PRODUCTION OF COOKING EQUIPMENT 

ABSTRACT 

As a result of scientific research, it has been determined that some elements, metals and alloys 
used in the production of cooking equipment may pose risks to the foods they come into 
contact with. With this study, it is aimed to examine these materials used in the production of 
cooking equipment in terms of food safety and to address their effects on human health, and 
to provide advice and guidance on the materials used in cooking equipment in line with the 
results to be obtained. Document analysis, one of the qualitative research methods, constituted 
the methodology of the study. Cooking equipment to be examined within the scope of this 
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study; pots, pans, trays, aluminum foil and silicone cookers were determined. In studies on 
food risks from cooking equipment, it has been reported that metal contamination of foods 
during the cooking process may occur from materials such as aluminum (Al), copper (Cu), 
steel, iron (Fe), teflon, ceramic, silicone and titanium (Ti) as a coating material that has 
recently attracted attention. The factors contributing to this contamination are discussed in 
detail in the findings section. As a result of the study, recommendations were made to prevent 
or reduce metal contamination. 

Keywords: cooking equipment, food safety, metals and alloys, kitchen 

GİRİŞ 

Yiyeceklerin hazırlanma ve pişirilme aşamasında insan sağlığı açısından zararlı hale 
gelmelerinin önlenmesi ya da yapısında sağlığı tehdit edecek unsurların bulunmaması 
gerekmektedir (Merdol, 2018). Yaşamın sürdürülmesi açısından temel bir fonksiyon olarak 
beslenme odağında insanların sağlıklarını koruyabilmeleri için yeterli ve dengeli 
beslenmeyenin ek olarak, alınan gıdaların insan sağlığını tehdit etmemesi ve güvenli olması 
da önemlidir (Durlu Özkaya ve Cömert, 2008). Bu bağlamda, gıda güvenliği ve hijyeni ile 
ilgili konuların önemi giderek artmaktadır. 

Gıda güvenliği, sağlıklı ve kusursuz gıda üretimini sağlamak amacıyla gıda hammaddesinin 
elde edilmesi, üretimi, işlenmesi, saklanması, taşınması, dağıtılması ve tüketimi sırasında 
gerekli kurallara uyularak önlemlerin alınması ve tüketici güvenliğinin sağlanması olarak 
tanımlanmaktadır (Demirağ ve Yılmaz, 2009; Erkmen, 2010; Onurlubaş ve Gürler, 2016). 

Gıda güvenliğini bozan, gıda ile ilişkili tehlikeler fiziksel, biyolojik ve kimyasal olarak üç 
sınıfa ayrılmaktadır (Güler ve Can, 2017; Tayar, 2010). Gıdalarda bulunabilecek kimyasal 
tehlikeler; gıdaların doğal yapısında bulunan, katkı maddelerinden kaynaklanan, gıdaların 
üretiminden kaynaklanan ve gıdaların pişirilmesi sırasında oluşan kimyasal tehlikeler olmak 
üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır (Güler ve Can, 2017). Bunlar arasında gıdaların 
pişirilmesi aşamasında tercih edilen pişirme ekipmanlarından gıdalara bulaşabilen 
kimyasallar, gıdalarda olası bulaş kaynakları arasında değerlendirilmektedir. Son dönemlerde 
pişirme ekipmanlarından gıdalara metal geçişi konusu önemini hızla arttırmış ve üzerinde 
sıklıkla durulan bir konu halini almıştır (Erkmen, 2010). 

Bu çalışma kapsamında gıda güvenliği açısından kimyasal tehlikeler kategorisinde yer alan 
pişirme ekipmanlarının yapımında kullanılan element ve metallerin, gıdalarda oluşturabileceği 
risklerin gıda güvenliği açısından incelenmesi ve insan sağlığı üzerine etkileri ele alınarak, 
pişirme ekipmanlarında kullanılan materyaller hakkında tavsiye ve rehberlik sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Pişirme; gıdalara yenilebilme özelliğinin kazandırılması için mevcut tatlarının, kıvamlarının, 
renklerinin, şekillerinin ve yapılarının değiştirilmesi suretiyle yiyecek maddelerinin belirli bir 
süre ısı ile muamele edilmesi olarak açıklanmaktadır (Eraslan, 2013). Ekipman ise mutfaktaki 
gıda üretimini yerine getirmek için gerekli olan araç ve gereçleri ifade etmektedir. 
Mutfaklarda doğru ekipman seçimi, temizliği, kullanımı ve bakımları gıda güvenliği açısından 
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önemli bir konudur (Temizkan ve Sever, 2020). Mutfaklarda pişirme amaçlı kullanılan 
ekipmanlar farklı hammaddelerden üretilebilmektedir. Genellikle endüstriyel ve ev 
mutfaklarında tercih edilen pişirme ekipmanları alüminyum, bakır, çelik, demir, teflon, 
seramik, silikon ve son dönemlerde dikkat çeken bir malzeme olarak titanyum gibi kaplama 
malzemeleri kullanılmaktadır. Pişirme kaplarının gıda ile reaksiyona girmemesi (özellikle 
asitli olanlarla), metal kontaminasyonuna (bulaşma) yol açmaması önemlidir (Koçak, 2012; 
Temizkan ve Sever, 2020). 

Kodeks Alimentarius Komisyonu (Codex Alimentarius Comissions, CAC)’nun yapmış 
olduğu açıklamada gıda kontaminantları; gıdalara istenilerek katılmadığı halde üretim, işleme, 
hazırlama, depolama, ambalajlama, taşıma veya çevre kirlenmesi sonucunda bulaşan kimyasal 
maddeler olarak tanımlanmaktadır (Joint FAO/WHO Food Standards Programme, 2019). Bazı 
çalışmalarda bu kontaminasyon “migrasyon” olarak bilinen belirli koşullar altında gıdanın 
konulduğu materyalden, gıdaya doğru gözlemlenen bir kütle/madde transferi olarak da 
açıklanmaktadır (Bulut, 2020; Dağdelen, 2016). Bir başka kavram olarak salınım, gıda ile 
temas eden malzemelerden ve metal veya çeşitli alaşımlardan yapılmış eşyalardan metal 
iyonlarının gıdaya kasıtsız olarak aktarılması olarak tanımlanmaktadır (Council of Europe 
(CoE), 2013; Üçüncü 2007). 

Son yıllarda insan sağlığını tehdit eden en önemli gıda kontaminantlarından birisi olarak 
literatürde ağır metaller öne çıkmaktadır (Türközü ve Şanlıer, 2012). Bahsedilen ağır 
metallerin bulaşma kaynakları olarak toprak, kimyasal tarım maddeleri ve gübreler, 
endüstriyel kirlilik, hava kirliliği, atık sular, lağım atıkları, işleme ekipmanları, pişirme araç 
ve gereçleri, seramik ürünler, paketleme ve ambalajlama işlemleri gösterilmektedir (Türközü 
ve Şanlıer, 2012). Pişirme ekipmanlarından gıdalara bulaşabilen ağır metaller gıda güvenliği 
açısından kimyasal bulaşan olarak değerlendirilmektedir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı 
(International Atomic Energy Agency, IAEA)’ nca 12 farklı ülkede değişik yiyecekler 
üzerinde yapılan çalışmada, gıdalara kontamine olabilen başlıca ağır metal türleri sağlık ve 
kontamine olma riski açısından incelendiğinde üzerinde hassasiyetle durulması gereken 
elementlerin arsenik (As), kadmiyum (Cd), kurşun (Pb) ve civa (Hg) olduğu; antimon (Sb), 
demir, bakır ve çinkonun (Zn) ise daha düşük öneme sahip elementler olduğu belirtilmiştir 
(Tayar, 2010; Cortes Toro vd., 1994). Bunlara ek olarak demir, kobalt (Co), çinko, bakır, 
mangan (Mn) gibi ağır metaller düşük konsantrasyonlarda canlı yaşamı için gerekli elementler 
olarak görülürken, yüksek konsantrasyonlarının toksik etkilere yol açtığı belirtilmiştir (Güler 
ve Can, 2017).  

Pişirme Ekipmanlarının Yapımında Kullanılan Malzemeler ve Gıdalarda 
Oluşturdukları Riskler 

Mutfaklarda kullanılan başlıca pişirme ekipmanları; tencere, tava, tepsi, alüminyum folyo ve 
silikon pişiricilerdir. Tencereler çeşitli boyutlarda olabilen, çoğunlukla alüminyum, bakır, 
paslanmaz çelik, teflon vb. materyallerden yapılan ve pişirmede kullanılan unsurlardır. Ticari 
mutfaklarda ve ev mutfaklarında çeşitli boyutlarda bulunan tencereler pişirme aracı olarak 
kullanıldıkları gibi saklama materyali olarak da kullanılmaktadır. Tavaların, derinlikleri 
tencerelere göre daha az olup çok çeşitli boyut ve ebatlarda kullanıma sunulmaktadırlar. 
Tavalar, buğulama, kızartma, soteleme, krep ve omlet pişirme işlemlerinde 
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kullanılmaktadırlar. Tavaların üretiminde materyal olarak demir, teflon, paslanmaz çelik 
kullanılabilmektedir. Bir diğer pişirme ekipmanı olan tepsiler ise kek, kurabiye ve diğer 
hamur işleri ile bazı et, balık ve sebzeleri pişirmek için kullanılmaktadır. Paslanmaz çelik, 
alüminyum, teflon, silikon gibi malzemeler, tepsilerin üretiminde ve yüzey kaplamasında 
ham-madde olarak tercih edilmektedir (Gökdemir, 2012). 

En sık kullanılan bazı pişirme kapları alüminyum, bakır, çelik, demir, teflon, seramik, silikon, 
titanyum gibi malzemelerden oluşmaktadır (CoE 2013; Alabi ve Adeoluwa, 2020). Tüm bu 
materyallerin dayanıklılık, kolaylık ve maliyet açısından farklılaşan avantaj ve dezavantajları 
bulunmaktadır (Saxena vd., 2021) 

Pişirme ekipmanlarının yapımında kullanılan malzemeler iki grup altında incelenebilir. 
Birinci grup ekipmanların bütününün veya çatısının yapımında kullanılan “temel malzemeler” 
iken, ikinci grup üst yüzeylere uygulanan “kaplama malzemeleri” dir. Mutfaklarda en çok 
kullanılan temel malzemeler, bakır, alüminyum, döküm ve levha demir, çelik ve paslanmaz 
çeliktir. Yüzeyde kullanılan kaplama malzemeleri, ekipmanı, aşınma, paslanma vb. 
faktörlerden korumak veya güzel bir görünüm vermek amacıyla kullanılır. Bunlar; krom (Cr), 
nikel (Ni), emaye teneke ve çinko gibi kaplamalardır. Metallerin yüzey uygulaması mat veya 
parlak olabilmektedir (Erel, 1976). 

Mutfakta kullanılan pişirme ekipmanlarının üretiminde kullanılan bazı malzemeler, özellikleri 
ve avantaj/dezavantajları aşağıda verilmektedir:  

Alüminyum  

Alüminyum yüksek ısı iletkenliği, hafifliği, kolay temizlenebilirliği ve uygun fiyatı nedeniyle 
pişirme ekipmanlarının üretiminde tercih edilmektedir (Erel, 1976). Bu kapların sahip 
oldukları yüksek ısı iletkenliği ile yiyecekleri eşit şekilde pişirmesi mutfakta kullanımlarını 
kolaylaştırmaktadır (Alabi ve Adeoluwa, 2020). Saf alüminyumun yumuşak ve kolay 
şekillendirilebilme özelliğine sahip olduğundan, daha güçlü ve sert alaşımlar oluşturmak için 
sıklıkla silikon, çinko, bakır, magnezyum, manganez ve lityum gibi metal ve elementlerle 
kullanılmaktadır (Alabi ve Adeoluwa, 2020; CoE, 2013).  

Alüminyum kaplar çeşitli risklere sahiptir; gıdayla etkileşime geçerek metal zehirlenmesine 
yol açabilir, ürünlerin tadını ve rengini etkileyebilirler, dayanıklı bir materyalden 
üretilmedikleri için kolaylıkla eğrilip bükülebilirler (Gökdemir, 2012; Temizkan ve Sever, 
2020).  

Alüminyum pişirme kaplarından metallerin sızma oranını arttıran çeşitli faktörlerin olduğu 
farklı çalışmalarda rapor edilmiştir. Bunlar arasında sıcaklık, potansiyel hidrojen (pH), 
pişirme süresi gibi faktörler belirtilmiştir (Alabi ve Adeoluwa, 2020). Alüminyumun gıda ile 
temas eden malzemelerden salınması, çoğunlukla gıda maddelerinin pH oranına bağlıdır. 
Alüminyum ekipmanlar içinde özellikle kuvvetli asidik, alkali veya tuzlu gıda maddelerinin 
uzun süreli depolanması gıdaya metal geçişine yol açmaktadır (Gramiccioni vd., 1996).  

Bakır  

Bakır hızlı ısınan ve soğuyan, iyi bir iletken metal olduğu için yemekler kısa sürede ısınıp 
soğuyabilmektedir Yapışmayan malzemeden üretilmiş bakır kaplar yapışmama özellik 
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gösterirken çizilme riski yüksek olduğundan özenli kullanım gerektirmektedir. (Elveren ve 
Osma, 2021; Gökdemir, 2012; Temizkan ve Sever, 2020).  

Bakır tencere, paslanmaz çelik veya kalay gibi başka bir malzeme ile kaplanarak, gıdanın 
bakırla temas etmemesi ve asidik ürünlerle kontaminasyonunun önlenmesi sağlanır. Belirli 
periyotlar ile kalaylanması ve yiyeceklerin bakır tencerelerde çok fazla bekletilmemesi 
gerekmektedir. Düzenli olarak kalaylanması gerektiği için mutfağın maliyetini artırması 
dezavantaj oluşturmaktadır (Hawks, 1990; Gisslen, 2018; Erel, 1976; Gökdemir, 2012). 

Çelik ve Paslanmaz çelik  

Çelik tencere, içinde çözünmüş karbon bulunan demir olarak bilinmektedir. Demire oranla 
hafif bir malzemedir. Zayıf bir ısı iletken özelliği gösteren çelik, bu malzemeden yapılan 
tencere ve tavalarda ısının hızlı ve eşit bir şekilde dağılamamasından dolayı gıdaları kolayca 
yüzeye yapıştırabilmektedir (Gisslen, 2018; Hawks, 1990).  

Mutfaklarda gıda ile reaksiyona girmemesi ve hijyen kolaylığı açısından, genellikle 
paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş ekipmanlar tercih edilir (Temizkan ve Sever, 2020). 
Paslanmaz çelik tencereler krom, demir ve nikel gibi metallerin alaşımıyla yapılmaktadır. Bu 
metallerden krom, dayanıklılığı sağlarken paslanmayı da engellemektedir, nikel ise parlak 
görünüm kazandırmaktadır (Elveren ve Osma, 2021).  

Paslanmaz çelik, ucuzluk, dayanıklılık, hafiflik, pişirme kolaylığı, yüksek ısı, aşınma ve 
korozyona karşı direnç gibi çeşitli avantajları nedeniyle tencere endüstrisinde en yaygın 
kullanılan metallerden biridir (Gisslen, 2018; Hawks, 1990; Saxena vd., 2021).  

Dökme demir 

Demir; krom, manganez, molibden, nikel ve az miktarda diğer metalleri içeren, çeliğin ana 
bileşeni olarak bilinmektedir (CoE, 2013). Yapı olarak demir ağır, kırılgan ve korunmadıkça 
paslanır özellik göstermektedir. Yavaş ısı iletkenliği göstermesine rağmen bir kez 
ısıtıldığında, ısı kaynağı kapatıldıktan sonra bir süre ısıyı eşit olarak tutma eğilimindedir 
(Hawks, 1990). Uzun süre yavaş yavaş pişirilmesi istenen yiyecekler için, dökme demirden 
yapılmış olan kaplar mutfaklar için oldukça idealdir. Dökme demirden yapılmış olan kaplar 
nemli bırakıldığında paslanma özelliği gösterir. Bu nedenle yıkandıktan sonra kurulanması 
tavsiye edilir. Ayrıca yüzeydeki mikroskobik gözenekler nedeniyle yiyeceğin kaba 
yapışmasını önlemek için yeni alınmış kabın yağ ile doyurulması önerilir (Erel, 1976). 

Mutfakta kullanımı dışında demir, insan vücudu için gerekli elementlerden biridir. Demir 
eksikliği olan bireylerde, döküm tencerelerden demir elementi kısmen gıdalara geçtiği için bu 
pişirme ekipmanları avantajlı olarak görülmektedir. Ancak vücuttaki fazla demir zehirli 
olabilmektedir bu sebeple mutfaklarda döküm demir ekipmanları kullanılırken dikkatli 
olunması gerekmektedir (Elveren ve Osma, 2021; Saxena vd., 2021). 

Teflon kaplama 

Teflon, politetrafloroetilen (PTFE) polimere verilen ticari isimdir. Du Pont firması tarafından 
bulunmuş ve ticari olarak piyasaya sürülmüştür. Yapışmaz teflon pişirme kaplarının yapım 
sürecinde genellikle perflorokarbon (PFC)’ler; karboksil fonksiyonel grupları olan 
perflorooktanoik asitleri (PFOA) ve sülfonil fonksiyonel gruplarından perflorooktan 
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sülfonatları (PFOS) gibi kimyasal maddeleri içerir. Pişirmede yapışmama özelliği, hafifliği, 
rahat kullanımı, kolay pişirme uygulamaları nedeniyle en çok tercih edilen pişirme 
ekipmanlarıdır. Yapışmaz kaplamalar, kaplama polimerinin alüminyum, paslanmaz çelik veya 
dökme demir üzerine püskürtülmesiyle üretilir (Mohamed vd., 2019; Sajid ve Ilyas, 2017). 

Yüzey kaplaması çizilme ve aşınma ile çok kolay zarar görebildiğinden yiyeceklere metaller 
ve flor içeren kimyasal maddeler kontamine olabilmektedir (Al-Awami Muhammad, 2019; 
Elveren ve Osma, 2021). Pişirme sırasında teflon kaplı pişirme kapları, özellikle yağ veya 
başka herhangi bir gıda maddesi içermediğinde, 200°C’nin üzerindeki yüksek sıcaklıklara 
dayanıksızlığından kullanımı önerilmemektedir. Normal pişirme sıcaklıklarında teflon pişirme 
kaplarından çıkan gaz fazında PFOA'nın zararlı olduğuna dair bazı raporlar vardır (Al-Awami 
Muhammad, 2019). 

Bu nedenle, perflorlu bileşikler tüketici ürünlerinde yaygın olarak leke/su/yağ itici olarak 
pişirme kaplarında yapışmaz kaplama olarak ve gıda ile temas eden malzemelerde bir 
kaplama olarak kullanıldığından, gıda doğrudan kaplardan perflorlu bileşikler tarafından  
kontamine olması sağlık sorunlarını ve çevresel kaygıları gündeme getirmektedir (Mohamed 
vd., 2019; Uğur, 2019).  

Seramik kaplama 

Teflon kaplamanın toksisite haberlerinin yayılmasıyla yapışmaz pişirme ekipmanları 
sektöründe yapışmaz seramik kaplamalı birçok ürün mutfaklarda sıklıkla kullanılmaya 
başlanmıştır (Elveren ve Osma, 2021). 

Seramik doğadan elde edilen kil, kaolin, kuvars gibi maddelerin belirli oranlarda alüminyum, 
magnezyum ve silikon oksit gibi bileşikler ile karıştırılmasıyla elde edilmektedir. Seramik 
kaplı ekipmanlar korozyona dayanıklı olması, yüksek sıcaklığa dayanabilmesi, kolay 
temizlenebilmesi, renk, parlaklık, yağ ve sıvı emilimine karşı iyi direnç gibi birçok özelliği ile 
teflon gibi diğer kaplama ürünlerinden ayrılmaktadır (Al-Awami Muhammad, 2019; Bulut, 
2020). 

Seramik malzemelerle ilgili olarak en önemli risk, gıdayla teması sonucunda özellikle kurşun 
ve kadmiyumun salınımıdır. Kurşun, pigmentler, kaplamalar, stabilizatörler ve seramiğin 
sırrında kullanılan ağır bir metaldir. Çözünebilir tuzlara sahip olduğundan dolayı asidik 
çözeltilerde kolayca gıdaya geçebilmektedir. Gıda ile temas eden malzemeler arasında 
seramik malzemeler, son birkaç yılda, çeşitli ağır metallerin son işlemlerinde 
kullanılmasından dolayı insan sağlığına olumsuz etkileri ile öne çıkmaktadır. (Bulut, 2020). 

Seramik kaplamada titanyum dioksit (TiO2) ve nano titanyum dioksit (nTiO2) 

Son dönemlerde yapışmaz pişirme ekipmanları için kaplama malzemesi olarak nispeten daha 
yeni bir nano-etkin ürün sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıftaki ürünlerin yapımında kullanılan 
nTiO2, üretilen en popüler nano malzemelerden biri olmuştur. Bu sınıftaki bazı seramik 
malzemeler arasında silika nanoparçacıkları, titanyum dioksit nanoparçacıkları ve nanokil 
bulunmaktadır. nTiO2, üretilen en popüler nano malzemelerden biri olmuştur. Bu nano 
özellikli yapışmaz pişirme kapları, PTFE kaplı yapışmaz ürünlere alternatif olarak tüketicilere 
pazarlanmaktadır (Berik, 2018; Ntim vd., 2018). 

749



Ancak bu nanopartiküller farklı fiziko-kimyasal ve biyolojik özelliklere sahip olması 
nedeniyle, gıda ile temas eden materyallerde bulunmaları ile gıdaya geçişleri hakkında 
güvenlik endişelerini yaratmaktadır. Şu an için gıda ile temas eden malzemelerde kullanılması 
amaçlanan nano boyutlu pek çok madde Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (The European 
Food Safety Authority, EFSA) tarafından güvenli olarak değerlendirilmemiştir (EFSA 2009; 
Golja vd., 2017). Gıda ile temas eden materyallerde bulunan nanopartiküller ve bunların 
gıdaya geçişi hakkında bilgide önemli bir boşluk vardır ve bilimsel makalelerin sayısının çok 
az olduğu görülmektedir (Golja vd., 2017). 

Silikon pişiriciler 

Yapışmaz yüzeyi, esnekliği, hafifliği, mikrodalga fırınlarda ve bulaşık makinesinde 
kullanılabilmeleri aynı zamanda kullanışlı ve ucuz olması nedeniyle geleneksel malzemelere 
alternatif oluşturmaktadır. Silikonlar gıda ile temasa uygun bir malzeme olarak ve migrasyon 
ile geçen kalıntıların genel olarak düşük toksisitesi ile bilinmektedir (Helling vd. 2010; 
Dağdelen, 2016). 

Genel olarak silikon kaplardan gıdaya, migrasyon geçiş maddeleri olarak lineer ve siklik 
siloksan oligomerleri gösterilmiştir. Ancak silikon malzemelerin üretiminde kullanılan ham 
ve yardımcı maddelerden metal geçişi ile ilgili detaylı çalışmalar çok az ve yetersiz kalmıştır. 
Silikon malzemelerden geçen kalıntılar ile ilgili yapılan bir çalışmada, silikon numunelerden 
migrasyon ile gıdaya geçen metaller arasında alüminyum, magnezyum, kalsiyum, silisyum ve 
platinyum araştırılmıştır (Dağdelen, 2016). 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yaklaşımından 
faydalanılmıştır. Yapılan literatür taraması ile elde edilen kaynakça ve bilgiler doğrultusunda 
pişirme ekipmanlarının gıda güvenliği açısından incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 
Mutfaklarda tercih edilen pişirme ekipmanları (Gökdemir, 2012) ve bu ekipmanların 
üretiminde kullanılan metal ve alaşımlar gıda güvenliği açısından tanımlanmıştır (CoE, 2013). 
Bulgular kısmında pişirme ekipmanları kaynaklı kimyasal tehlikeler gıda güvenliği açısından 
tartışıldıktan sonra sonuç kısmında pişirme ekipmanlarına ilişkin öneriler yer almaktadır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çalışmanın bu kısmında materyal kaynaklı kontaminasyona sebep olan faktörlere ilişkin 
bulgular ile insan sağlığı açısından etkileri tartışıldıktan sonra sonuç kısmında pişirme 
ekipmanları ve bu ekipmanların yapımında kullanılan materyallere ilişkin öneriler yer 
almaktadır. 

Pişirme Ekipmanı Materyali Kontaminasyonuna Sebep Olan Faktörler  

Pişirme ekipmanı materyalinin gıdaya kontaminasyonuna ilişkin araştırma yapılırken, gıda 
maddesinde doğal olarak bulunabilecek metal miktarının sonucu etkilememesi adına gıda 
maddesinin temas öncesi ve temas sonrası ölçümlerinin yapılması önemlidir. Ayrıca yine 
salınım veya göç testleri uygulanırken gıda maddesinin sahip olduğu asitlik düzeyi, tuzluluk, 
yağlılık, alkol içeriği gibi faktörler de sonucu etkileyecektir. Bu nedenle doğru sonuç 
alabilmek için test edilecek gıdanın bu özelliklerine dikkat edilmelidir (CoE, 2013). 

750



Pişirme ekipmanları kaynaklı gıda riskleri üzerine yapılan çalışmalar, pişirme işlemi sırasında 
gıdalara metal kontaminasyonu olabileceği ve insan sağlığında toksisite yaratabileceğini 
ortaya koymuştur. Özellikle bazı metallerin gıdaya geçişini vurgulayan çalışmalarda 
kontaminasyona etken olan faktörler Tablo1 ‘de verilmiştir. 

Pişirme ekipmanlarının üretiminde kullanılan materyallerin, yiyecek maddeleri ile reaksiyona 
girerek gıdaların lezzetinde ve mevcut yapısal özelliklerinde değişikliğe veya bozulmaya 
neden olmamaları gerekmektedir (McGee, 2004; Gisslen, 2018).  

Tablo 1. Pişirme Ekipmanları Kaynaklı Gıda Riskleri Üzerine Yapılan Çalışmalar 
Pişirme ekipmanı 
ve materyal özelliği 

Materyalleri 
etkileyen 
faktörler 

Çalışmaların temel bulguları Yapılmış olan 
çalışmalar 

Paslanmaz çelik kap; 
 
 
 
 
 
Silikon kap 

Gıda maddesinin 
özelliğine göre 
asidik gıdalar; 
 
 
 
 
Gıda maddesinin 
özelliğine göre 
yağlı gıdalar 

Paslanmaz çelik kaplarda asit 
içerikli gıdalar pişirildiğinde 
gıdalara Ni ve Cr salınımı 
gözlemlenmiştir; 
 
 
 
Köftede yer alan yağın pişerken 
sızması, silikon numunedeki 
kalıntıları çözerek migrasyonu 
artırmıştır. 

Kamerud vd., 2013; 
Accominotti vd., 1998; 
Koo vd., 2020; 
Kuligowski  ve 
Halperin, 1992; Marzec 
vd., 2006; 
 
Helling vd., 2010 

Bakır kap;  
 
 
 
 
 
 
Alüminyum ve 
paslanmaz çelik kap; 
 
 
Silikon kap 

Pişirme süresi 
 
 
 
 
 
 
Pişirme süresi  
 
 
 
 
Pişirme süresi 

Asidik, nötr ve alkali gıda 
benzerleri bakır kaplarda 95°C’de 3 
saat pişirildiğinde, çoğu metalin 
salınan konsantrasyonu işlem süresi 
ile önemli ölçüde artmıştır;  
 
Alüminyum ve paslanmaz çelik 
tencerelerde pişirme süresinin 
artması migrasyon değerini 
artırmıştır; 
 
175°C'de 25 dakika ve 45 dakika 
pişirilen örnekte, 45. dakikada çok 
daha yüksek migrasyon değeri 
belirlenmiştir. 

Banavi vd., 2020;  
 
 
 
 
 
 
Kamerud vd. 2013; 
 
 
 
 
Helling vd., 2010 

Alüminyum folyo 
pişirme malzemesi 

Pişirme sıcaklığı Farklı et türlerinin, üç farklı 
sıcaklık/ zaman periyodunda 
(150°C 'de 60 dakika, 200°C 'de 40 
dakika ve 250°C 'de 20 dakika)  
pişirilmesi sonucunda metal 
geçişinde en az artış 150°C'de 
pişirilen örneklerde görülürken, en 
yüksek artış ise 250°C'de pişirilen 
örneklerde görülmüştür. 

Turhan, 2006 

Alüminyum kap Pişirme işlemi Çiğ ve pişmiş sebzelerin metal 
miktarları karşılaştırıldığında, çiğ 
sebzelere göre pişmiş örneklerde 
metal yoğunluğu fazla bulunmuştur.  

Elveren ve Osma, 2021 

Alüminyum tepsi Tüketici kullanım Farklı kaplamalara sahip tepsilere Jekle vd., 2016 
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hataları sonucu 
oluşan aşınma ve 
çizilme 

belirli çizikler ile zarar verildikten 
sonra kullanımında belirgin şekilde 
yüksek Al sızıntısı ortaya çıkmıştır. 

Teflon, alüminyum, 
paslanmaz çelik, 
bakır, cam ve emaye 
kap 

Tüketici kullanım 
hataları sonucu 
oluşan aşınma ve 
çizilme 

Çizilmiş farklı tip kaplarda pişirilen 
domates suyunda Cu, Zn, Ni, Pb ile 
Fe metallerinin konsantrasyonunda 
artış olduğu tespit edilmiştir. Metal 
geçişin en çok çizilmiş teflon 
malzemede olduğu belirtilmiştir. 

Said, 2015 

Kalaylanmış bakır 
kap 

Ekipmanda 
pişirme ve saklama 
süresince geçen 
temas süresi ve 
sıcaklık koşulları 

Alkali ve nötr pH değerlerine 
kıyasla pH değeri 4 olan asidik 
ortam, hem daha uzun pişirme hem 
de soğuk depolama süreleri 
boyunca metal salınımının 
artmasına neden olmuştur. 

Banavi vd., 2020 

Bakır alaşımlı kap 
ve dökme demir 
kap;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teflon pişirme kap 
 

Tekrarlı ve uzun 
yıllar kullanımı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tekrarlı ve uzun 
yıllar kullanımı 

Cu alaşımından oluşan 
ekipmanlardan asidik gıda benzeri 
örnekleri için tüm tekrarlı kullanım 
testlerinin sonucunda As ve Pb 
miktarları ilgili limitleri aştığı 
belirtilmiştir. Dökme demir 
ekipmanların, tekrar kullanımında 
ise metallerin sızmasına karşı en 
savunmasız materyal olarak tespit 
edildiği belirtilmiştir; 
 
Teflon kaplamalı kaplarda pişirme 
tekrarı 1'den 10 katına çıktığında, 
kaplamada hasara neden olmuş, 
domates gibi asidik gıda ile 
temasında Perflorlu bileşiklerin 
(PFOS ve PFOA, özellikle PFOS) 
miktarları giderek artmıştır. 

Koo vd., 2020;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mohamed vd., 2019 

Titanyum dioksit 
nanomalzemelerle 
kaplanmış kap 

Yıkama veya 
temizleme 
koşulları 

Farklı temizleme koşullarında 
nanopartikül geçişinin 
araştırmasında, bulaşık süngeri ve 
çelik süngerin kullanıldığı 
deneylerde herhangi bir titanyum 
göç veya salınım gözlenmezken 
metal bir malzeme ile yapılan 
temizleme işlemi sonucunda TiO2 
nanoparçacıklarının gıda maddesine 
göç ettiği tespit edilmiştir. 

Ntim vd., 2018 

 

Gıdaların asitliği, yağlılık oranı ve bileşimde alkol bulunması gibi özellikleri metal 
kontaminasyonun artmasına neden olan faktörler arasındadır. Asidik gıdaların migrasyonu 
artırıcı etkisine ilişkin çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Banavi vd., 2020; Koo vd., 2020; 
Karbouj, 2007; Mohammad vd., 2019). Bu çalışmalarda elde edilen verilere göre gıdanın 
ve/veya gıda benzeri çözeltilerin asitliğinin artırılmasıyla dökme demir ekipmandan (Koo vd., 
2020), kalaylanmış bakır kaplardan (Banavi vd., 2020) ve alüminyum pişirme kaplarından 
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(Karbouj, 2007; Mohammad vd., 2019)  metal salınımının diğer pH’lar ile karşılaştırıldığında 
daha fazla olduğu belirtilmiştir.  

Asitliği yüksek gıdalar diğer kaplarda olduğu gibi toprak kaplarda da kurşun gibi metallerin 
kontaminasyonu açısından risk oluşturmaktadır. Toprak kabın sırlı olması kontaminasyon 
riskini azaltmayıp aksine özel bir toprak ve borax karışımı ile yapılan “sırlı” kapların içinde 
yüksek oranda kurşun bulunabilmektedir. Bu tarz kaplarda gerçekleştirilen pişirme veya 
yiyeceğin muhafazası durumunda gıda maddesinin asitliğine bağlı olarak yiyeceğe geçen 
kurşun miktarında da istatistiksel olarak önemli miktarda artış olmaktadır (Şahman ve 
Kocaoğlu, 1983). 

Eroğlu vd. (2017)’nin yapmış oldukları çalışmada alüminyum folyo ve yağlı kâğıtlı 
alüminyum folyo karşılaştırılmıştır. Araştırmada örneklenen et gruplarına benzer sıcaklık-süre 
uygulanarak bireylerin Al maruziyetleri değerlendirildiğinde folyo-1 (Al folyo) ile pişirilen 
etlerde folyo-2 (yağlı kağıt + Al folyo) ile pişirilen etlere göre daha yüksek bulunmuştur. 
Aynı çalışmada Al folyo kullanılarak pişirilen, gıda örneklerine uygulanan marinasyonda 
asitlik değeri arttırıldıkça Al maruziyetinin arttığı saptanmıştır. Çalışmanın sonucunda araç 
gereçlerden yiyeceklere Al geçişi, farklı türde folyo kullanımına, domates, sirke, limon gibi 
asidik gıdaların kullanımına, maruziyet süresinin ve pişirme sıcaklığının artmasına göre 
farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (Eroğlu vd., 2017). 

Pişirme veya ızgara sırasında yüksek sıcaklıkların ve tuz + düşük pH'ın (sirke ilavesi) 
alüminyum salınımı üzerindeki birleşik etkileri, alüminyum folyoda balık pişirilerek 
kanıtlanmıştır. Balığın herhangi bir tuz ve sirke ilavesi olmadan pişirilmesi, çiğ balığa kıyasla 
alüminyum içeriğinin 4 kata kadar (0,4 mg Al/kg ıslak ağırlık) artmasına neden olmuştur. Tuz 
ve sirke eklendiğinde, alüminyum içeriği 68 kata kadar (5 mg Al/kg ıslak ağırlık) arttığı tespit 
edilmiştir (Ranau vd., 2001). 

Gıda ile temas eden yüzeyin yağlanmasının, dökme demir pişirme kaplarından ilgili toksik 
metallerin salınması üzerinde bir etkisinin olup olmadığının araştırıldığı bir çalışmada, dökme 
demir tava numunesinin gıda ile temas eden yüzeyine zeytinyağı uygulandığında ve 
uygulanmadığında ortaya çıkan analiz sonuçlarına bakıldığında, Pb hariç salınan toksik 
metallerin miktarının yağlama ile azalma eğiliminde olduğu tespit edilmiştir (Koo vd., 2020). 

Gıdaların dökme demir kaplarda pişirilmesinin, gıdanın demir içeriğine etkisinin araştırıldığı 
bir çalışmada, iki farklı örnek grubu olarak hamburger köftesi ve elma püresi 
değerlendirilmiştir. Bu gıdaların dökme demir kaplarda pişirilmesi sonucu gıdaya demir 
metali geçişinin, çiğ ve camda pişirilme koşulları ile karşılaştırıldığında arttığı gözlenmiştir 
(Park ve Brittin, 2000).  

Kamerud ve arkadaşları (2013) çalışmalarında çelik kaplarda domates suyu pişirmişler ve bu 
çalışma sonucunda asit içerikli gıdalar pişirildiğinde, nikel ve kromun yiyeceklere daha kolay 
geçebileceğini belirlemişlerdir (Kamerud vd., 2013). Ek olarak, birkaç çalışmada benzer 
şekilde paslanmaz çelik kaplardan gıdalara Ni ve Cr salınımı gözlemlenmiştir (Accominotti 
vd., 1998; Koo vd., 2020; Kuligowski  ve Halperin, 1992; Marzec vd., 2006). Bu 
çalışmalarda, gıdaların pH'ı 4,17 ile 8,7 arasında değişmektedir. Bu nedenle, çalışmalardan 
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elde edilen sonuçlar, paslanmaz çelik kaplardan salınan Ni ve Cr konsantrasyonlarının 
gıdaların pH oranına büyük ölçüde bağlı olduğunu göstermektedir. 

Mekanik aşınma ile nanoparçacıkların salınma olasılığını tahmin etmek için yapılan bir 
çalışmada, iki analiz seti gerçekleştirilmiştir. İlkinde, artan yük altında (örneğin bıçaklar, 
çatallar ile en kötü kullanım durumunu simüle eden) bir çizik testi gerçekleştirilirken, 
ikincisinde, uzun süreli kullanımı simüle etmek için uzun süre sabit yükte aşınma testi 
uygulanmıştır. Sonuçların her ikisinde de mekanik aşınmanın, bu tip kaplamalardan 
nanoparçacıkların salınmasına neden olabileceğini göstermiştir (Golja vd., 2017). 

Pişirme Ekipmanlarının İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri 

Belirli bir pişirme ekipmanı üretiminde kullanılan materyal kaynaklı maruziyet durumlarında 
metaller insan vücuduna besin zinciri yoluyla geçebilmektedirler. Metalik bakımdan 
kontamine olmuş bir gıdanın tüketilmesiyle vücuda alınan bu metallerin akut veya kronik 
toksisiteleri bireysel koşullara göre önemli ölçüde değişebilmektedir (Bulut, 2020; Gupta, 
2017). Bazı metaller düşük konsantrasyonlar da dahi canlılarda toksik etkiye sebep 
olabilmektedir. Kolayca depolanan bir element veya metal zaman içinde dokularda 
birikebilme özelliği göstermektedir (Elveren ve Osma, 2021; Türközü ve Şanlıer, 2012). 

Pişirilen ekipman kaynaklı kontaminasyonda en çok geçiş yapan metaller arasında; 
alüminyum, bakır, çinko, nikel, kurşun, demir, kadmiyum, arsenik, krom, titanyum olduğu 
görülmektedir. Metallerin toksik etkileri genellikle kusma, ishal, baş ağrısı, sinirlilik, 
hipertansiyon, kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve entelektüel problemler ve kanser belirtileri 
şeklinde kendini göstermektedir (Mohammad vd., 2019; Koo vd., 2020; Türközü ve Şanlıer, 
2012).  

Çalışmalar, bu metaller içerisinde sağlığı en çok olumsuz etkileyenlerin, kurşun ve kadmiyum 
olduğunu belirtmektedir. Kurşun ve kadmiyum yüksek toksikolojik etkileri olan, insanlarda 
kalıcı hasara neden olan ve vücuttan kolay kolay atılamayan ve zamanla birikmesi sonucunda 
toksik özellikler gösterebilmektedir (Bulut, 2020; Gupta 2017; Türközü ve Şanlıer, 2012).  

Neelam vd. (2000) çalışmalarında, alüminyum kaplarda pişirmenin insanlarda alüminyum 
alımını önemli ölçüde artırdığını göstermiştir. Yiyeceklere kontamine olan alüminyum miktarı 
toksik düzeyde olmasa da başta nörodejeneratif hastalıklar olmak üzere birçok hastalığın 
ortaya çıkmasında risk olarak kabul edilerek uzun sürede insan sağlığını etkileyeceği 
düşünülmektedir (Elveren ve Osma, 2021; Eroğlu vd., 2017; Saxena vd., 2021). 

Yapışmaz pişirme kapları genellikle PTFE, PFOA ve diğer florokimyasal grupları gibi 
bileşiklerle kaplanır. PFAS'lar sağlık endişesi yaratan belki de en yoğun materyallerden biri 
olarak görülmektedir (Sajid & Ilyas, 2017). İnsan vücudunda bulunabilecek PFOS ve PFOA 
miktarını belirlemek amacıyla kan, göbek bağı kanı, karaciğer dokusu, döllenme sıvısı, anne 
sütü olmak üzere geniş çapta incelenmeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler hemen hemen 
herkesin kanında belirlenebilir miktarda PFOS, PFOA ve diğer PFC’lerin bulunduğunu 
göstermiştir (Calafat vd, 2007). 

Yapılan çalışmalar TiO2’in gıda tüketimi yoluyla; gerçekçi, uzun süreli, insana düşük 
maruziyeti olduğu durumlar ile ilgili etkileri konusunda belirsizliklerden bahsedilmektedir. 
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Laboratuvar hayvanları üzerinde yapılan çalışmalar; vücuda alınan TiO2’in özellikle karaciğer 
başta olmak üzere, çeşitli organlara zarar verebileceği araştırmacılar tarafından belirtilmiştir 
(Berik, 2018). TiO2 ve diğer nanopartiküllerin kullanımıyla ilgili az sayıdaki eski çalışmaya 
dayandırılarak düşük toksisiteli ve tehlikesiz olduğu yönünde kabul edilen kararlar 
alınmaktadır. Oysaki Golja ve arkadaşlarının (2017) yapmış olduğu derleme çalışmasında, 
konu ile ilgili yapılmış birçok çalışmadan bahsederek nTiO2'nin gastrointestinal sistem 
tarafından emilebileceği, biyolojik olarak birikebileceği ve hayvanların çeşitli organlarında 
değişikliklere neden olabileceğini ortaya koyulmuştur (Golja vd., 2017).  

SONUÇ 

Gıda güvenliği açısından pişirme ekipmanlarında kullanılan malzemelerin, pişirme ve 
saklama gibi koşullarda gıda maddelerine kimyasal bulaştırmaması önemli bir konudur. 
Gıdalarda oluşturacağı risk açısından bu kontaminasyonu etkileyen faktörlerin belirlenip 
tüketicilerin bu tip ekipmanları bilinçli kullanmaları gerekmektedir. Yapılan bu araştırma ile 
mutfaklarda sıklıkla kullanılan pişirme ekipmanlarının üretiminde kullanılan malzeme 
çeşitlerine tek tek odaklanılarak, bu ekipmanlar ve malzemeler üzerinden yapılmış 
çalışmaların analiz sonuçları incelenmiştir. Sonuçlar birçok metal maddenin gıda ile temas 
eden yüzeylerden gıdalara geçişinin gerçekleştiğini göstermektedir. Gıda güvenliğinin 
korunması ve insan sağlığı açısından son derece hassas olarak kabul edilecek bu durumun 
alınacak önlem ve tedbirler ile ortadan kaldırılması insan ve çevre sağlığı açısından önem arz 
etmektedir.  

Mutfaklarda sıklıkla kullanılan, güvenilir olarak kabul edilen pişirme ekipmanları, gıda 
maddeleri ısıtıldığında, pişirildiğinde ve depolandığında kimyasal madde geçişine sebebiyet 
vermeden yasal limitlere uygun materyallerden oluşmalıdır. Elde edilen veriler dikkate 
alındığında mutfaklarda kullanılan pişirme ekipmanların yapımında kullanılan materyallerin 
çeşidine bağlı olarak gıdalara özellikle metal ağırlıklı kimyasal kontaminasyonun olabileceği 
yapılan analizler ve ulusal-uluslararası literatür bilgileri ışığında görülmektedir. Yapılan bu 
çalışmada daha önce bu alanda yapılmış araştırma sonuçlarına dayanarak gıda güvenliği 
açısından risk oluşturabilecek metal salınımında etkili olan bazı faktörler tespit edilmiştir. 
Özellikle pişirme ekipmanı materyali, pişirme süresi, pişirme sıcaklığı, pişirme yöntemi, 
ekipmanlarda depolama, gıda maddesinin asiditesi, ekipmanın kullanım süresi (eski/ yeni), 
ekipmanın temizleme/ yıkama şekli ve çizilme veya aşınma gibi bazı tüketici kullanım 
hataları olarak belirlenmiştir. 

Endüstriyel üretimde yapılacak birtakım çalışmalar ve mutfaklarda alınacak bireysel 
önlemlerle pişirme ekipmanı materyali kaynaklı kontaminasyonları en az düzeye indirmek 
mümkündür. Alüminyum, birçok gıda ile kimyasal olarak reaksiyona girdiğinden, 
mutfaklarda gıda maddelerinin kaplanmamış alüminyum kaplarda kullanımı 
sınırlandırılmalıdır. Endüstriyel ve evsel mutfaklarda kullanımı açısından paslanmaz çelik 
ekipmanların metal kontaminasyonu yönünden diğer ekipmanlara oranla daha güvenilir ve 
sağlıklı olduğu yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda paslanmaz çelik 
ekipman kullanımı tercih edilmesi önerilebilir. Gıdaların güvenliği açısından pişirme 
ekipmanlarında gıdaların çok fazla bekletilmemesine dikkat edilmeli, ev mutfaklarında 
gıdaların kontaminasyonunu en aza indirecek cam gibi kaplarda muhafaza yoluna 
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gidilmelidir. Bununla birlikte özellikle teflon gibi ekipmanların dikkatli kullanılması, aşınma 
ve çizilmeye sebebiyet verecek alet ve gereçlerin kullanılmaması ve gerekli özenin 
gösterilmesi gerekmektedir. Alüminyum folyoların kullanımında direkt gıda ile temas 
ettirmeden, yağlı kağıt gibi malzemelerle birlikte kullanılmasına dikkat edilmelidir. Dökme 
demir pişirme kapların kullanımından önce, gıda ile temas eden yüzeyinin yağlanması ve bu 
ekipmanlarda sadece sulu ve yağlı gıdaların pişirilmesi metal geçişini en az düzeye 
indirebilmektedir. 

Kaplama yüzeyindeki değişikliklere odaklanan kapsamlı bilimsel çalışmaların yapılması, 
pratik uzun vadeli kullanım koşulları altında nanoparçacıkların potansiyel salınımını 
değerlendirmek açısından oldukça önemli bir konudur. Özellikle yapışmaz kaplamalı 
ekipmanları satın alırken, kaplamada PFOA, PTFE, PFOS, kadmiyum ve kurşun gibi tehlikeli 
maddelerin yer almadığına dikkat etmek insan sağlığı açısından gerekli tedbirler arasında 
olmalıdır. 

Endüstriyel açıdan üreticiler, kullanıcılara özel etiketleme ile satın alınacak ürünlerin son 
tüketici için yeterli ve gerekli kullanım bilgileri sağlamalıdır. Yeni teknolojiler ile zararlı 
olabilecek kimyasallardan arındırılmış alternatif pişirme ekipmanları için Ar-Ge çalışmaları 
çoğaltılmalıdır. 

Alınacak önlemler arasında metal kontaminasyonun önlenmesi ya da azaltılması daha çok 
devlet tabanlı olduğu unutulmamalıdır. Ulusal ve uluslararası ilgili ve görevli kuruluşlar 
tarafından sağlık açısından önemli sorunlar oluşturan metallerin gıda örneklerinde devamlı 
olarak izlenmesi, toplumun bilinçlendirilmesi, raporlar ve mevzuatlar çerçevesinde 
denetimlerin uygulanabilir olması ve güncel çalışmalara göre sürekli olarak revize edilmesi 
gerekmektedir.  

Pişirme ekipmanları ile pişirmenin ve depolamanın potansiyel toksisitesi hakkında daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu şekilde literatürde oluşan boşluk daha fazla bilimsel çalışmaların 
yapılması ile konunun hassasiyeti açısından pişirme ekipmanı kullanımının sağlık üzerindeki 
etkisine daha bilimsel bir açıklama getirecektir. Aynı zamanda pişirme ekipmanları ile 
pişirmenin potansiyel sağlık etkileri kamuoyu tarafından aydınlatılmalıdır. 

Tarladan sofraya gıda güvenliğinin bir bütün yaklaşımla sağlanabilmesi için, gıdaların üretim 
ve tüketim aşamasında temas ettikleri malzemelerin güvenirliğinin sağlanması önemlidir. Bu 
malzemelerden gıdalara geçiş yapabilecek olası kimyasal maddelerin belirlenmesi, bunların 
tükettiğimiz gıdaların kalitesi ve güvenliği üzerine etkisinin ortaya konulması ve bu geçiş 
yapan kimyasal maddelerle ilgili sağlık risklerinin tanımlanması tüketici sağlığının ve 
haklarının korunması açısından gereklidir.  
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ÖZET 

Küresel bir sorun olan fast food ve işlenmiş paketli gıdalar insan sağlığını tehdit eder 
durumdadır. Çalışmanın temel amacı mutfak çalışanlarının fast food ve işlenmiş paketli 
gıdaların sağlık yönünden etkilerinin bilincinde olup olmadıkları, aile ve sosyal hayatlarında 
bu gıdaları nasıl uyguladıklarını belirlemektir. Bundan hareketle kaliteli ve güvenli gıdanın 
önemi, fast food tüketimi ve işçilerin beslenmeleri araştırılmıştır. Araştırmada veri toplama 
yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılmış ve toplanan veriler 
betimsel analiz için kullanılmıştır. Konunun kendi doğal ortamında araştırılmak istenmesi, 
bütüncül yaklaşım yapabilme, algıların ortaya konması ve araştırma deseninin esnek olması 
sebebiyle nitel araştırma tercih edilmiştir. Araştırma bulguları neticesinde mutfak 
çalışanlarının çoğunlukla mecbur kalmadığı sürece fast food ve işlenmiş paketli gıda 
kullanmadıkları ve çevrelerini de bu konuda bilgilendirerek yönlendirdikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fast food (hızlı yemek), mutfak çalışanları, tüketim alışkanlıkları. 
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A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF FAST FOOD AND 
READY FOOD CONSUMPTION HABITS OF HOTEL AND 
RESTAURANT KITCHEN EMPLOYEES: THE CASE OF 

AFYONKARAHİSAR 
ABSTRACT 

Fast food and processed packaged foods, which are a global problem, threaten human health. 
Considering this situation, this study was carried out with kitchen employees. The main purpose 
of the study is to reveal the status of the subject by being aware of the effects of fast food and 
processed packaged foods on health, by determining how kitchen workers are in this sector, 
how they are applied and affected in their families and families. From this point of view, the 
importance of quality and safe food, fast food consumption and nutrition of employees are 
explained by researching. The interview technique, one of the qualitative research methods, 
was used as the data collection method in the research and the collected data were used for 
descriptive analysis. Qualitative research is preferred, the researcher plays a participatory role, 
it is desirable to explore the subject's natural environment, a holistic approach is possible, 
perceptions are elicited, and the research design is flexible. It was learned that the majority of 
kitchen workers do not use fast food and processed packaged foods unless it is compulsory, and 
they inform and direct their surroundings about this issue. 

Keywords: Fast food, kitchen workers, consumption habits. 

GİRİŞ 

Ailenin yeme içme faaliyetlerinde rolü büyüktür. Aileyle birlikte yemek yenildiğinde daha 
sağlıklı ve gerekli besinler alınmaktadır (Neumark-Sztainer v.d., 2003:320). Aile ile birlikte 
yemek yeme alışkanlığı ailenin çalışma hayatındaki yeri ve yeme içmeye ayırdıkları vakitle ters 
orantılı olmaktadır. Bu durumda olan ebeveynler iş hayatında ne kadar çok vakit geçiriyorlarsa 
birlikte yemek yeme olasılığı o oranda düşmektedir. Bunun sonucunda çocuklar fast food 
tüketmeye başlamakta ve ergenlik döneminde de bu durumu devam ettirmektedirler. Bunun 
sonucu olarak da obezite ve benzeri hastalıklar ortaya çıkmaya başlar (Nader vd., 2006, 
Cunningham, Kramer ve Narayan, 2014:403). 

Beslenme alışkanlıklarında, anne karakteri belirleyici bir oynamaktadır. Anne evde bulunuyor 
ve çalışmıyorsa çocukların ve diğer aile bireylerinin beslenmesinde daha dikkatli olunduğu 
ancak anne de çalışıyor ve yemek hazırlamak için vakit bulamıyorsa bireyler tarafından hazır 
gıdalara yönelmeye başlandığı görülmektedir. Dahası kahvaltı hazırlama ve ailece kahvaltı 
yapma vakti de bulunmuyorsa öncelik yine hazır paketli gıdalara verilmekte veya dışarda yeme 
alışkanlığı oluşmaya başlamaktadır. Bu durumun sonucunda ilerleyen zamanlarda diğer 
öğünlerin de dışarıda yenilmeye başlamasına neden olduğu ortaya çıkmaktadır. Okul ve iş 
hayatının yoğun olması gibi durumlarda yemek hazırlama vakti bulunmadığı için bireyler yine 
dışarıda fast food gibi ürünleri tüketmeye yönelmektedir. Bu durumun ilerleyen yaşlarda sağlık 
problemlerini de beraberinde getirdiği ayrıca gözlemlenmektedir (Taşpınar, 2018:880). 

762



Bilinçli insanlar hem dışarıda hem de evde kaliteli gıda arayışında olurlar. Bu durum dışarıda 
yemek yedikleri restoranları neye göre seçeceklerini belirler (Shaharudin, Mansor ve Elias, 
2011:198). 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Fast food tarzı ve işlenmiş paketli gıdaların beslenmedeki zararlı etkenlerinin farkında olan 
kişilerin sağlık bilincine sahip oldukları ve durumu hayatlarında uyguladıkları görülmektedir. 
Bu insanlar hangi gıdayı tüketip tüketmeyeceği konusunda yeterli bilgiye sahiptir (Divine ve 
Lepisto, 2005). Ne var ki günümüz kültürü ve yaşamında meydana gelen farklılaşma sebebiyle 
bu durumda da azalma görülmektedir. Gençler bu konuda kalitenin şu yönden önemli olduğunu 
düşünürler: hızlı servis edilmesi, lezzetli olması, hazımsızlık yaşanmaması ve karnını 
doyurması (Turner, Kelly, McKenna, 2006:189). Bir başka durum ise kolay ulaşılabilir 
olmasıdır.  

Fast food tarzı beslenmede zamanla insanlar besinlerden alması gereken kalori değerlerini 
aşmakta ve gün içerisinde enerjiye çevirerek kullandıkları kaloriden fazlasını almaya 
başlamaktadır. Bu aşırı tüketimlerin artması kısa vadede zararlı olmasa da uzun vadeye 
bakıldığında insan sağlığı için problemler oluşturabilmektedir. Kısa vadede oluşabilecek sağlık 
problemleri gıda zehirlenmesi, alerji gibi rahatsızlıklar olsa da uzun vadede oluşabilecek 
hastalıklar çok farklıdır (Akdağ, 2015:21).  

Kaliteli ve Güvenli Gıdanın Önemi 

Kaliteli gıda insan sağlığı açısından önemli bir unsurdur. Kaliteli gıda sadece hazır gıda olarak 
düşünülmemelidir. Tarladan soframıza kadar gelen meyve ve sebzeler kalite gıdadır. 
Günümüzde yaygın bir şekilde tüketmiş olduğumuz besinler de yetiştirilirken ve sonrasında 
sunum olarak hazırlanırken içerisine katkı malzemeleri girmektedir. Sadece katkı malzemesi 
olarak düşünülmemesi gereken bazı durumlar da bulunmaktadır. Gereğinden fazla hazır gıda 
ve fast food tüketimi de insan sağlığı açısından olumsuz rol oynamaktadır. Bunun sonucunda 
insanlar dışarıdan yemek yemeyi düşündükleri zaman kaliteli gıda arayışına girebilmektedirler. 
Sağlık bilinci oluşmuş insanlar bu duruma daha dikkat etmektedir (Law, Hui ve Zhao, 
2004:545). 

Bilinçli insanlar dışarıda veya evde kaliteli gıda arayışında olurlar. Bu durum dışarıda yemek 
yedikleri restoranları neye göre seçeceklerini belirler (Shaharudin, Mansor ve Elias, 2011:198-
208; Veuphuteh, 2018:18). Nerede ve nasıl bir yemeğe ulaşacaklarını deneyimlemiş olurlar ve 
ona göre seçim yaparlar. Evde yiyecekleri yemekler için de alışveriş sırasında nelere dikkat 
ederek malzeme alacaklarının bilincinde olurlar. Bu durum gelecek nesillerini de olumlu yönde 
etkilemektedir (Işkın, 2016:15-16). 

Zamanla değişen sosyal hayat, kaliteli gıda seçimini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durum 
sadece fazla fast food tüketimi olarak değerlendirilmemelidir. Tarım faaliyetleri ve yemek 
hazırlanışı esnasında kullanılan katkı malzemeleri de etkilidir. Hangi gıdanın kaliteli ve 
güvenilir olduğu konusunda da şüphe uyandırmaktadır. Günümüz şartlarında bize sunulan fast 
food ürünleri konusunda inceleme yapmak gerekirse bu kaliteli gıda konusu daha da zor 
olmaktadır. “Hangisi daha lezzetlidir?” sorusundan çok “hangisi kalitelidir veya hangisi daha 
güvenilirdir?” sorularının cevabı bizi daha çok ilgilendirmektedir (Hamşıoğlu, 2013:17). 
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Fast Food Tüketimi 

Fast food’un Türkçe karşılığı hızlı hazırlanan yemek olarak bilinmektedir. Bu durum fast food 
tüketimini cazip kılmaktadır (Sánchez-Villegas, 2012:65). Hızlı hazırlanması, hızlı servis 
edilmesi, lezzetli olması gibi birçok sebep fast food’un bu kadar çok tercih edilmesini 
açıklayabilir. Bu durum tabi ki kendiliğinden olan bir şey değildir. Zamanla yaşamış olduğumuz 
sosyokültürel değişimler etkili olmuştur. Bu değişimler öncelikle ailede anne karakterinin iş 
hayatına girmesiyle başlamaktadır. Zamanla evde yemek yapma vakti bulamayan anneler hazır, 
paketli gıdalara ve dışarıdan yemek yeme durumlarına yönelmişlerdir. Bu durum çocuklarda 
küçük yaşta başlayıp ergenlik döneminde de devam etmektedir (Nader vd., 2006:594). Sadece 
aile faktörü de etkili değildir. Yetişmiş olduğu çevre ve bu çevredeki insanların bu popüler 
kültüre ayak uydurması da etkilidir. Yetişkinlik dönemine gelindiğinde ise okul ve iş hayatının 
yoğun temposu nedeniyle yemek hazırlamaya vakit bulanamaması dışarıdan yemek yeme 
alışkanlığına itmektedir (Papadaki vd., 2007:169). 

Fast food ve hazır paketli gıdaların içerisinde bulunun katkı malzemeleri bu ürünleri lezzetli 
kılmakta ve zamanla bağımlılık derecesine gelmesine zemin hazırlamaktadır. Ayrıca maliyet 
olarak da ucuz olması bireyleri bu tüketim alanına itmektedir. Dışarıda tüketilen yiyeceklerin 
yanında verilen gazlı içecekler de bu durumu daha çekici hâle getirmektedir. Bunun nedeni ise 
içerilerinde bulunan şeker oranının 10 kat daha fazla olmasıdır.  

Şeker oranın yüksek olması vücutta dopaminin artmasına sebep olur. Bu durum insanların daha 
mutlu olmasına yol açarken bağımlı olmasına da zemin hazırlar. Tüketilen bu yiyecek ve 
içeceklerin içerisinde bulunan fazla kalorilerle beraber tek öğünde günlük alınması gereken 
kalorinin üzerine çıkılır. Bunun sebebi fast food ürünlerinde bulunan daha fazla şeker, daha 
fazla tuz ve en önemlisi mono sodyum glutamattan kaynaklanmaktadır (Dudu, 2020). 

Fast food ve hazır paketli gıda yiyecekleri çok miktarda protein, yağ, karbonhidrat, vitamin, 
mineral, sodyum gibi besin ögelerinden oluşmaktadır. Kalori, enerji ve bazı besin maddeleri 
yönünden bir eşitliğe sahip değildir ve bu durum da uzun süreli bazı sağlık problemlerine sebep 
olabilmektedir (Akdağ, 2015). Yetişkin bir birey günlük enerji ihtiyacını belli miktarda protein, 
karbonhidrat ve yağlardan karşılar. Fast food ve hazır paketli gıdalar tarzı beslenmede ise fazla 
kalori değeri içerdiği için normal alınması gerekenden fazlasını almış olur. Orta boy bir 
hamburger tükettiğimizde günlük almamız gereken kalori ihtiyacımızın yarısını karşılamış 
oluruz. 

Bunu günde birkaç kez yaptığımızı düşünürsek kalori fazlası oluşmaya başlar. Vücudumuz bu 
durumu kısa bir sürede tolere edebilse de uzun vadede olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır 
(Rosenheck, 2008: 535-536). Belli bir süreden sonra fazla fast food ve hazır paketli gıda 
tüketimi fazla kalori bulundurduğu için vücudumuz bu kalorileri depolamaya başlamaktadır. 
Bu durum kilo fazlalıkların oluşması ve beraberinde belli başlı hastalıkları ortaya 
çıkarmaktadır. Sadece hastalıkların oluşması değil bir insanda bulunan herhangi bir hastalığın 
daha fazla ilerlemesine ortam oluşturmaktadır (Battaloğlu İnanç, 2014:19-20). 
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Mutfak Çalışanlarının Beslenmesi  

Mutfak çalışanları yoğun çalışma temposunda çalışan işçi olarak kabul edilmektedir. Bu durum 
ışığında mutfak çalışanları beslenmesinde; yaşına, özelliklerine ve fiziksel etkinliğine göre, iş 
yerinde ve evinde kullanacak oldukları enerjiyi karşılayacak düzeyde yeterli ve düzenli gıda 
almalıdır. Düzenli beslenme sonucunda mutfak çalışanlarının sağlıklarını koruması ve iş 
gücünü artırması gerekir. İş gücünün gerektirdiği enerjinin en uygun besinlerle sağlanması 
gerekir. İşin gerektirdiği fazla enerji harcamasına ek olarak, büyüme çağındaki işçilerin besin 
ögeleri ve enerji ihtiyaçlarındaki artışın da karşılanması amaçlanır (Işıksoluğu, 2003). İşçilerin 
beslenmesi, iş yerinde işçinin beslenmesi ve iş dışında işçinin beslenmesi açısından iki yönden 
ele alınabilir (Baysal, 2002; Delibaş, 2018:9-21). 

Mutfak çalışanları, iş yerinde günlük besin ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayabilir. İşçilerin 
çalışma zamanı 8 saat olarak ele alınırsa kalan 16 saatlik zamanda işçi, iş dışında beslenmek 
zorundadır. Bu nedenle, işçinin evindeki beslenme durumunun da düzenlenmesi gerekir. Bu 
ise, toplumun genel sorunu içerisinde düşünülür (Baysal, 2002). 

YÖNTEM  

Bu çalışmada dünyada küresel bir sorun olmaya başlayan fast food tüketiminin mutfak 
çalışanlarının beslenme alışkanlıklarını ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Bu doğrultuda 
çalışmada, yüz yüze görüşme tekniği ile veri elde edilmiş ve toplanan veriler betimsel analiz ile 
incelenmiştir. 

Çalışmanın evreni mutfak çalışanlarıdır. Örneklemi de Afyonkarahisar merkezde faaliyet 
gösteren 8 tane beş yıldızlı otel ve bu düzeyde hizmet veren 2 tane restoranda çalışan mutfak 
personelidir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden yarı 
yapılandırılmış görüşme tekniği tercih edilmiştir. Nitel araştırmanın tercih edilmesi konunun 
kendi doğal ortamında araştırılmak istenmesi, bütüncül yaklaşım yapabilme, algıların ortaya 
konması ve araştırma deseninin esnek olmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008:40). Araştırmada 
Delibaş’ın (2018) “Mutfak Çalışanlarının Beslenme Alışkanlıkları, Yeme Davranışları ve 
Beslenme Bilgilerinin Değerlendirilmesi” adlı çalışmada kullandığı anket formundan 
yararlanılmıştır. Soru formunda açık uçlu sorulara yer verilmiştir.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Demografik sorularla ulaşılmak istenen; medeni durum, eğitim düzeyi ve mutfak çalışanı 
olması gibi bilgiler ele alınarak incelendiğinde fast food tüketim alışkanlıklarının çalışanları 
nasıl etkilediğini belirlemektir. Ayrıca demografik bilgilerle çalışanın evli-bekâr ve sektör 
içerisinde olmalarının ne gibi etkileri olduğunu belirlemek, aile ve sosyal yaşamlarında bu 
durumu ne kadar uyguladıkları bilgilerine ulaşmak da amaçlanmaktadır. Bu çalışmada 15 
katılımcıyla gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde elde edilen veriler doğrultusunda mutfak 
çalışanlarının demografik verileri Tablo 1’de görülmektedir. 
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Tablo 1: Demografik bilgiler 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Medeni 
Durum Eğitim Seviyesi Deneyim Pozisyon 

K-1 Erkek 45 Evli Lise 27 yıl Mutfak şefi 

K-2 Erkek 38 Evli Lise 24 yıl Mutfak şefi 

K-3 Erkek 40 Evli Lise 20 yıl Soğuk şefi 

K-4 Erkek 29 Evli Ön Lisans 10 yıl Demi şef 

K-5 Erkek 23 Bekâr Lise 5 yıl Demi şef 

K-6 Erkek 24 Bekâr Ön Lisans 4 yıl Demi şef 

K-7 Erkek 23 Bekâr Ön Lisans 3 yıl  Komi 

K-8 Erkek 31 Bekâr Lisans 16 yıl Alakart şefi 

K-9 Erkek 55 Evli OrtaÖğretim 40 yıl Mutfak şefi 

K-10 Kadın 21 Bekâr Lisans 1 yıl Komi 

K-11 Erkek 26 Evli Lise 7 yıl Demi şef 

K-12 Kadın 23 Bekâr Lise 8 yıl Demi şef 

K-13 Erkek 53 Evli Lise  30 yıl Mutfak şefi 

K-14 Erkek 23 Bekâr Ön Lisans 2 yıl Demi şef 

K-15 Erkek 25 Bekâr Ön lisans 5 yıl Demi şef 

Demografik bilgiler ve yöneltilen sorular doğrultusunda katılımcıların çoğunluğu deneyimli 
şeflerden oluşmaktadır. Genel olarak mutfak çalışanlarının düzenli beslenmeleri, fast food ve 
işlenmiş paketli gıdalara yönelik tutum ve davranışları hakkında bilgiler elde edilmiştir. Bu 
bilgiler düzenli bir şekilde çalışmamızda verilmiştir. 

Bu çalışmada sorulara verilen cevaplar doğrultusunda katılımcıların 12’si düzenli beslenmeye 
dikkat etmediklerini belirtmişlerdir. Bunun nedeni olarak çalışma vardiyalarının değişiklik 
göstermesi ve vardiya saatleri içerisinde iş yoğunluğu durumuna göre öğün atlayabildiklerini 
belirtmişlerdir. Genellikle atlanılan öğünlerin sabah kahvaltısı ve akşam yemeği olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum sonucunda genellikle iki öğün beslendiklerini ve bazen de ara öğün 
olarak atıştırdıklarını belirtmişlerdir.  

Katılımcıların çoğu gün boyunca yemek kokusu içerisinde oldukları için artık çok fazla yemek 
kokularından etkilenmediklerini ve mutfak içerisinde pişirilirken kokusundan rahatsız oldukları 
yiyecek olarak genellikle işkembe ve deniz mahsulleri olduğunu belirtmektedirler. Mutfak 
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çalışanları olarak genellikle çay ve kahve tükettiklerini ve bu süreç içerisinde katılımcıların 
10’u tükettikleri içeceklerde şeker kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırma kapsamında sorulan “Fast Food ürünlerini sağlıklı buluyor musunuz? Cevabınız 
hayır ise nedenini açıklar mısınız?” sorusuna katılımcıların tamamının “hayır” cevabını verdiği 
görülmektedir.  Bu duruma dair görüş bildiren katılımcıların açıklamalarının ise “fast food 
ürünlerinin ne koşullarda pişirildiğini bildiklerini ve bu sektörün içerisinde oldukları için de 
uygun fiyatla satılan ürünlerin de içerisindeki malzemelerin de neler olduğunu tahmin 
edebildikleri” olduğu görülmektedir (K-1, K-3, K-4, K-5, K-8, K-9, K-11, K-12, K-13, K-15). 

Mutfak çalışanları fast food ve işlenmiş paketli gıdalara karşı vermiş oldukları bu cevapların iş 
deneyimi olarak bütün sektörlerde çalıştıklarını ve bu sektördeki işleyişi, hazırlıkları, hangi 
ürünlerin kullanıldığını, bu ürünlerin hangi koşullarda pişirildiğini görmeleri nedeniyle 
olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum sektör hakkında az da olsa bilgi vermektedir. Bu bilgiler 
incelendiğinde küresel olarak bakıldığında franchising işletmelerin kullandıkları reçeteleri 
vermemek adına toplu üretim yaparak donuk malzeme olarak işletme şubelerine göndermesi, 
kullanılan ürünler incelendiğinde Çin tuzu yani monosodyum glutama (MSG) bulundurması, 
kullanılan kızartma yağlarının kullanım sürelerinden daha fazla sürede kullanılması olarak 
ifade edilmiştir. 

Bir başka soru olan “fast food yiyecek ve içeceklerini tüketiyorsanız hangilerini daha güvenilir 
bulursunuz?” sorusuna verilen cevaplarda katılımcılar güvenli bulmadıklarını ve bu yüzden 
tüketmemeye gayret ettiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların tükettikleri içeceklerin ise ev 
yapımı meyve suyu, hoşaf, ayran gibi içecekler olduğu belirtilmiştir. Yiyecek olarak yerel fast 
food ürünleri olan pide, lahmacun, döner gibi ürünleri tükettiklerini ifade etmişlerdir. Bunun 
üzerine sorulan “yerel fast food yiyeceklerinin (lahmacun, döner, kokoreç, vb.) daha sağlıklı 
olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna ise verilen yanıtlar şu şekildedir: 

“Sağlıklı olduğunu düşünüyorum çünkü bizim kültürümüzde oluşan yiyecekler ve hangi etin, 
hangi malzemelerin içerisinde olduğunu biliyoruz ama yine de her işletmeye güvenilmiyor. 
güvenmiş olduğumuz ve temiz olduğunu düşündüğümüz işletmelerde yemeye gayret ediyoruz.” 
(K-1, K-2, K-3, K-4, K-5, K-6, K-8, K-9, K-11, K-12, K-13) 

Bu konuyla ilgili katılımcılar ayrıca “sosyal çevre ve ailelerimizle dışarıda fast food yiyecekleri 
ve içeceklerini çok fazla tüketmemeye gayret ediyoruz ama günümüz şartlarını göz önüne 
aldığımızda çocuklarımızın etkilenmemesi mümkün olmadığı için bazen tüketmek zorunda 
kalıyoruz lakin genel olarak yerel yiyecekleri tüketmeye gayret ediyoruz.” (K-1, K-2, K-3, K-
4, K-5, K-6, K-8, K-9, K-11, K-12, K-13, K-14, K-15) diyerek çocuklarının etkisi sebebiyle 
bazen tüketmek zorunda olduklarını da belirttikleri görülmektedir. 

Katılımcıların neredeyse tamamı genel olarak yerel fast food ürünlerini tercih ettiklerini ifade 
etmişlerdir. Bunun nedeninin ise bildikleri, güvendikleri işletmeleri tercih etmeleri olduğunu 
belirtmektedirler. Bu cevaplar doğrultusunda küresel franchising işletmelere çok fazla 
güvenmedikleri sonucuna varılabilir. 

Bir başka soru grubu olan “fast food restoranlarda gördüğünüz yiyecekleri veya benzerlerini 
evde ailenize de yapmaya çalışıyor musunuz?” ve “yapıyorsanız nedeni dışarıda yapılanları 
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sağlıksız bulmanız mıdır? Açıklar mısınız?” sorularına genel olarak verilen cevaplar şu 
şekildedir: 

“Evet yapıyorum çünkü dışarıda pişirilen yemeklerin ne koşullarda hazırlandığını bilmediğimiz 
için genellikle evde yaparak ailemizle beraber tüketmeye gayret ediyoruz.” (K-1, K-2, K-5, K-
6, K-7, K-9, K-11, K-12, K-13) 

“Evet yapıyorum ailem genelde dışarda yemek yemeyi sevmiyorlar genelde evde yapılmış 
yemekleri tüketiyorlar o yüzden evde de sık sık yapıyoruz.”  (K-3, K-4, K-8, K-10, K-14, K-15) 

Elde edilen verilere göre katılımcıların tamamı fast food ürünlerini evde yaptıklarını ifade 
etmişlerdir. Genel olarak yerel fast food ürünlerini evde yaptıklarını küresel fast food ürünü 
olarak hamburger yapmayı tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bunun genel nedeni olarak evde 
kullandıkları malzemeleri kendilerinin güvendikleri yerlerden temin ettiklerini ve sağlıklı 
koşullarda pişirdiklerini bildikleri için tercih ettiklerini ifade etmektedirler.  

Elde edilen verilerden hareketle yapılan görüşmeler doğrultusunda medeni durum, yaş ve 
deneyim faktörlerinin beslenme ve dışarda yemek yeme alışkanlıklarında etkili olduğu 
görülmektedir. Ayrıca bekâr ve aileden ayrı yaşayan katılımcılar çalışma saatleri dışında 
genelde dışarıdan yemek yediklerini belirtmişlerdir. Bu durumun nedeni olarak iş yerinde 
yemeklerle uğraştıkları ve iş çıkışı sonrasında da yorgun oldukları için evde yemek yapmakla 
uğraşmak istememeleri belirtilmiştir. Katılımcıların hepsinin fast food ürünlerinin sağlıksız 
olduğu düşüncesinde oldukları görülmektedir. Bu durum doğrultusunda 13 kişilik kısmının fast 
food ürünü tüketmediği veya az tükettiği görülmektedir. İki katılımcının ise iş yoğunluğu ve 
bekâr oldukları için fast food tükettiklerini ifade etmişlerdir. Fast food ürünlerini az tüketen 
katılımcıların genel olarak yerel fast food ürünü tükettikleri ve bu ürünleri de bildikleri 
işletmelerden tükettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Genelde evli olan katılımcılar dışarıda 
sağlıksız ortamda yapıldıkları düşüncesiyle evlerinde aileleriyle beraber yapıp tükettiklerini 
belirtmişlerdir. Genel olarak bakıldığında mutfak çalışanlarının fast food tüketimine karşı olan 
yaklaşımı olumsuzdur. Bunun başlıca nedeni sektör içerisinde çalışmaları olduğu söylenebilir.  

Mutfak çalışanları fast food sektörü içerinde çalıştıkları göz önüne alındığında bu konuda daha 
fazla bilgiye sahiptirler. Bu durum onların beslenme şekillerini etkilerken, çevrelerinde bulunan 
bireyleri de konu hakkında bilgilendirmektedirler. Bu bilgilendirme doğrultusunda o bireylerin 
de fast food ve işlenmiş paketli gıdalara karşı tutumları şekillenmektedir. 

SONUÇ 

Günümüzde insanlar toplum koşullarının ve teknolojinin gelişmesine bağlı olarak beslenme 
alışkanlıklarını değiştirirken kendilerini olumsuz koşullara karşı korumaya almalılardır. Bu 
olumsuz koşullar iş ve sosyal hayatlarındaki tempolu işleyişin beslenme alışkanlarına 
yansıması olabilir. Bu yansıma vaktin az olmasından kaynaklı sunumu hızlı olan ve kolay 
ulaşılabilir yiyecekler yani fast food olabilir. Fast food yiyecekler hangi koşullarda 
hazırlandığının ve içeriğinde hangi malzemelerin olduğunun bilinmemesinden kaynaklı sağlık 
sorunlarını beraberinde getirmesiyle kalitesiz yaşamı bizlere sunar. Bu kalitesiz yaşamın 
getirileri kısa vadede olmasa da uzun vadede hayatımızı olumsuz etkiler. 

Mutfak çalışanları, iş yerinde günlük besin gereksinimlerinin bir bölümünü sağlayabilir. 
Çalışma zamanı 8 saat olarak düşünülürse kalan 16 saatlik zamanda çalışan, iş dışında 
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beslenmek zorundadır. Bu nedenle, işçinin evindeki beslenme durumunun da düzeltilmesi 
gerekir. Bu ise, toplumun genel sorunu içerisinde düşünülür. Bu nedenle dışarıda yemek yeme 
alışkanlıklarının kontrollü olması gereklidir. Bu durum sadece bireysel olarak değil aile ve 
arkadaş çevresinin de bu konuda bilinçli olmasını gereklidir. Bu bilinçlendirme insanların fast 
food konusunda nasıl davranmaları ve faaliyete dökmeleri gerekliliğini göstermelidir.    

Yapılan çalışma da mutfak çalışanlarının fast food konusunda daha bilinçli olduğunu 
göstermektedir. Ayrıca yerel fast food ürünlerinin daha çok tercih edildiği görülmektedir. 
Bunun başlıca nedeni olarak içerisinde hangi malzemelerin yer aldığını genel olarak bildikleri 
için yerel fast food tükettikleri belirtilmiştir. Bu bilgi doğrultusunda dünya genelinde bulunan 
franchising işletmelerinin vermiş oldukları fast food ürünlerinin malzeme içeriğinde neler 
bulunduğunu söylemeyişi, pişirme ve saklama koşullarının da sağlıksız olduğu düşüncesinden 
kaynaklandığı bilgisine ulaşılmıştır.  

Mutfak çalışanlarının sektörün içinde yer alması, fast food ürünlerinin içeriğinde neler 
olduğunu ve hazırlanma aşamalarının nasıl olduğunu bilmeleri sosyal yaşamlarında 
beslenmelerine dikkat etmelerini sağlamaktadır. Dışarıda yemek yeme alışkanlıklarının az 
olması ve tükettikleri fast food ürünlerini gerçekten güvendikleri işletmelerde tüketmeleri veya 
aileleriyle beraber evde yaparak tüketmeleri onların bu konuda bilinçlendiğini göstermektedir. 
Bu konuda genç ve bekâr olan çalışanların dikkat etmedikleri görülmektedir. Bu durum evde 
yemek hazırlayacak birinin olmaması ve sosyal çevresindeki hızlı yaşam koşullarının onları bu 
denli tüketime itmesi ile açıklanabilmektedir. Bu durum zamanla değişim gösterse de yapmış 
oldukları hatalı beslenme şeklini görmelerine ve bunu düzeltmelerine yönelik çalışmalar 
yapılmalıdır. 
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ÖZET 

Bu araştırmanın amacı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında gastronomi teması ise yer alan 
Afyonkarahisar ilinde turistik destinasyon olarak geliştirilmeye çalışılan Ayazini mutfak 
kültüründe Frig Mutfak kültürünü tespit etmek ve menü geliştirmektir. Elde edilen veriler 
ışığında Ayazini mutfak kültürü yörede yetişen tarımsal ve hayvansal ürünler ile şekillendiği 
tespit edilmiştir. Bu bağlamda Ayazini mutfak kültüründe menü çalışmasında hayvansal 
ürünlerden keçi eti ve kaz eti ürünleri ile yemekler geliştirilmiştir. Yörede yetişen labada ve 
pancar yaprağı gibi ürünlerden sarma kategorisinde yemekler oluşturulmuştur. Haşhaş hem 
hamur işlerinde hem de tatlılarda yer veriliştir. Oluşturulan menü başlangıçlar, çorbalar, ara 
sıcaklar, ana yemekler, tatlılar, salatalar, içecekler ve fırın ürünleri olarak sınıflandırılmıştır. 
Frig kralı Midas’ın mezarında yapılan kazı çalışmalarında et ve tahıl ürünlerinin 
kullanılmasıyla hazırlanan et yemeklerine benzer bir şekilde Kaz Yağlı Siyez Bulgur Pilavı ve 
Keçi sırtı gibi yemeklere yer verilmiştir.  Sonuç olarak Ayazini turistik bölgesinde yörenin 
tarımsal ve hayvancılık kaynakları, yemek kültürü, kullanılan malzemeler ve tarihi bilgiler 
ışığında menü çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda menünün yörede sunulması halinde 
bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler için benzersiz bir lezzet sunulması hedeflenmektedir.   

Anahtar Kelimeler: Frig Mutfak Kültürü, Ayazini, Menü Geliştirme, Afyonkarahisar 
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REFLECTIONS OF THE PHRYGAN CUISINE CULTURE: THE CASE 
OF AYAZINI 

ABSTRACT 

The aim of this research is to determine the Phrygian Cuisine culture and develop a menu in the 
Ayazini cuisine culture, which is tried to be developed as a touristic destination in 
Afyonkarahisar province, which has a gastronomy theme in the UNESCO Creative Cities 
Network. In the light of the data obtained, it has been determined that Ayazini culinary culture 
is shaped by agricultural and animal products grown in the region. In this context, in the menu 
study in Ayazini culinary culture, dishes with goat meat and goose meat products were 
developed from animal products. Meals in the wrap category were created from products such 
as labada and beet leaves grown in the region. Poppy is featured in both pastries and desserts. 
The created menu is classified as starters, soups, appetizers, main courses, desserts, salads, 
drinks and bakery products. In the excavations carried out in the tomb of the Phrygian king 
Midas, dishes such as Goose Fat Siyez Bulgur Rice and Goat Rice were included, similar to 
meat dishes prepared using meat and grain products. As a result, a menu study was carried out 
in the light of the agricultural and livestock resources of the region, food culture, materials used 
and historical information in the touristic region of Ayazini. In this context, if the menu is 
presented in the region, it is aimed to offer a unique taste to the visitors visiting the region. 

Keywords: Phrygian Culinary Culture, Ayazini, Menu Development, Afyonkarahisar 

GİRİŞ 

Toplumların mutfak kültürleri hem yaşadıkları bölge hem de birçok ekonomik, sosyal ve politik 
faktörden etkilenmektedir. Bu durum mutfak kültürünün dinamik bir yapıda olmasına ve 
değişimle beraber kültürler arası aktarımın da ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Türkiye 
coğrafyası, tarihi, iklim yapısı, kültürü, tarım ve endüstriyel potansiyeli ile tarihsel süreç 
boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.  

Tarihsel süreçte farklı toplum ve medeniyetlere mesken olan Türkiye, bölgede yaşayan farklı 
medeniyetlerden kalan kültürel mirasın, iklimsel ve coğrafi verimliliğinin ortaya çıkarmış 
olduğu tarımsal ürün çeşitliliğinin ve kozmopolit yapısının katkısıyla, oldukça zengin mutfak 
kültürüne sahip bir ülkedir. Bununla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu kültürel, sosyal ve 
coğrafi değerler Türkiye’yi önemli bir turistik cazibe merkezi haline getirmektedir. 

Turizm sektörü, değişen tüketici davranışları ve talepleri doğrultusunda sürekli gelişmekte ve 
değişime uğramakta olan dinamik bir sektördür. Son yıllarda deniz, kum, güneş tatilinin yanı 
sıra sürdürülebilirlik kavramının önem kazanması ve yaygınlaşması, alternatif turizm 
destinasyonlarının geliştirilmesi ve desteklenmesini hızlandırmıştır. Alternatif turizm 
kavramının önem kazanmasıyla birlikte destinasyonların var olan potansiyellerinin 
değerlendirilerek ortaya çıkarılması da önem kazanmıştır. 

Günümüzde alternatif turizm çeşitleri doğaya dayalı, kültüre dayalı, eğitime dayalı ve özel 
ilgiye dayalı alternatif turizm çeşitleri olmak üzere 4 başlık altında ele alınmaktadır (Ceylan, 
Çetin ve Özdipçiner, 2019). Turizm sektörünün istihdam, döviz ve vergi geliri kaynağı olması 
ve büyüme potansiyeli, birçok ülkeyi alternatif turizm imkanlarının belirlenmesi ve 
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geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaya yönlendirmektedir. Bu durum, bir ülkeye yönelen 
turizm talebi üzerinde etkili olan unsurların tespitini önemli hale getirmektedir. 

Önemli turizm potansiyeli ve destinasyonlarına sahip olan ülkeler içerisinde Türkiye dünyanın 
önde gelen turizm destinasyonlarından birisidir. Bu sebeple turizm sektörü günümüzde 
ekonomi içerisinde ağırlığı giderek artan önemli bir sektör haline gelmiştir. TÜİK verilerine 
göre Türkiye'nin turizm geliri, 2019'da bir önceki yıla göre yüzde %17 artarak 34 milyar 520 
milyon 332 bin dolara yükselirken Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. çeyrekte bir 
önceki yılın aynı çeyreğine göre %20,6 artarak 7 milyar 885 milyon 568 bin $ olmuştur. 
Yiyecek-içecek gelirleri ise 2019 yılının IV. Çeyreğinde 1 milyar 693 milyon 94 bin $ olurken 
yıllık bazda 6 milyar 756 milyon 719 bin dolar ile turizm gelirleri içerisinde kişisel harcamalar 
ve paket tur harcamalarından sonra en yüksek paya sahip olan gelir kalemidir (Türkiye İstatistik 
Kurumu, 2020). 

Yiyecek-içecek harcamalarının turizm gelirleri içerisindeki payının yüksek olması gastronomi 
turizminin gelişmesine ve önem kazanmasına sebep olmuştur. Gastronomi kavramı bir bilim 
dalını ifade etmesine rağmen gastronomi turizmi, özellikle son yıllarda tartışılan ve farklı bakış 
açılarıyla yeni çalışmalar kazandırılan bir faaliyet alanı olarak dikkat çekmektedir. Gastronomi 
turizminin seyahat motivasyonları arasında yer alması özel ilgiye dayalı alternatif turizm 
çeşitleri içerisindeki önemini arttırmaktadır (Sarıışık ve Özbay, 2015; Bucak ve Arıcı, 2013). 

Son yıllarda, yerel kültürün ilgi çeken yeme-içme alışkanlıkları, turizm pazarlamasının önemli 
bir parçası haline gelmiştir. Yemeklerin sunumundan hazırlanışına kadar olan süreç, kültürel 
ve sosyal yapı gastronomi turizminin bir parçası olarak görülmekte ve tanıtımı da bu şekilde 
yapılmaktadır. Küreselleşen ve tekdüze hale gelerek aynılaşmaya başlayan dünyada turistik 
faaliyetlere katılan bireyler, farklı kültürleri ve yaşam biçimlerini deneyimleme motivasyonu 
ile yerel kültür varlıklarına ve geçmişten gelen kültürel ve sosyal yapıyı günlük yaşam 
faaliyetleri içerisinde taşıyan yerel kültürlere ilgi duymaya başlamışlardır. Yerel gastronomi 
kültürü, turistik faaliyet olarak kullanılan değerlerin en önemlilerindendir. Ekonomik 
hareketlilik sağlama, istihdam yaratma, bölgesel kalkınmayı sağlama, yerel kültürü koruma ve 
sürdürülebilir hale getirme özellikleri ve yerel kültürlere olan ilgi, yerel gastronomi kültürüne 
sahip olan destinasyonları, gastronomi kültürünü yaşatmak ve canlandırmak üzere harekete 
geçirmektedir. 

Günümüzde ürünler ve işletmeler arasında yaşanan rekabetin yanı sıra gastronomi turizmiyle 
ön plana çıkmak isteyen ülkeler ve destinasyonlar arasında da rekabet yaşanmaktadır. Bu 
sebeple rekabette avantaj kazanmak isteyen destinasyonlar tarafından ön plana çıkmalarını 
sağlayacak özellikler belirlenip bunlardan yararlanma yoluna gitmek için çalışmalar 
yürütülmektedir. 

Afyonkarahisar’da, “Frig Vadisi’nin Kalbi” olarak nitelendirilen İhsaniye ilçesine bağlı 
Ayazini köyü, son yıllarda ilgiyle takip edilmekte ve bölgeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
Yakın zamana kadar kültürel birikimi açısından bilinirliği düşük olan bölgeye ilginin 
artmasında yapılan alan çalışmalarıyla ortaya çıkartılan kültürel mirasın etkisi büyüktür. 
Tarihsel süreç boyunca farklı toplumlara ev sahipliği yapan bölgenin ilgi çeken kültürel 
birikiminde Frig Medeniyetinin etkisinin büyük olduğu yapılan alan çalışmaları neticesinde 
tespit edilmiştir (Evcim, 2015: 52,8). 
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Bu çalışmanın temel amacı; Ayazini Bölgesi’nin sahip olduğu kültürel mirasın ve gastronomi 
kültürünün bir turistik çekicilik unsuru olarak tanıtılması ve sunulmasıdır. Bu amaçla yapılan 
alan araştırmaları ışığında Ayazini Bölgesi’nin kendi koşullarına özgü olarak geliştirilecek bir 
menüyle, bölgede var olan kültürel mirasın ve gastronomi kültürünün korunması ise ayrı bir 
önem taşımaktadır. Bu bağlamda bölge mutfağının önemi üzerinde farkındalık yaratarak 
turizme katkı sağlaması ve bölgede kültürel miras turizminin geliştirilmesi için çalışmalar 
yürüten bütün paydaşlara yol gösterici olması beklenmektedir. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Gastronomi kavramı literatürde yemek sanatı olarak tanımlansa da farklı araştırmacılar 
tarafından yapılan farklı tanımlamalar mevcuttur. Çalışkan (2013)’e göre gastronomi, yiyecek 
ve içecek ile ilgili bileşenlerin bilim, sanat ve kültür ile olan etkileşimini tanımlayan bir olgudur. 
Bir diğer ifadeye göre gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi inceleyen yeme-içme 
sanatı ve bilimi olarak tanımlanmaktadır (Gillespie & Cousins, 2001: 2). Kivela ve Crotts 
(2005) ise gastronomiyi ülke ya da bölge mutfaklarını birbirinden ayıran kültürel öğeler ve 
yeme-içme alışkanlıklarının bütünü ve yiyecek içecek hazırlama teknikleri olarak 
tanımlamaktadır. Temel olarak, gastronomi kavramı, tüketimi söz konusu olan tüm yiyecek ve 
içecek unsurlarıyla kültür arasındaki ilişkiyi ve iyi yemek yeme ve içme sanatını inceleyen bir 
disiplin olarak tanımlanabilir (Durlu Özkaya, Can, 2012). 

Durlu Özkaya ve Can (2012) gastronomi turizminde agro-turizmin etkisinin büyük olduğunu, 
ekoturizm kapsamında ele alınan agro-turizmin doğadan keyif alma ve doğaya saygı duyma 
olarak değerlendirildiğini,  kültüre, gastronomiye ve doğaya ilgi duyan kişilerin bu turizm 
faaliyetine önem verdiğini belirtmektedir. Bununla birlikte agro turizm, tarım ile modernlik ve 
gelenekselliği alternatif bir turizm şekli olarak bir araya getiren, ziyaretçileri ev pansiyonlarında 
ve çiftliklerde ağırlayarak, onlara doğayı ve tarımsal faaliyetleri deneyimleme fırsatı sunan, 
aynı zamanda yerel ekonomide büyüme sağlayarak, yörenin gelişimine katkıda bulunan turistik 
faaliyet türü olarak ifade edilmektedir. 

Yöresel ürünlerin sürdürülebilir tarımı destekleyebilmesi ve kırsal kalkınmayı sağlayabilmesi 
için korunması, unutulmaya yüz tutmuş ürünlerin tekrar ortaya çıkartılması, yerel üreticilerin 
desteklenmesi, bu ürünlerin satış ve pazarlanmasının sistematikleştirilmesi gerekmektedir. 
Gastronomik kimliğin korunabilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi için ise kimliğin bir 
bileşeni olan bölgede üretilen yöresel ürünler bir bütün olarak ele alınıp ürünlerdeki ve 
kültürdeki karakteristik özelliklerin ortaya çıkartılması gerekmektedir  (Başat, Sandıkcı ve 
Çelik, 2017: 65). Yiyeceklerin üretimi, taşınması, depolanması ve tüketim faaliyeti sürecinde 
oluşan toplumsal birliktelik ve ritüeller, kültür ve beslenme arasındaki ilişkinin önemini ortaya 
koymaktadır (Beşirli, 2010: 159). Henderson (2009) Gastronomik kimliği, bir bölgenin 
kültüründeki yemek olgusunu ve mirasını yansıtarak, o bölgeye özgü yeme içme özellikleri ile 
rekabet avantajı sağlayan başat faktör olarak tanımlamaktadır. 

Günümüzde yöresel yiyecek ve içeceklerin ve kültürel mirasın, önemli bir turistik çekiciliğe 
dönüşmesi vesilesiyle gastronomi turizmi ortaya çıkmış ve gelişmeye başlamıştır. Bu tanımlara 
göre yöresel unsurlar kapsamında ele alınan gastronomi turizmi yerel gıda üreticilerini, 
gastronomi festivallerini, restoranları, eğitim faaliyetlerini, doğayı ve farklı kültürlerin yiyecek 
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ve içeceklerini deneyimlemek için gerçekleştirilen faaliyetler bütünü olarak 
tanımlanabilmektedir.  

Geçmişten Günümüze Frigyada Günlük Yaşam ve Mutfak Kültürü 

Anadolu tarihindeki en eski uygarlıklardan biri olan ve kökenlerinin Balkanlara dayandığı 
bilinen Frigler, M.Ö. 750 yılında tarih sahnesine çıkmışlardır. Tarihi kaynaklara göre M.Ö. 
1100-1200 yılları arasında yaşanan göç dalgası sonucunda Sakarya nehri boylarına 
ulaşmışlardır. M.Ö 1200’lü yıllarda ise Anadolu’ya gelmişler ve bu süreçte geniş bir alanda 
egemenlik kurmuşlardır. M.Ö 8. yüzyılın ortalarında günümüzde Ankara ili yakınlarında 
bulunan Gordion (Yassıhöyük-Polatlı) bölgesinde bir krallık kurmuşlardır. Bu süreçte yaşanan 
olaylar ve savaşlar sonucunda güçsüzleşen Frigler küçük beylikler halinde bir süre daha 
varlıklarını sürdürmüşler fakat daha sonra Lidyalıların egemenliğine boyun eğmek zorunda 
kalmışlardır. M.Ö 133’te Frigya kalıntıları Roma İmparatorluğuna geçmiştir. Günümüzde 
Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya’nın bulunduğu topraklarda da uzun bir süre yaşamış olan 
Frigler, yaşadıkları topraklar üzerinde, gelecek kuşakları etkileyecek bir medeniyet 
bırakmışlardır (Seyrek, 2020). 

Frigya Bölgesinin tarihsel süreç içerisinde farklı bölgelere ayrıldığı bilinmektedir. Antik çağda 
bölge, Büyük Frigya ve Küçük Frigya olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Büyük Frigya; doğuda 
Kızılırmak, batıda Lidya Bölgesi, güneyde Lakonya, kuzeyde Köroğlu Dağları arasında 
kalmaktadır. Diğer adı Dağlık Frigya olan Küçük Frigya ise bugünkü Eskişehir, Afyon ve 
Kütahya illerini kapsayan bölgedir (Evcim, 2015: 3). 

Arkeolojik bulgulara ve yazıtlardan elde edilen bilgilere göre, Frigler Kızılırmak’ın doğusunda 
Çorum, Tokat ve Kırşehir; kuzeyde Samsun; güneyde Konya ve Niğde; güneybatıda Burdur ve 
Elmalı Ovası; batıda Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir; kuzeybatıda Bandırma yörelerine 
kadar hâkimiyet sağlamışlardır. Friglerin ilk başkenti ise Ankara’nın 100 kilometre kadar 
güneybatısında, Polatlı ilçesi sınırları içinde ve Sakarya Irmağı üzerindeki Gordion’dur (Erdan, 
2016).   

Gordion’da yapılan kazılarda ortaya çıkartılan fildişi levhalar üzerindeki avcı ve süvari 
betimleri, at koşum takımları,  Pazarlı ve Burdur-Düver’de bulunan piyade betimli levhalar 
Frigler’in savaşçı bir topluluk olduğunu görüşünü desteklemektedir. Bunun haricinde Frigler 
sanata ve mimariye de önem veren bir topluluk olmuşlardır. M.Ö. 8.yüzyılın sonlarına ait 
Gordion evlerinde ve M.Ö. 6. Yüzyılın ortalarına ait Pazarlı yapılarının bazılarında taş ve kerpiç 
kullanıldığı bilinmektedir. Bu yapıları sağlamlaştırmak için ağaç dikmeler ve yatay hatıllar 
kullanılarak duvarları desteklenmiş, duvarlar, iç ve dış kısmından, çivi kullanılmaksızın 
birbirine geçirilerek ahşap çerçeveler içine alınmıştır. Bu sayede yapılar estetik bir görünüme 
kavuşurken sağlamlığı da sağlanmıştır (Seyrek, 2020). 

Frigler aynı zamanda heykelcilik ve maden kapların yapımında da ustalaşmış bir topluluktur. 
Dönemin önemli el işçiliği ürünleri arasında yer alan ve tunçtan üretilen makara kulplu Frig 
kâseleri Batı Anadolu’daki İyonya kentlerine satılmıştır. Anadolu’da Tanrılara ve özellikle Ana 
Tanrıça Kibele’ye yapılan sıvı adaklarında kullanılan ve faile adı verilen kabartmalı kâseler de 
Yunanistan’a kadar taşınmıştır. 
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Frigya özellikle tekstil alanında işlemeli kumaşları ve kilimleriyle ünlüdür. İşlemeli Frig 
kumaşlarına en iyi örnek olarak Tuvana Kralı Warpalawas’ın İvriz kabartmasındaki giysisi 
gösterilmektedir (Brown, 1980’den akt. Erdan, 2015: 139; Seyrek, 2020: 64). Ayrıca kumaş 
üzerine altın tozuyla nakış işlemenin de bir Frig buluşu olduğu ifade edilmektedir. Gordion 
kazılarında ise parçalar halinde de olsa Frig tekstil örneklerine rastlanmıştır. Tapates olarak 
adlandırılan ve Türk kilimlerinin atası olduğu düşünülen Frig kilimlerinin Antik Çağ’da en 
değerli ürünler arasında olduğu bilinmektedir (Uçankuş, 2002’den akt. Pekyaman, 2008: 19).. 

Yaşadıkları bölgelerin kereste bakımında zengin oluşunun etkisiyle marangozlukta da usta 
eserler veren Friglerin bu sanat dalının gelişimini etkilediği düşünülmektedir (Sevin, 2003: 
274). Ayrıca Çivi kullanılmaksızın farklı renk dokusuna sahip ağaçların bir araya getirilmesiyle 
elde edilen ahşap mobilyalar Frig yaşamında önemli yer tutmaktadır. Afyonkarahisar 
yakınlarında ortaya çıkarılan bir Tümülüs, Friglerin bazen ahşap üzerine boya ile işleme ve 
resim yaptıklarını da ortaya koymaktadır (Uçankuş, 2002’den akt. Pekyaman, 2008: 16). 

Gordion Müzesi’nde yer alan ve bir çömlek parçası üzerine boya ile yapılmış halay çeken 
kızlar, Boğazköy’de bulunan çifte flüt ve lir çalan iki müzisyenin eşlik ettiği Ana Tanrıça 
heykeli ve Gordion’da ele geçen kemik flütler, Friglerin müzik ve dansta da üstün bir 
performans sergilemiş oldukları görüşünü desteklemektedir. Antik yunan yazarlarına göre Frig 
yaşamında müzik ve dans önemli rol oynamaktadır. Ayrıca simbal, flüt, üçgen ve bir çeşit basit 
flüt olan syrinks ilk kez Frigler tarafından çalınan müzik aletleridir. Bu sebeple Frigler, pek çok 
müzik aletinin bulucusu olarak da tanınmaktadırlar (Pekyaman, 2008: 13). 

Krallarının tüm çaba ve dikkatlerini ziraate verdikleri bilinen Frigler, genellikle yaylaları ve 
ovaları yaşam alanı olarak seçmişlerdir. Eskişehir, Afyonkarahisar, Sakarya ve Ankara ovaları, 
Sultan Dağları, Yazılıkaya, Cihanbeyli ve Haymana Platoları bunlardan bazılarıdır. Yörük 
yaşamına benzer bir yaşam süren Frig halkı ovalarda çiftçilik yaparken uygun mevsimlerde 
yaylalara çıkmış, bir kısmı ise sürekli olarak yaylalarda yaşamıştır (Aşılıoğlu ve Memlük, 2010; 
Seyrek, 2020: 27).  

Maden işçiliği ve seramik üretiminde gelişmiş olan Frigler, Mutfakta kullandıkları ürünlerde 
de sanatlarına yer vermişlerdir. Mutfakta kullandıkları seramikler arasında süzgeçli kaplar, 
testiler, maşrapalar, kupalar, ritonlar, kâseler, tabaklar, çanaklar, çömlekler, akıtacaklı kaplar, 
vazolar, kraterler, arı kovanları, küpler, urnalar ve çift kulplu kaplar görülmektedir. Bununla 
birlikte bronz göbekli taslar ve kazanlar Frig maden işçiliğinin mutfak ürünlerine bir 
yansımasıdır (Erdan, 2015: 111; Pekyaman, 2008: 17; Seyrek, 2020: 74). 

Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya illeri arasında uzanan Dağlık Frigya Bölgesi, Friglerin 
tarihleri boyunca siyasi ve kültürel açıdan en güçlü ve etkili oldukları bölgedir. Bölgenin 
özellikle savunmaya yönelik iskân tipine olanak sağlayan fiziki çevresi, vadilerin tabanını 
kaplayan alüvyonlu topraklar, zengin ormanlar ve tarımın can damarı olan akarsular nedeniyle 
burası Frigler için ideal bir yerleşim alanı olmuştur.  

Frigler üzerine önemli çalışmaları bulunan ve Frig yazıtlarını okumak için 2008 yılında Frig 
Vadisi'ne gelen Fransız Milli Bilimsel Araştırma Merkezi üyesi Prof. Dr. Thomas Drew-Bear, 
araştırma ve incelemelerinden sonra,“ Frigler tarımla uğraşıyordu. Gelişmiş bir tarım kültürü 
bulunuyordu. Atları, öküzleri ve katırları vardı. Kağnı kullanıyorlardı. Kadınların başları 
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örtülüydü. Türkiye’de Frig esintileri var. Frig Vadisi’nde yetişen Türkler, Friglerin torunları. 
Yani Frigler hala Frigya’da yaşıyor. Frig Vadisi’ne Doğu’dan, Kuzey’den ve Afrika’dan göçler 
olsa da Friglerin torunları hala bu vadide.” açıklamasını yapmıştır (hurriyet.com.tr).  

Ayazini Köyü’nün de içinde yer aldığı Frig vadisinde iklim serttir, yazlar sıcak ve kışlar 
soğuktur; bu yüzden geçmişten beri arazi çoğunlukla hayvancılık ve tahıl üretimi için 
kullanılmaktadır. Bölgede tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. İklim şartlarına ve toprak 
özelliklerine bağlı olarak küçük ovalarda bahçe tarımı ve mevsimlik sebze ve meyve üretimi 
yapılırken geniş ovalarda tahıl ürünleri ve endüstri bitkileri üretiminin yapıldığı 
gözlenmektedir. Tahıl ürünleri arasında buğday ve arpa üretimi başta gelmektedir. Endüstri 
bitkileri arasında ise haşhaş, ayçiçeği ve şeker pancarı önemli bir yer tutmaktadır. 

Geçmişte Friglerin de en önemli geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. Bu yüzden Frigler 
bununla ilgili kesin kanunlar koymuşlardır. Öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. 
Ayrıca ekili araziye zarar vermenin ağır cezaları vardır. Bununla birlikte Frigler tarımda 
imeceyi de etkin kullanılan bir topluluk olmuşlardır. (Bülbül, 2010: 99). Herodot'un ünlü eseri 
Herodot Tarihinde Frig ülkesi için "Burada dünyanın en bol tahılı ve hiçbir ülkede görülmeyen 
büyükbaş hayvanları yetişiyor" denilmektedir. Bununla birlikte keçi de Frigya yaşamının 
ayrılmaz bir parçasıydı ve onların heykellerinde duvar levhalarında yer alıyordu. Ayrıca 
Frigya'da çözümlenebilen bazı metinlerde Attagos: Keçi anlamına gelen ifadelere rastlanmıştır. 

M.Ö 133’te Frigya kalıntıları Roma İmparatorluğuna geçmiştir. Frigler, aynı topraklarda 
yaşayan Roma halkı üzerinde büyük etki sahibi olmuştur. Bu etkileşim sonucunda Frig kültürü, 
Roma kültürü içinde kendisini barındırmıştır. Frigya Afyonkarahisar bölgesinde Roma ve 
Frigya etkileri iç içe geçmiştir. Aynı topraklar üzerinde yaşayan bu iki topluluk benzer tarım ve 
hayvancılık faaliyetlerini yürütmüşlerdir. Roma döneminde de tahıllar başlıca ürünü 
oluştururdu ve hayvancılığın da de eşit derecede önemli rolü vardı. 

Friglerde haşhaş üretimi ve kullanımına dair henüz bir ize rastlanamamıştır fakat Synnada Antik 
kentinde Roma dönemine ait haşhaş damgalı sikkelerin gün yüzüne çıkarılması haşhaşın bu 
topraklar için geçmişten beri önemli bir ürün olduğunun kanıtıdır diyebiliriz. Ayrıca aynı sikke 
üzerinde yer alan buğday başağı damgası Friglerde olduğu gibi Roma döneminde de bu 
topraklarda tahıl üretiminin önemli bir faaliyet olduğunu göstermektedir. Nitekim, bu 
topraklardaki mutfak kültürünü ve bununla ilişkili olarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ele 
aldığımızda kültürler arası aktarımın yoğun olduğu görülmektedir. Frigya Afyonkarahisar 
bölgesinin günümüzdeki faaliyetlerine ve mutfak kültürüne baktığımızda Friglerden aktarım 
yoluyla geçen özellikleri ve benzerlikleri görmek mümkündür. 

Genel olarak Frig ve Afyonkarahisar mutfağını kıyasladığımızda ortaya çıkan benzerlik tarım 
ve hayvancılık faaliyetlerinin ortaklığının bir sonucudur. Henüz Frigyalıların tükettikleri 
yemeklere dair bilgimiz sınırlı olsa da kullanılan ürünlerin günümüz Frigya Afyonkarahisar 
bölgesiyle aynı olması sebebiyle bugün tüketilen yemekleri geçmişin bir tasviri olarak 
nitelendirmek mümkündür. 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı Afyonkarahisar sınırları içerisinde yer alan Frig Vadisinin önemli bir 
parçası olan İhsaniye/Ayazini bölgesinde Frig mutfak kültürü yansımalarını tespit etmek ve bu 
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tespitler doğrultusunda menü geliştirmektir. Araştırmanın evreni, Ayazini köyünde yaşayan ve 
55 yaş üzeri olan katılımcılar oluşturmaktadır. Bu kapsamda köy sakinleri ile görüşmeler 
yapılarak mutfak kültürüne hâkim kişiler kolayda örneklem yöntemi ile tespit edilmiştir. 
Çalışmada nitel araştırma yöntemi tercih edilmiş olup, mülakat tekniği kullanılmıştır. Verilerin 
analizinde ise betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. 

Tablo 1. Araştırma Soruları 
Yörede yetiştiriciliği yapılan tarımsal ürünler nelerdir? 
Yöre mutfağında kullanılan tarımsal ve hayvansal ürünler nelerdir? 
Günümüzde öne çıkan yemekler-içecekler isimleri ve içerikleri nelerdir? 
Daha önce mutfaklarda yer alan fakat günümüzde sunulmayan yemek-içecekler 

isimleri ve içerikleri nelerdir? 
Ritüellerde (düğün, ölüm, sünnet vb.) ve dini günlerde (kandil ve bayramlar) sunulan 

yiyecek ve içecekler nelerdir? 
Yörede kullanılan gıda saklama yöntemleri nelerdir? 
Kahvaltıda en çok tüketilen gıdalar hangileridir? 
Günümüzde mutfakta kullanılan araç gereçler/ daha önce kullanılıp günümüz 

mutfağında kullanılmayan araç/gereçler hangileridir? 
Ayazini Köyü’ne özgü bir menü oluşturulmak istendiğinde hangi ürünler mutlaka yer 

almalıdır? 
Önerilen yemek isim ve reçetesi var mıdır? 

Tablo 1 incelendiğinde Ayazini mutfak kültürünü tespit etmek amacıyla 10 soru yöneltilmiştir. 
Sorular tarımsal ürünler, hayvansal ürünler, önemli yiyecek-içecekler, unutulmuş yemekler, 
yemek ritüelleri, saklama yöntemleri, en çok tüketilen yiyecekler, mutfak araç-gereçleri ve 
menü oluşturmaya yönelik ifadelerden oluşmaktadır. 

BULGULAR 

Araştırma kapsamında Ayazini Köyü’nden 10 kişi ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. 
Görüşülen kişilerle ilgili bilgilere Tablo 2’de yer verilmiştir.  

Tablo 2: Ayazini Köyü’nde Görüşülen Kişiler ile İlgili Bilgiler 
 Yaş  Cinsiyet Meslek 
G1 52 E Muhtar 
G2 37 K Ev Hanımı 
G3 45 K Ev Hanımı 
G4 55 E Çiftçi 
G5 55 K Ev Hanımı 
G6 36 K Ev Hanımı 
G7 70 E Çiftçi 
G8 60 K Ev Hanımı 
G9 61 E Çiftçi 
G10 45 K Ev Hanımı 
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Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların yaşı itibariyle geçmiş mutfak kültürü bilgi birikimine 
sahip kişiler olduğu görülmektedir. Özellikle kadınların mutfak kültürü hakkında detaylı bilgi 
vermesi açısından önem arz etmektedir. 

Yörede Yetişen Tarımsal Ürünler 

Yörede ağırlıklı olarak yetiştirilen ürünler baklagiller ve tahıl ürünleridir. Baklagiller arasında 
mercimek, nohut, fasulye ve bakla hem coğrafi şartlar hem de tercihler sebebiyle üretimde en 
büyük paya sahip olan başlıca baklagillerdendir. Buna ek olarak haşhaş tarımı bu bölge için 
önem arz etmektedir. Tahıl ürünleri arasında ise buğday, mısır ve arpa önde gelen ürünler 
arasındadır. Yöre halkından edinilen bilgilere göre meyve ve sebze yetiştiriciliği ise son 25-30 
senedir yapılmakta ve bu ürünler bu zaman sürecinden önce başka satıcılardan temin 
edilmekteydi. Sebze ve meyve yetiştiriciliğin başlaması ile birlikte domates, salatalık, patlıcan, 
pırasa, kabak, balkabağı, pancar, soğan, patates ve biber gibi temel sebzeler ve elma, armut, 
erik ve ayva gibi yetiştirilmesi görece kolay olan meyveler ön plana çıkmıştır. Ayrıca geçmiş 
dönemlere kıyasla üretimi azalmakla birlikte üzüm yetiştiriciliği de gerçekleştirilen tarımsal 
faaliyetler arasındadır.  

Yöre Mutfağında Kullanılan Tarımsal ve Hayvansal Ürünler 

Yörede tarımı yapılan her ürün mutfakta bir bileşen olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte 
yabani olarak yetişen alıç, kızılcık, kuşburnu gibi meyveler, yiyecek ve içecek ürünleri olarak 
tüketilmektedir. Toprak yapısı, nem ve hava şartları gibi unsurların uygun koşulları 
oluşturmasıyla birlikte ortaya çıkan labada, hindiba, ısırgan otu ve sirken gibi yabani otlar da 
sarma yemeklerinde, yeşillik olarak ve salatalarda kullanılabilmektedir. Yörede yetiştirilen 
hayvanlar arasında keçi, koyun, inek, tavuk ve kaz bulunmaktadır. Bölgenin sarp arazi yapısı 
sebebiyle uzun bir dönem keçi yetiştiriciliği başta gelmekte iken son dönemlerde verimlilik ve 
görece kolay olması sebebiyle inek yetiştiriciliği ön plana çıkmıştır. Geçmişte manda besiciliği 
yapıldığı fakat her hanede olmadığı, mandaların etleri için değil, sütü için ve tarımsal alanlarda 
kullanılmak üzere yetiştirildiği de ayrıca belirlenmiştir.  Kaz yetiştiriciliği ise geçmişte önemli 
bir faaliyet iken günümüzde bölge kapsamında yetiştiriciliği azalmaktadır. 

Günümüzde Öne Çıkan Yemekler-İçecekler İsimleri ve İçerikleri 

Günümüzde, baklagillerden yapılan yemekler, sebze yemekleri, hamur işleri, sarmalar ve 
dolmalar yöre sofrasının başlıca unsurlarıdır. Bu ürünler arasında kuru fasulye, nohut, musakka, 
karnıyarık ve bastılar bulunmaktadır. Ayrıca asma yaprağı sarması, labada sarması, lahana 
sarması ve biber ve patlıcan dolması sıklıkla tüketilmektedir.  Hamur işleri arasında ise haşhaşlı, 
peynirli ve otlu gözleme ve yöre ağzı ile “gödek” olarak ifade edilen, halk arasında ise haşhaşlı 
lokum ve haşhaşlı çörek olarak bilinen hamur işi yoğun olarak üretilmekte ve tüketilmektedir. 
Pilavlar arasında bulgur pilavı daha çok tercih edilmekte ve yöreye özgü olarak bu ürün haşhaşlı 
olarak yapılabilmektedir. Kavrulmuş mısırdan elde edilen unun lapa olarak pişirilmesi ve orta 
kısmına şerbet eklenmesi esasıyla hazırlanan kavut sıklıkla tüketilen ürünler arasındadır. 
Makarna ürünleri arasında hazır makarna yerine erişte tüketimi tercih edilmektedir. İçecek 
grubunda tüketilen ürünler arasında ayran ve yörede yetişen ve şerbeti, hoşafı yapılabilen 
ürünler bulunmaktadır. Yörede yapılan ve tatlı olarak tüketilen pancar pekmezi ise farklılık 
olarak nitelendirilebilecek unsurlar arasındadır. 
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Daha Önce Mutfakta Yer Alan Günümüzde Sunulmayan Yemek-İçecekler 

Geçmişte mutfaklarda yer alan ürünler nispeten günümüzde de tüketilmektedir. Fakat geçmişte 
yemeklerde kuyruk yağı, kaz yağı, tereyağı ve haşhaş yağının kullanımının daha yoğun olduğu 
gözlenmiştir. Eskiden doğadan eşek turpu, karakavuk, bici bici, koyun dili olarak 
adlandırdıkları yabani otlar toplanıp kavrularak tüketilirdi. 

Ritüellerde ve Dini Günlerde Sunulan Yiyecek ve İçecekler  

Ritüellerde ve dini günlerde sunulan başlıca yemekler arasında et yemekleri bulunmaktadır. 
Yemeklerin yanında içecek olarak ise ayran ve hoşaf sunulmaktadır. Ayrıca ritüellerde keşkek 
dövmek ve helva karmak bir kültür öğesi haline gelmiştir. Bunun yanında bayramlarda ve 
kandillerde, yöre ağzında “alaca aşı” diye tabir edilen aşure, ekşi mayalı taş fırın ekmeği, 
baklava, cevizli ve haşhaşlı çörek, gözleme ve yufka yapılarak gelen misafirlere ve komşulara 
sunulmaktadır. 

Yörede Kullanılan Gıda Saklama Yöntemleri 

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte gıda saklama yöntemi olarak 
buzdolabı ve dondurucular kullanılmaktadır. Bunun yanında biber, patlıcan, domates ve 
kurutması yapılabilen ürünler kurutularak muhafaza edilmektedir. Ayrıca tuzlama, konserve ve 
pişirme yöntemi kullanılmaktadır. Pişirme yöntemine örnek olarak yufka ekmek yapımı ve et 
kavurma yöntemi gösterilebilir. Pişirilen ürünlerde zararlı mikroorganizmaların üremesi 
engellenmekte ve saklanması kolaylaşmaktadır. Buzdolabı ve dondurucuların olmadığı 
dönemlerde süt ve süt ürünleri kuru ve serin ortamlarda toprak testiler içerisinde muhafaza 
edilirken et ürünleri ise hayvanın iç yağı ile birlikte kavrularak ve kurutularak sepetler 
içerisinde serin ve kuru ortamlarda asılarak muhafaza edilmekteydi. Keçi sütünden elde edilen 
peynirlerin keçi tulumunda saklanması geçmişte oldukça yaygınken günümüzde neredeyse hiç 
uygulanmamaktadır.  

Kahvaltıda Tüketilen Gıdalar 

 Kahvaltıda tüketilen ürünler domates, salatalık, peynir, zeytin, yumurta, tereyağı, reçel ve bal 
gibi ürünlerdir. Yöre halkından edinilen bilgilere göre pancarın rendelenip kaynatılmasıyla elde 
edilen bir ürün olan pancar pekmezi ise kahvaltılarda ve diğer öğünlerde tatlı olarak sıklıkla 
tüketilmektedir. Bunun yanında haşhaş ezmesi yörede kahvaltılarda sıklıkla tercih edilen 
ürünler arasındadır. Ayrıca yaz aylarında üretilen ve kış boyunca tüketilen tarhana ise her 
öğünde tüketilebildiği gibi kahvaltıda da sıklıkla tüketilmektedir. Kurban bayramında ve 
sonraki süreçte, kesilen hayvanın kavurması ve işkembesi de kahvaltılarda sıklıkla 
tüketilmektedir. 

Günümüzde Mutfakta Kullanılan Araç Gereçler/ Daha Önce Kullanılıp Günümüz 
Mutfağında Kullanılmayan Araç/Gereçler:  

Günümüzde mutfakta, endüstriyel olarak üretilen tencere, tava, tabak ve yemek setleri 
kullanılıyorken geçmişte su kabağından yapılan kevgir, tahta kaşıklar, el işçiliği ile üretilen 
bakır kaplar, ağacın oyulmasıyla elde edilen su testileri kullanılmaktaydı. Bunun yanında 
geçmişte masa yerine “yassı ağaç” diye tabir edilen ahşap sofralar ve metallerden üretilen 
siniler kullanılmaktaydı. Haşhaş sürtmek için ise haşhaş sürtme taşı kullanılmaktaydı. Ayrıca 
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günümüzde yemek pişirmek için tüp gaz ve ocak setleri kullanılıyorken geçmişte sacayak ve 
kuzineler kullanılmaktaydı. 

Bölgeye ait bir menü oluşturulmak istendiğinde hangi ürünler mutlaka yer almalı?  

Haşhaş, kaz eti, yeşil mercimek ve siyez bulguru, Frigler döneminden beri önemli ürünler 
olarak görülmesi ve tüketilmesi sebebiyle bölgeye yönelik oluşturulan menü içerisinde mutlaka 
yer almalıdır. Ayrıca bölgede sıklıkla tüketilen ürünler olan şeker pancarı ve yaprağı, erişte 
(yöreye özgü), kurutulmuş sebzeler; özellikle kurutulmuş taze fasulye ve koruk sirkesi yer 
alması gereken ürünler arasındadır.  

SONUÇ 

Ayazini Köyünde gerçekleştirilen görüşmeler ışığında bölgenin turistik destinasyon olduğunda 
bölgenin kültürünü, yeme içme alışkanlıklarını, üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerini ve 
tarihin izlerini yansıtacak menü önerisi Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Ayazini Köyü Menü Önerisi 
Kibele’nin Sofrası / Kibele’nin Bereketi 

Başlangıçlar Kıymalı Labada Sarması, Mercimek Dondurma, Köz Pırasa, Lahana 
Sarması, Kuru Patlıcan Dolma, Pastırmalı Keşkek 

Çorbalar Bulgur Çorbası, Pirinçli Yoğurt Çorbası, Haşhaşlı Ovmaç Çorbası 
Ara sıcaklar Haşhaşlı Paçanga Böreği, İşkembe Kavurma, Kaz Ciğeri 
Ana 
yemekler 

Kral Kebabı (Taş Fırın Kaz Eti), Kaz Yağlı Siyez Bulgur Pilavı, Keçi 
Sırtı, Ayazini Tandır (Keçi Karkas), Haşhaşlı Bulgur Pilavı, Pancar 
Yapraklı Mantı (Ravioli) 

Tatlılar Ceviz Ezmeli Kaymaklı Kabak Tatlısı, Haşhaşlı Üzümlü Tart, Haşhaşlı 
Muhallebi 

Salatalar Keçi Peynirli Haşhaş Otu Salatası, Ot Salatası 
İçecekler Üzüm Şerbeti, Sumak Şerbeti, Kuşburnu Şerbeti 
Fırın Haşhaşlı Çörek, Tandır Ekmeği, Çok Tahıllı Ekmek, Ağzı Açık 

 Tablo inceliğinde Kral Midas’ın mezarında çıkan kalıntıların keçi etine ait olduğu sonucu ile 
bağlantılı olarak keçi etine menüde yer verilmiştir. Diğer taraftan menüde, bölgede yetişen 
tarımsal ürünler, bölgedeki hayvancılık faaliyetleri, bölgenin eskiden tüketilen yemekleri, halk 
tarafından fazlaca tüketilen ürünlere yer verilmiştir. 
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ABSTRACT  

Due to the  ascending pattern of gastronomic tourism , numerous tourist destinations have 
commenced to incoporate regional cuisine in their destination branding and marketing as a 
wellspring of fascination . On account of Galle    Fort, the researcher observed  that superb 
Galle Fort , the city's iconic tourist destination , is incorporating elements connected with 
regional food to brand the destination. This perception has propelled the researcher’s 
underlying inspiration and molded the inspiration  for this research.Down South  Cuisine   is 
generally a consequential fascination for tourists in Galle Fort. It very well might be viewed 
as the excellent desideratum of any individual whatsoever who visits Galle Fort. This research 
is centered around the role of regional cuisine and marketing of Galle Fort as a tourist 
destination with unique reference to Down South cuisine. This research is predicated  on both 
primary and secondary data. Primary data is accumulated with the avail of a close-ended, 
well-structured questionnaire while secondary data is amassed from sundry encyclopadeas , 
journals , e-resources and published articles which have  very proximate connections  to this 
research.This research will avail hoteliers in innovating incipient avenues and anticipating the 
advancement of Down South cuisine  at their end, which in turn avails with advancing  Galle  
Fort as a a tourist destination predicated on regional cuisine. It will likewise be consequential 
in drawing in international tourists  by promoting the Down South cuisine. 

Keywords: Regional Food , Down South  Cuisine , Tourist Destination, Galle Fort , Banding 
and Marketing, Gastronomic Tourism 

 

INTRODUCTION  

Introducing Gastronomic Tourism as a Game Changer in Sri Lankan Tourism Industry 

Tourism in progress is seeking incipient types of experiences, different sensations and 
incipient destinations ever more. In Sri Lanka, tourists mainly come for the beach, ocean, 
heritage and nature predicated tourism will magnetize  sustainable alternatives in the long run. 
Sri Lankan tourism industry needs to branch out their products and comprise more authentic 
components to  emboss the local palate. In this consequence, Sri Lankan tourism has a 
consequential role to play in converting positive postures and motives for attending 
memorable gastronomic experiences which encompasses intentional pursuits. For gastro-
tourists, regional food is the stimulus for peregrinate.  This research  was conducted by means 
of qualitative and quantitative analysis and literatures were utilizeded accordingly. 
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The prosperous implementation of gastronomic tourism will be a palliation to tourist 
destination branding. Further, a fruitful gastro-experience will impact future tourists as well as 
local hosts who could invigorate the effort to engender a more preponderant regional prestige, 
adscititious employment opportunities, and the potential for incremented economic 
development. With a more systematic mechanism, stakeholders may breed innovative 
opportunities in the Sri Lankan tourism whereas policy makers turn over an incipient leaf  
towards more sustainable implementations. 

Whether one visually examines the subject of food from the perspective of a philosopher, an 
economist, a nutritionist or a historian one thing must be accepted that food  shapes the 
cultural identity of a race and brands a tourist destination which is the chemistry of  
gastronomy tourism.Consuming is a physiological need which requires fulfillment whether at 
home or during peregrinate. The consumption of regional food in peregrinate is unique 
because it occurs in a peregrine environment. 

Southern Sri Lanka comprises of the 03 districts namely, Galle, Matara and Hambanthota 
which are prominent for accommodating multifariousness cuisine around the world. Victuals 
is always a major constituent of tourism, incentivizing tourists to visit a designated place. 
Regional cuisine has the potential to enhance the level of gratification of a peregrinator if the 
accommodation is up to the mark and the victuals accommodated has its distinct authenticity. 
Both factors are crucial to regional food branding, which engenders the peculiar image of a 
destination. Down South cuisine is very popular due to its multifariousness in Sri Lanka as 
well as other horizions of the world. 

Virtually every hotel in Galle Fort accommodates Down South Sri Lankan regional food as it 
is light, tasty, wholesome , nutritious  and good for health. The regional food is 
accommodated in speciality restaurants and also at different victuals points in Galle Fort. It is 
withal accommodated at kiosks throughout in Galle Fort . Many hotels in the Galle Fort have 
live counters to serve regional food. The taste of Down South Sri Lankan victuals varies from 
district to district. It ranges from profoundly spicy, mildly spicy to less spicy. Galle Fort 
biryani is very famous in Sri Lanka. An abundance of studies have been done regarding the 
dining experience of local and regional cuisine. Still, there is very constrained research about 
regional food predilections with reference to Down South  cuisine served in the Galle city of  
Sri Lanka and that is categorically 5-star hotels of Galle Fort. Hence there is a scope to 

understand this consequential aspect of regional food choice to generate a market of  Down 
South regional food at the international level. 

Objectives of the Study 

The overall goal of this research  was to advance Down South cuisine and food in Sri Lanka 
at public and global  levels. Despite the fact that the majority of the 5 star hotels are not even 
proximate to Down South , they serve the Down South regional food  in their menus. 

Hence on the above bases, this research paper is set to achieve the following objectives: 

(i) To explore the role of Down-South Sri Lankan food in the marketing of a    

particular tourist destination 
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(ii) To determine the various activities performed by the star class hotels of Galle Fort   to 
promote Down-South Sri Lankan food. 

Research Questions 

This  research consists of  02 research questions as follows; 

(i) How is Down South  Sri Lankan  cuisine used as a tool to promote a destination    

with reference to tourism? 

(ii) What are the roles of a hotel to promote Down South Sri Lankan food? 

Limitations of the Study  

This research should be viewed as considering a few restrictions. The  questionnaire was sent 
out via Google forms. Respondents might have had restricted data and furthermore had not 
have any desire to apportion some particular data like the names of the Hotels and their 
designations.Besides, guest experience with the reason for visit can be added to investigate all 
the more close results. Target sample was star class hotels of Galle Fort, rather than speciality 
food outlets like Indian Hut, The Tuna and The Crab , The Bungalow Galle Fort - Restaurant 
and Bar , AQUA Forte , Sugar Bistro , Pedlars Inn , Poonie's Kitchen , A Minute by Tuk , The 
Heritage Cafe And Bistro and some more. These specialities food outlets likewise draw in 
gastro-tourists. Besides, the respondents of this study were of more youthful age  who are 
trainees, which could be overrepresented in the primary. If the sample was bigger, more 
substantial , valid and most importantly reliable data  might have been noticed. 

LITERATURE REVIEW –BACKGROUND INFORMATION  

Regional food  is one of the main components for the general peregrinator experience. It 
generally postulates a conspicuous part in travel fascination and inspiration.Regional food 
rouses peregrinators to choose a specific tourist destination. Thus regional food gives  a 
noteworthy encounter  to peregrinators.Some of the scholars insight is stated in the following 
paragraphs in this regard. 

Tourists have a keen interest in local and regional food. Keeping that in mind the destination 
maker utilized the regional food as a source of magnetization. Regional food is utilized as 
branding, advertising and marketing technique for tourist destination branding. Regional food 
always plays a role for destination development as well as economic magnification for a 
particular area or region. (Lin, Y. C. et al., 2011). 

Regional food is one of the most paramount components for the overall tourist experience. It 
always plays a significant role in peregrinate magnetization and motivation. Regional food 
incentivizes tourists to cull a particular tourist destination. Regional food gives a memorable 
experience to tourists.(Almeida, A., & Garrod, B. 2017). 

Researchers have discussed the role of  regional food in tourism with extraordinary reference 
to sustainable and  financial advancement of any  tourist destination . Regional food can be 
treated as an image barding but in an exceptionally sure manner. A slaked tourist after their 
tour definitely recommends the regional food and destination which incentivizes others to 
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local area, inside the extraordinary bulwarks, immensely colossal strongholds and pepper pot 
towers. The once lethargic Galle Fort is currently a potent region with an unmistakably 
Mediterranean environment. Today, national schools, administrative offices , organizations, 
star class hotels ,shops, dormitories, galleries, museums, pubs  and courts, neighbour 
antiquated structures, and guests can go through an entire day walking through  its narrow 
roads and lanes.The archaic city is safeguarded by a  huge granite wall ,divider and 
immensely colossal number of Dutch built mansions , and houses are serving countless 
number of tourists consistently.  

 

Figure 1.Map of the Study Area 

The Conceptual Framework of the Study 

Figure 2 explains the dependent and impartial variables, wherein socioeconomic factors, 
competency-primarily based mastering, get entry to monetary offerings adapted to tourism 
business wishes, government policies, and development programmes are unbiased variables 
which could have an effect on the gastronomy as a promising marketing strategy to  reimagine, 
recreate and restore  sri lankan  tourism industry.                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: The Conceptual Framework of the Study 
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Bearing in thoughts that each us of has its very own visions and possibilities for  gastronomy 
as a promising marketing strategy to   and restore  sri lankan  tourism industry,development 
packages and their implementations will be different from country to country. Hence, the 
effects may also be various. Consequently, beginning and strolling a business in tourism can 
be different according to countrywide and geopolitical elements, in addition to financial, 
governmental, and cultural activities in tourism enterprises. 

Research Instruments 

A questionnaire was created as a tool for data collection. The questions were designed in such 
a manner that it tends to fulfil all the objectives of the study. The questionnaire consists of 
close-ended questions, aiming at investigating the activities, marketing strategies, policies for 
the promotion of Down South Sri Lankan cuisine at various levels. The Questionnaire 
contains a variety of questions including short answer type questions, multiple-choice 
questions and questions with a choice of a linear scale with all necessary variables which 
helps to achieve the objectives of this study. Short answer type questions were designed to 
gather the demographic information like the name of the hotel, year of establishment, the 
designation of the respondent, the number of food outlets in the hotel and many more. Other 
questions based on multiple choices and linear scales were designed to investigate the 
involvement of hotels activity to promote Down South Sri Lankan cuisine at their level. The 
range of linear scale was from 1 = disagree to 5 = strongly agree. Participants of this study 
were star class hotels of  Galle Fort. This research is based on the responses of  15 star hotels 
and 45 participants fill the questionnaire. Respondents were chosen from various departments 
like Marketing, Kitchen, and Food & Beverage Service from Ceylon Olive Galle ,Taru Villas 
Rampart Street,Galle Fort Hotel ,The Merchant Galle Fort ,The Bartizan Galle Fort , New 
Oriental Hotel (Amangalla) , The Fort Oriental Villa , Le Jardin du Fort - A Romantic Hotel 
de Charme in Galle Fort, The Fort Printers  , Fort Bazaar , The Heritage Galle Fort ,Yara 
Galle Fort , Arches Fort , The Ivy by Frangipani  and The Dutch Boutique . 

FINDINGS AND DISCUSSION  

This research shed light on the strategies which can avail to advance a tourist destination with 
the assistance of regional food. Kinds of visitors visited the star class hotels can be a proof 
that can be recollected for this reseach.  

Findings 

In this research, it was viewed that as around 81.3% of visitors were business class. 53.7% 
were  international tourists, and 40.2% were found, foodies. This shows that some of absolute 
of peregrinators and foodies (53.7% + 40.2% = 93.9%). Tourists spend virtually 40% of their 
budget on food during travelling; consequently food of a  region has been perceived as an 
effective promotional and positioning tool of a destination . 

Results show that around 96.7% of hotels are serving Down South Sri Lankan food in their 
menus. This indicates a good demand of Down South Sri Lankan food, but even after that 
only 39.5% of hotels are serving all meals. 66.4% of hotels are serving only breakfast items, 
whereas 31.2% are serving lunch, and 20.3% are serving dinner as shown in (Figure 3) 
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Types of Down South Sri Lankan Regional Food
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Breakfast 66,4
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Figure 3: Types of Meal Served by Star Hotels in Galle Fort 

The above figure 1 depicts that hotels need to concentrate on serving all meals accordingly. 
All the star class hotels in Galle Fort were able to attract more guests for breakfast  and less 
number of guests for dinner. 

Chefs in all the star class hotels in Galle Fort  need to emphasize the health benefits of Down 
South Sri Lankan regional food with reference to functional ingredients as shown in (Figure 4) 

Figure 4: Role of  Down South Sri Lankan Cuisine in Destination Marketing - Study of Star 
Class Hotels in Galle Fort 
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This research also illustrates  that marketing of regional food also increases the volume of sale 
and volume of the customer as shown in (Figure 5) 

 
Figure 5: Increasing in Sales & Consumer by Food Marketing 

The volume of  sails assists to generate profit, and conspicuously, the volume of the clients 
avails in building the brand name of a hotel. This research portrays that around 75.5% 
hoteliers accept that Down South regional food contributes significantly  and 60% hotels 
accept that promoting of regional food avails in sale share. Kind of  regional food  selection  
is  worth notifying for brand  destination. 

Discussion 

If the chefs can add variety in Sri Lakan Down-South cuisine for lunch and dinner , the star 
class hotels in Galle Fort would be able to attract more guests . Further, if the chefs can 
display how they prepare Sri Lankan regional food at several food stations at lunch and dinner 
it will be another innovative technique to attract guests. Furthermore if they can place some 
samples of regional Sri Lankan dishes  for the guests to taste at those stations , it would be 
more effective. 

The culinary assets and culture (for cuisine, cooking ingredients and food shows) are area 
centric and can surmise a paramount part in tourist destination branding.Henceforth, the 
inclusion of  hotel employees for different tasks such as International Food Festival, Food 
Fests , Food Shows, Food  Melas and so forth can encourage the tourists to enjoy explicit  
Down South regional food.In fact through those activities , the hotels can  propagate Down 
South Sri Lankan Cuisine  further. 

The fast trends in fact, technology and the internet and the consequent effects on the tourism 
industries. There was a speedy source for promotion and tourism marketing. About 64.4% of 
hotels are using the same technique for promotion of regional cuisine served in the hotel. 
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Hotels need to involve the stakeholders to promote the same. Still, 8.9% of hotels did not use 
any medium to promote regional cuisine. This seems to be creating gaps which can be filling 
by food promotion as food promotion efforts attempt to convey notions of wholesomeness 
and tradition . Regional food can also decorate the identity of destinations due to the fact it is 
strongly associated with ways of lifestyles in particular region by producing a unique photo 
that can fortify a tourists’ average perception of a destination and via differentiating that 
destination from others . Hence regional food can be used as a tool for marketing and 
promotion of a destination at the international level, and involvement of hotels and 
stakeholders is essential to fulfill this act. 

CONCLUSION  

Sri Lanka always offers the immense and profound reverence even to the tourist not only with 
a glass of king coconut but withal make them delectated with sumptuous repast which carves 
its stepping stone to the culinary activities. Sri Lanka  is such a country where its culinary 
dimension is best projected due to its natural grandeur, its picturesque location, green 
mountains and lush green valleys, cool climate and above all the hospitable people. 
Consequently culinary is bestly and finely experienced in Sri Lanka because every fifty  
meters, the  dimension of regional food changes and a tourist can relish the different varieties 
of regional food with different experiences which is nowhere found in the world. This article 
revealed that albeit Sri Lanka has unique and fabulous natural resources ,but unable to cash 
upon them due to lack of sundry facilities. The best interest of the tourist is not met due to the 
lack of good essentialities like amenities, aliment and fresh water and felicitous infrastructural 
facilities like accommodation, transport, etc, which were found destitute of in certain cases. 
Sri Lanka has such a bountiful culinary repository that has spread all through the regions, if 
this culinary obnubilated treasure is explored and implemented in an efficient and efficacious 
way then with in a very short span of time, Sri Lanka  will place itself as the culinary hub in 
the global map.Regional food can also play a critical role in building and keeping 
countrywide identification. Regional food can serve as an effective agent in state-building 
because it appears to be a benign element of a culture. When a cuisine serves as a defining 
function of a place, it is not always a politically neutral system . In the current study, 67.7% 
respondents agree that South Indian cuisine can be used as a promotional tool at the 
international level, which attracts and motivates tourist around the world. 

If the star class hotels in Galle Fort can organize a week-long food festival ,International Food 
Festivals, where they serve dinner buffet with flavours of Down South  regions and also 
arrange interactive cooking sessions by chefs, Down South regional food will definitely get 
highly recognized by the tourists . This kind of initiative will increase the level of popularity 
of certain Down South cuisine and of course demand. It is found that only 53.2%  hotels of 
Galle Fort  are involved in such kind of activity particularly for the Down South  cuisine. 
Hence, there is a huge gap to fill in these kinds of activities to promote Down South Sri 
Lankan regional  food. 
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 Recommendations 

(i)Regime of Sri Lanka ought to strike out the conception the tourism industry as a business 
action; rather it ought to souse up as a facilitator for the advancement and upliftment of the 
socio-economic and cultural part of the two individuals participated in it and the general 
public. 

(ii)To make Culinary Art as a front line in whole tourism system, the regime of  Sri Lanka 
needs to organize sundry aliment  regional food festivals showcasing regional cuisine, set up 
mega victual parks and regional food courts near popular tourist destinations, wine and 
potation festivals should be conducted in sundry components of the country. 

(iii)Insisting the star class hotels ,botels , motels and restaurants, both private and state, to 
offer Sri Lankan dishes and that should be made obligatory, and the live kitchen should be set 
up to exhibit the specialty of Sri Lankan culinary in a congenial manner. 

(iv) Sri Lankan government has to focus more on the rural tourism, where the ancient cuisine 
can be explored and the tourist can experience the natural organic food. 

Sri Lankan regime needs to shed light on the rural tourism  industry, where the traditional  
cuisine can be experienced and enjoyed  the regional food. 
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ABSTRACT 

Article discusses the gastronomic tourism importance, especially the national dishes 
preparation, and also suggests ways to promote gastronomic tourism in Uzbekistan. The 
combination of food and tourism is becoming increasingly popular and is found in such formats 
as agrotourism, wine tours. At this stage of development, the target audience of gastronomic 
tourism is becoming wider, which increases the demand for gastronomic tours. It's not just those 
who like to eat simply delicious and varied. These can be culinary professionals from different 
countries of the world who need to constantly study, participate in master classes. It is now 
popular to lead a healthy lifestyle and monitor your diet. From this, there are more and more 
lovers of environmentally friendly products, since at present natural, properly prepared dishes 
are not often found and they can be confused with a fake, Uzbekistan, in turn, is the country 
where an environmentally friendly product is produced. 

Keywords: gastronomic tourism, types of pilaf, food safety of tourists in gastronomic tourism, 
destinations, potential. 

INTRODUCTION 

Rural destinations of gastronomic tourism are associated with agrotourism, ethnographic 
tourism and ecotourism. This peculiarity clearly characterizes the purpose of rural gastronomic 
tourism – the collection, processing and preparation of natural, environmentally friendly 
products. And also picking berries, grapes, fruits. Those who wish can visit wineries and 
participate in the creation of wine. Rural destinations offer cooking lessons from local chefs. 
More than 60% of the population of the Republic of Uzbekistan live in rural areas, and it is in 
the fields of farmers or small catering establishments in the regions that you can find such 
delicious dishes and products that you will never find in megacities or large restaurants. 
Historically, any oasis in Uzbekistan has a gastronomic uniqueness and diversity, contributes 
to the preparation of national Uzbek dishes.  

In fact, in the villages located in the provinces, there are only national dishes that are unique to 
this place, and their taste and composition are not repeated in other villages of the region. It is 
in this sense that such dishes are interesting for both foreign tourists and local residents.For 
example, the Parkent district of the Tashkent region is a foothill zone where unique grape 
varieties are grown. There are local, unique varieties, and there are also table varieties of rizamat 
or taifi, known throughout Uzbekistan and beyond.  

These varieties are grown everywhere, but it is in Parkent that they have a special taste because 
of the natural and climatic features of this territory. Moreover, both technical, raisin-kishmish 
and wine varieties grow there. Similar tourist products are successfully implemented in Europe 
and the CIS countries. There is a certified cultural route of the Council of Europe "The Way of 
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the Vine", through which the history of grapes and winemaking is studied. The states of Central 
Asia and Uzbekistan itself are an integral part of the Great Silk Road, along which not only 
goods, but also secrets of winemaking and grape varieties moved. Therefore, the destination 
has huge opportunities and history in order to create an interstate tourist product that attracts 
the attention of tourists from neighboring countries and far abroad. City destinations involve 
visiting restaurants, festivals, bazaars with street food, factories, food production workshops, 
as well as visiting various public catering establishments where you can try traditional Uzbek 
pilaf, manti, kebab, samsa, sweets, spices and teas. A visit to the wine cellars will give you the 
opportunity to taste wines of various varieties. Each region of Uzbekistan specializes in the 
preparation and preparation of a certain type of dishes. Table 2.2 shows the traditional types of 
dishes of gastronomic destinations. 

Table 1. Traditional types of dishes of gastronomic destinations of Uzbekistan 

Destination Traditional dishes Use in tourism 

Tashkent 17 types of pilaf Included in gastronomic 
tours 

Samarkand Local pilaf. Pilaf dishes Included in gastronomic 
tours 

Jizzakh Jizzakh Samsa No 

Ferghana Kabob, tukhum barak No 

Andijan Lagman Included in gastronomic 
tours 

Namangan Soup in a bottle-shorvu No 

Bukhara Local pilaf Included in gastronomic 
tours 

Navoi Dolma No 

Kashkadarya Chi-yah No 

Khorezm Local pilaf, tar-tar of meat Included in gastronomic 
tours 

Karakalpakstan Beshbarmak, jvari kurdyuk No 

Thus, in Uzbekistan there are conditions for the formation of regional gastronomic destinations. 
First of all, they stand out for a set of unique dishes. In Tashkent, tourists can find more than 
17 types of pilaf. Recipes among them differ in the use of various types of meat, berries, rice 
and even fruits. This resource is widely used in tourism. 
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The Jizzakh samsa can weigh more than 500 g. This kind of samsa is the most delicious not 
only in Uzbekistan, but also outside the country. Fergana is famous for Kazan kabob, which is 
prepared in 10 regions, in addition to Fergana, where it is most famous, and the recipes in each 
region are different. Andijan can attract tourists with an appetizing lagman. Its strips of noodles 
can grow to almost 600 meters before cooking. If tourists visit Namangan, they can try the soup 
in a bottle-shorva. This dish can be kept on fire all day. Bukhara pilaf "Оshi Sufi" stands out 
from the rest. "Oshi Sufis" are first boiled separately and only then boiled in a copper pot known 
as a cauldron. Navoi can offer tourists a local dolma, known for its delicious meat and rice 
filling. 

In Kashkadarya region, tourists can taste "Chi-yah"- a delicacy made of pressed meat. It is 
prepared only in one place - at the Chiyali bazaar, not far from Shakhrisabz. This is a unique 
resource for gatronomic tourism in Uzbekistan. Surkhandarya is full of secrets, and one of them 
is a recipe from more than 100 years ago-chupancha made from fried lamb. The cuisine in 
Khorezm is famous not only for its unique taste, but also for the selfless work of the chefs. Ijon, 
a meat tartare, is chopped with an axe and a knife for several hours without stopping. 

People in Karakalpakstan creatively approach the preparation of beshbarmak. In addition to 
meat, they often add vegetables. The historical region of Samarkand is known for boiled 
chickpeas with meat, which is served on Samarkand bread. Uzbekistan's destinations are 
making large-scale efforts to develop tourism. For example, Samarkand occupies an 
advantageous geopolitical location on the Great Silk Road through Central Asia, has favorable 
geographical and climatic conditions, which has formed a rich national cuisine here.  

At the meeting of the World Tourism Organization in Samarkand (October 5, 1994), which 
adopted a Declaration, which is now called the "Samarkand Declaration", where the city was 
unanimously recognized as the "heart of the Silk Road". For example, historians, tourists and 
merchants who visited Samarkand wrote about the city's paradisiacal gardens, sweet fruits and 
national dishes. In particular, Ruy Gonzalez de Clavijo, who visited the palace of Amir Temur 
in 1404, wrote in his memoirs about the markets of Samarkand, festive tables, hospitality. Also, 
Zahiriddin Muhammad Babur in his memoirs "Boburnoma" gave valuable information about 
Samarkand pilaf hul, bread. Similarly, the Arab travelers Juwayni, Istakhri, al-Tabari, as well 
as the works of Chinese travelers told about the markets, cuisine and abundance of Central Asia, 
especially Samarkand. 

In recent years, a wide range of measures has been taken to accelerate the development of the 
tourism potential of the Samarkand region. Special attention is paid to the necessary conditions 
for tourists, the construction of 3, 4, 5-star hotels. Samarkand is not only a tourist center with 
ancient historical monuments, but also a gastronomic and tourist destination with a wide variety 
of dishes. 

According to WTO experts, gastronomic tourism accounts for 30% of tourism expenditures, 
and gastronourism is a key element of local culture and the basis of production, focusing on 
tourist offers of tourist destinations on the Great Silk Road. In the Samarkand region, wheat, 
oatmeal, corn, barley and, in rare cases, millet, rye (Italian millet), lentil (lentil) flour were used 
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in baking. Currently, barley, lentils, millet, flour are almost unused in other regions of the 
republic.Grain products are widely used, mainly rice, mung beans, beans, peas. Grain products 
are made from mashhur, moshkichiri, mastava or khurda, shirkhor or milk rice, and thicker ones 
are made from shirbirinja or shirguruch. It is also customary to cook zucchini or shirkad, cook 
rice with the addition of zucchini (kadi). A thick dish of wheat and barley turns into chicken 
soup or wheat chicken, chicken dishes with barley.  

The unique dishes of Samarkand - sumalak, wheat bran and halim (halisa) are made from wheat 
and wheat flour. Sumalak is prepared by women from wheat grown to a length of 1 cm. Halim, 
on the other hand, is one of the royal dishes prepared by men on national holidays and Eid al-
Adha. Another of the most delicious and well-known dishes of Samarkand is nahuti shurak 
(delicious peas). Its cooking technology and the art of laying out on the table are performed in 
a unique way. 

Another symbol of the Uzbek cuisine of Samarkand is pilaf. Samarkand bread and bakery 
products also play an important role in Samarkand gastronomy. After all, the role of Samarkand 
bread in the hospitality of the residents of Samarkand is great. Samarkand bread has a long 
history and there are various legends about its preparation. Real Samarkand bread, well kneaded 
and baked in the oven, can be eaten for up to 3 years. In Samarkand, tourists are offered such 
types of bread as Asian (halosio), khlebyuvelir, tafton bread, obaki bread, kulaboki bread, 
zabonigav bread, comb bread, khazzini bread, etc. 

In ancient times, bread in Samarkand was baked at home for daily use from dough with a large 
amount of added yeast, while for special guests and at the market, bread decorated with various 
inscriptions, sesame seeds in the form of large circles was baked. Also, special bread with 
cream, sugar butter, melted butter was baked at weddings and celebrations. 

The next resource of destinations of gastronomic tourism in Uzbekistan is associated with 
national catering establishments, primarily restaurants, as the most status places. There is a 
special set of restaurants that distinguish Uzbek tourist centers. For example, in Tashkent, 
tourists are invited to visit the "Pilaf Center" (Tashkent, Iftikhor str., 1). This is a favorite place 
of locals and guests. Pilaf is prepared here from 11:00 to 15:00. 

For example, the following restaurants in different cities are used in tourist programs in 
Uzbekistan: 

Restaurant "Caravan" (Tashkent, A. Kakhkhara str., 22). This is the first Uzbek 
restaurant opened in Tashkent. The restaurant is colorful, has an old interior, Uzbek household 
items. The restaurant is spacious, lots of seats.  

Restaurant "Karimbek" (Samarkand, Gagarina str., 194). This is a popular institution in 
the city. The restaurant is quite simple, but it has its advantages: the hall is shared, and there are 
also separate rooms for privacy, a summer veranda. Uzbek cuisine is well represented, a large 
selection of kebabs and pilaf. 

Nodyra Devon-Run restaurant (Bukhara, Nodyra Devon-Run madrasah). This is a unique 
institution located in the immediate building of the ancient madrasah "Nodyra Devon-Begi" 
(XVII century), which is located in the eastern part of the Lyabi Hauz Square. The restaurant is 
very popular among Bukhara tourists. The restaurant has a huge selection of dishes of local 
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Bukhara cuisines. During the season, there is a folklore show in the restaurant every day from 
18:00 (Uzbek dances) are one of the best examples of national culture. 

Not only architectural monuments and folk crafts (which are exempt from taxes) are tourist 
projects, but also catering establishments and it is catering establishments, despite the lack of 
state support, that have been promoting Uzbek cuisine all over the world over the past ten years. 
However, due to very high competition, this sector is becoming investment-intensive. 

Currently, the activities of restaurants specializing in the development and popularization of 
Uzbek national cuisine are not considered in conjunction with the development of the tourism 
sector. 

The next resource of gastronomic tourism of Uzbekistan in different destinations of the republic 
is gastronomic festivals. As part of the Uzbek traditional culture festival, a world record was 
set for cooking the largest pilaf, which entered the Guinness Book of Records. The event was 
held on Sayilgoh Street in Tashkent. Pilaf for this purpose was prepared in a special pot (called 
Kazan). Its diameter was 4.2 meters and could hold up to 8000 liters. The pot weighs 7070 
kilograms and has a depth of 1 meter. The record plate was about 8 tons. To prepare this pilaf, 
1.5 tons of beef, 400 kilograms of lamb, 1.9 tons of rice, 2.7 tons of carrots, 220 kilograms of 
onions, 440 liters of oil, 57 kilograms of salt are put on the pan. More than 50 famous chefs 
gathered from all over the country to cook a record dish. The finished pilaf was distributed to 
the guests of the event and residents of Tashkent. 

A major gastronomic festival in Uzbekistan is the Khorezm "PASTA" festival. The festival 
popularizes Khorezm dough dishes, such as "tukhumbarak" and "shivitosh", and dishes from 
more than twenty countries take part in it. The best chefs, as well as representatives of well-
known restaurants and catering enterprises are represented at the festival. Entertainment 
programs are also presented at the event. The organizer of the festival is the Association of 
Gastronomic Tourism of Uzbekistan. 

Another example is the Tashkent festival of "Street Food" held annually in September. The 
festival takes place in the center of Tashkent with street food. The most delicious dishes of 
national and European cuisine in street cuisine are presented here.  

Another example is the festival "Poppy field and kebab". The Association of Gastronomic 
Tourism of Uzbekistan organizes this festival, which takes place in May in Kashkadarya region. 
Festival events: 

 - competition among skilled craftsmen for making the most skillful tandoor kebab; 

 - outdoor recreation; 

- pleasant music, unique appearance of nature and delicious food; 

- balloon walks. 

Guests of the festival will be able to taste the 10 best tandoor kebabs of Kashkadarya, prepared 
by the most popular masters. Participants can also participate in a collective, individual or 
family meal.  
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Table 1.1 Characteristics of tourist destinations in Uzbekistan with gastronomic potential 

Destination Resources The state of the 
tourist infrastructure 

Modern use in 
country tours 

Tashkent 
Regional cuisine. 
Restaurants. Street 
food. Festivals 

A developed system 
of accommodation 
facilities. Transport 
accessibility. 
Excursion programs. 

Gastronomic tours. 
Festival tourism 

Samarkand 
Regional cuisine. 
Restaurants. Street 
food. Festivals 

Shortage of 
accommodation 
facilities. Transport 
accessibility. 
Excursion programs. 

Gastronomic tours. 
Festival tourism. 

Dzhizak Unique dishes Not developed 
infrastructure. - 

Ferghana 

Unique dishes. 
Restaurants. 
Winemaking. Street 
food. Festivals 

A developed system 
of accommodation 
facilities. 

Agrotourism. 
Gastronomic tours 

Andijan Unique dishes. 
Street food 

Not developed 
infrastructure. - 

Namangan Unique dishes. 
Street food 

Not developed 
infrastructure. - 

Bukhara 
Regional cuisine. 
Restaurants. Street 
food. Festivals 

Rich historical and 
cultural potential. 
Excursion programs. 
Shortage of 
accommodation 
facilities. 

Gastronomic tours 

Navoi 
Unique dishes. 
Street food. 
Winemaking. 

Not developed 
infrastructure. - 

Kashkadarya 
Rural tourism, street 
food, restaurants, 
festival 

Not developed 
infrastructure.. 

Rural and festival 
tourism 

Khorezm 
Regional cuisine. 
Restaurants. Street 
food. Festivals 

Rich historical and 
cultural potential. 
Excursion programs. 
Shortage of 
accommodation 
facilities 

As an addition to the 
excursion 

Karakalpakstan 
Regional cuisine. 
Rural tourism. Street 
food. 

Not developed 
infrastructure. 

Gastronomic tours. 
Agrotourism. 
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Conclusion 

The rich historical and cultural potential, regional culinary differences and the tradition of 
hospitality create conditions for the development of gastronomic tourism in different regions of 
Uzbekistan. National cuisine (regional differences), unique dishes, historical culinary 
traditions, catering establishments, culinary festivals were considered as the potential for the 
development of gastronomic tourism in the regions of Uzbekistan. 

There is a potential for the development of gastronomic tourism in many regions of Uzbekistan. 
Tashkent, Samarkand, Ferghana, Andijan, Bukhara, Khorezm, Karakalpakstan are identified as 
promising destinations. Each of these destinations has unique elements that distinguish it and 
allow you to create a regional tourist brand. As possible for the development of types of tourism 
in these destinations can be called: gastronomic, festival, agricultural, wine. 
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ABSTRACT 

Gastronomic tourism closely interacts with many types of tourism, in particular with 
sightseeing, ethnographic, culinary and oenological. Many branches of industry and agriculture 
are involved in the technology of organizing gastrotourism. It should be noted that not all 
tourism theorists and travel industry professionals distinguish gastronomic tourism in an 
independent form. According to experts, the tourist gets acquainted with the products and dishes 
of the destination, regardless of the purpose of the trip. It is difficult to agree with this even 
because, being engaged in some types of tourism (health and wellness, sports tourism), a tourist 
does not have the opportunity to violate the diet, diet or deviate from the diet. The article 
analyzes the role of gastronomic tourism as a promising direction of the economy of 
impressions. Gastronomic tours are considered by the authors as tours of sensations – gustatory, 
tactile, olfactory, aesthetic. According to the authors, the basis of gastronomic tourism consists 
of gastronomic (food) brands. This category is considered as a means of promoting destinations, 
a kind of business card of the regions. The author describes the special role of gastronomic 
brands in the formation of the image of tourist territories suitable for the development of 
gastronomic tourism, an attempt is made to classify food brands according to various criteria.  

Keywords: gastronomic tourism, food brand, destination, promotion, economy of impressions, 
image of the territory 

Branding in tourism is a relatively new field of study. The beginning of scientific research on 
the branding of tourist destinations was laid in 1993 in a book by American marketer F. Kotler. 
He suggested considering territories from the point of view of marketing places: cities, regions 
and states act as a kind of commodity that citizens and foreign audiences "consume". The 
branding (Kotler marketing) of destinations is based on the idea of communicating to the 
general public the idea of the uniqueness of a particular territory. Another theorist of branding 
in tourism, Simon Anholt, has established links between the brand image of a company or 
product and the reputation of the territory with which they are associated. He showed that the 
image of the territory is equally important for progress, prosperity and effective management 
in the economy of any industry. S.Anholt for the first time approached the phenomenon of 
promoting territories comprehensively. He identified two areas: peace branding and republic 
diplomacy. Among the first he proposed the terms "place branding" and "branding of states" 
(nation branding).  Anholt used the concept of "Сompetitive identity" to study territories, which, 
in his opinion, is strongly and directly related to national identity, politics and economics of 
competitiveness, rather than separately with branding.  S. Anholt, when analyzing the brand of 
destinations, uses the concept of "countrybranding" - this is the general perception of a territory 
by people, which is based on a set of characteristics: tourism; commodity exports; mobility of 
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the population; political system; national culture, history and traditions; investment and 
migration.  

Destination branding is a strategy to increase the competitiveness of destinations in order to 
occupy places in the market, attract investors, tourists, new residents and highly qualified 
migrants. 

Components of the destination brand: 

- the image of the territory, which is a representation of the territory formed on the basis of 
unique natural, historical, industrial, socio–cultural and other features of the territory; 

- Promises from interaction with the territory of desired consumer qualities; 

- Guarantee of satisfaction of the needs of the consumer of the territory, which should receive 
certain benefits. 

- The value of the territory for the consumer, which encourage him to consume the goods and 
resources of the territory; 

- Competitive advantages that the destination has over other similar objects. 

For each specific destination, a unique component of elements should be selected, based on 
which brand types are formed, for example, several main types are distinguished for cities: 

1) Historical and cultural brand (Venice, Rome, Vladimir, Samarkand); 

2) Religious (for example Jerusalem, Mecca, Bukhara); 

3) Industrial (for example Detroit, Chelyabinsk, Tula); 

4) Tourist (for example Monte Carlo, San Francisco, Sochi, Yalta); 

5) Ethnographic (for example Kazan). 

To this list should be added a gastronomic brand (Valencia (paella), Bogota (arepas), Mexico 
City (burrito), Damascus (hummus), Tula (gingerbread), etc.). 

Currently, 79% of Western travel agencies use gastronomic branding to compile their travel 
products. This is followed by gastronomic routes, culinary workshops and master classes 62%. 
Within the framework of this study, it can be noted that food fairs promote local products (59%) 
and visits to markets and producers (53%).  

The objects of culinary tourism are: 

- Countries whose cuisine is most popular on the world stage (France, Italy, Spain, Japan, China, 
Thailand, etc.). 

- Regions known for products produced in this area. For example, such regions of France as 
Bordeaux, Alsace, Burgundy, Champagne, as well as the Dutch cities of Gouda and Edam, 
where cheeses are produced. 

- The so-called "restaurant cities". The main criterion for identifying such destinations is the 
presence of establishments that represent various types of cuisines, styles and formats. For 
example, Paris, London, Tokyo, Rome, Hong Kong, Barcelona, San Francisco, New Orleans. 

803



The gastronomy of the region can become an "engine" that serves to revitalize a tourist 
destination that has experienced a decline in its life cycle as a tourist product. Since 2010, 
UNESCO has recognized the local food culture as an intangible cultural heritage. Such a status 
can give tourist destinations a competitive advantage. They can build their brand of gastronomic 
tourist destination around it. 

The Russian-language works clearly indicate that one of the foundations of the formation of the 
destination brand is gastronomy. "National cuisine is a real attraction of the destination, and 
this is what makes it possible to use the cuisine to form a gastronomic brand." 

The essence of a gastronomic brand is that food is also a tourist attraction along with museums, 
monuments, landscapes or other defining elements that are part of a tourist brand.  

L.V.Khoreva, Yu.G.Trabskaya distinguish their own set of components of the destination's 
gastronomic brand: 

- Well-developed field of gastronomy; 

- Vibrant gastronomic community with traditional restaurants and chefs; 

- Local ingredients used in traditional cuisine; 

- Local know-how in cooking; 

- Traditional food markets and the food industry; 

- Gastronomic festivals, awards, competitions; 

- Respect for the environment; 

- Promotion of gastronomy in educational institutions. 

Other components of the gastronomic brand of the territory: gastronomic experiences 
associated with local restaurants, street food, culinary workshops, local food markets, weekends 
on farms and food exhibitions or festivals  

Local cuisine is an important part of the brand of the territory not only for gourmets, but also 
for another, more numerous segment of tourists - the group that is interested in finding 
authenticity, learning the identity of the territory.  

Gastronomic brands may contain, among other things, the following elements: 

1. Gastronomic heritage: nature, heritage and gastronomic resources: gastronomic routes and 
routes, landscapes, trails, recipes, typical dishes, culinary crafts, etc.; 

2. Gastronomic products, manufacturers and food industry: quality products with Protected 
Designation of Origin (PDO) and Protected Geographical Indication; their production areas and 
related tourism and leisure activities; 

3. Hospitality sector (food and accommodation): quantitative and qualitative: number of 
establishments, types (haute cuisine and branded cuisine, traditional cuisine, popular cuisine, 
tapas bars, gastrobar, etc.), geographical distribution, types, quality labels related to 
gastronomy; 

804



4. Specialized trade: traditional markets, street markets, local products, delicacies, wine cellars, 
etc.; 

5. Events and activities for the dissemination of gastronomic culture: trade fairs and markets 
offering agricultural products, fishing, gastronomic events and gastronomic firms; 

6. Places for gastronomic education: museums and wine and food interpretation centers;  

7. Centers of gastronomic research and training: gastronomic universities, hospitality schools 
and training centers, etc. 

The following features characterize the gastronomic brand: 

1. Organized events (festivals, contests, master classes)-these are artistic festive events, 
periodically organized, where gastronomic achievements are presented. Two dimensions show 
the advantages of the festival: the value of performances and the degree of its individualization. 
Culinary festivals are especially dedicated to a particular culinary style of the region or the 
preparation of dishes from a particular product. Culinary festivals attract more and more tourists 
inspired by curiosity to discover new dishes, traditions, places and people. Examples: "Battle 
of Tomatoes" in Spain, "White Truffle Festival" and "Pizza Festival" in Italy, "National Hot 
Dog Day" in the USA, "Oktoberfest" in Germany, "Pineapple Festival" in Thailand (Lampang 
Province), smelt festival in St. Petersburg on the Gulf of Finland and others . 

2. Dramatization and mythologization of consumption of branded products. In recent years, the 
popularity and number of gourmet contests and cooking shows have been growing. There are 
many competitions that challenge culinary creativity, and many countries have included this 
activity in the advertising package of various local areas.  

3. Culinary tourism also includes visits to beer and culinary factories, distilleries, vineyards and 
wine cellars, which attract curious tourists who want to know how the products they consume 
are produced. Culinary courses offered by renowned culinary schools under the guidance of 
accredited chefs are another special activity in the field of culinary tourism.  

4. Search for new channels of information dissemination, creation of network systems for the 
promotion of a gastronomic brand.  

5. Food culture as an element of a gastronomic brand includes history, traditions and 
relationships. Arising during the production of national dishes. Examples of food crops in 
developing countries: 

Armenia - lavash, preparation, meaning and appearance of traditional bread; 

Democratic People 's Republic of Korea - Kimchi making tradition; 

Georgia is an ancient Georgian traditional way of producing Kvevri wine; 

Morocco - Mediterranean Diet; 

Mexico - traditional Mexican cuisine; 

Turkey - Turkish coffee culture and traditions; 

Azerbaijan is a tradition of cooking dolma and sharing it; 
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Azerbaijan, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan, Kyrgyzstan and Turkey - the culture of 
cooking and exchanging tortillas Uzbekistan - culture and traditions of pilaf. 

CONCLUSIONS 

1. Among the constituent elements of the destination, an important place was taken by the 
gastronomic brand, which can be formed for countries, regions and cities. The basis of the 
gastronomic brand is national cuisine, culinary culture, gastronomic impressions, gastronomic 
heritage, the sector of the hospitality industry, gastronomic enterprises and gastronomic 
education.  

2. The gastronomic brand is characterized by the following features: organized eventfulness. 
dramatization and mythologization of food and beverage consumption, special channels for 
information dissemination.  

3. Due to the presence of a gastronomic brand, the destination receives additional attractiveness 
for tourists seeking to get the most authentic information and impression. The process of 
gastronomic branding has a pronounced creative character and is able to significantly increase 
the competitiveness of the destination. 
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ÖZET  

Bu çalışma, prestij arama davranışının turistlerin demografik özelliklerine göre 
karşılaştırılması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla 2021 yaz sezonunda Bodrum ve 
Marmaris destinasyonlarını ziyaret eden 18 yaş ve üzeri 442 yerli turist çalışmaya dahil 
edilmiştir. Nicel araştırma yönteminin tercih edildiği bu çalışmada veri toplama aracı olarak 
anket kullanılmıştır. Prestij arama davranışı ölçeğinin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi 
geçerliliği; Cronbach’s alpha katsayısı ile güvenilirliği belirlenmiştir. Dört faktör altında 
toplanan prestij arama davranışının cinsiyet ve medeni durum ile karşılaştırılmasında 
Student’s T testi; yaş, meslek, eğitim ve gelir durumu gibi değişkenler ile karşılaştırılmasında 
ise Varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre turistlerin prestij arama 
davranışının yaş, eğitim durumu, gelir durumu gibi değişkenlere göre değişen oranlarda 
farklılık gösterdiği belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Prestij Arama Davranışı, Demografik Özellikler, Yerli Turist 

COMPARISON OF TOURISTS’ PRESTIGE SEEKING BEHAVIOR 
ACCORDING TO SOCIO DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS 

ABSTRACT  

This study was carried out in order to compare the tourists’ prestige seeking behavior 
according to the demographic characteristics of the tourists. For this purpose, 442 domestic 
tourists aged 18 and over who visited Bodrum and Marmaris destinations in the summer 
season of 2021 were included in the study. In this study, in which the quantitative research 
method was preferred, a questionnaire was used as a data collection tool. Explanatory and 
confirmatory factor analysis validity of the prestige seeking behavior scale; Its reliability was 
determined by the Cronbach's alpha coefficient. Student's T test in comparison of prestige 
seeking behavior gathered under four factors with gender and marital status; Variance 
analysis was used in comparison with variables such as age, occupation, education and 
income status. According to the results of the research, it has been determined that the 
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prestige seeking behavior of tourists differs at varying rates according to variables such as 
age, education level, income status. 

Keywords: Presige Seeking Behavior, Demographic Characteristics, Local Tourist 

GİRİŞ 

Dünyada gün geçtikçe artan turistik hareketliliğe bağlı olarak her yıl daha fazla insan 
eğlenmek, dinlemek gibi amaçlarla seyahate çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu hareketliliği 
anlamak ve anlamlandırmak hem akademisyenler hem de turistik çekiciliklere ev sahipliği 
yapan ülkeler için önem arz etmektedir. Bireyler her ne kadar dile getirmese de sahip 
oldukları bir evi veya arabayı, yaşam tarzlarını, başarılarını, refah düzeylerini ya da herhangi 
bir konuda statü ve yetkinliklerini aile, arkadaş ve akranlarına ya da tanımadıkları diğer 
insanlara sergilemek, göstermek isteyebilmektedirler. 

Turizmde insan davranışları fiziksel, kültürel, statü edinme gibi çeşitli ihtiyaçlar tarafından 
yönlendirilmektedir (McIntosh, Goldner ve Ritchie, 1995). Bu ihtiyaçlar kişisel ve kişilerarası 
ihtiyaç olmak üzere iki temel kategoride de sınıflandırabilir (Crouch, 2013). Literatürde 
turistlerin seyahat motivasyonlarının hem kişisel hem de kişilerarası ihtiyaçlardan 
kaynaklandığını gösteren araştırmalar yer almaktadır (Riley, 1995; Uysal, McGehee ve Loker, 
1996; Laing ve Crouch, 2005; Hung ve Petrick, 2011; Kim ve Eves, 2012).  

Uysal ve ark. (1996) tarafından gerçekleştirilen çalışmada Avustralyalı turistleri uluslararası 
seyahatlere iten motivasyonların spor, macera, kültürel deneyim, ortamdan kaçış ve prestij 
olduğu belirlenmiştir.  Aynı şekilde Hanqin ve Lam (1999) tarafından gerçekleştirilen 
çalışmada da Çinli turistlerin Hong Kong’a seyahat motivasyonlarının ilk sırasında prestij 
olduğu belirlenmiş; sebebinin ise Çin hükümetinin Hong Kong’a seyahat etme konusundaki 
bazı kısıtlamalarının bölgeye seyahat etmenin prestijli olarak algılanmasına neden olduğu 
tespit edilmiştir. Öte yandan Kim ve Lee (2000), Amerikan ve Japon turistlerin seyahat 
motivasyonlarını karşılaştırmıştır. İki milliyete ait ortak motivasyonların bilgi, yenilik arama, 
aile ile birlikte olma, rutinden kaçış ve prestij olduğu belirlenmiştir. Lu (2011) ise Çinli 
turistlerin Kanada’yı ziyaret etme motivasyonlarını araştırmış ve Kanada’nın kozmopolit şehir 
hayatına sahip olduğu düşüncesinden dolayı bölgeye seyahat etmenin prestijli olarak 
algılandığını belirlemiştir. Literatürde turizm motivasyonları ile ilgili çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. Bu çalışmalarda (Beard ve Ragheb, 1983; Correia ve Crouch, 2004; 
Crompton, 1979; Dann, 1977; Dann, 1981; Baloglu ve Uysal 1996; Josiam, Smeaton ve 
Clements 1999; Yoon ve Uysal, 2005; Fodness, 1994; Gnoth, 1997; Iso-Ahola, 1982; Kozak, 
2002; Cha, McCleary ve Uysal 1995; Pearce ve Caltabiano, 1983) prestij aramanın, kişileri 
harekete geçiren önemli bir motivasyon faktörü olduğu vurgulanmıştır.   

Diğer taraftan bireysel bir turizm deneyimi rahatlamaktan, çevreyi değiştirmekten ve yeni bir 
şey yaşamaktan çok daha fazlasıdır (Ateljevic ve Doorne, 2003). Turizm deneyimi aynı 
zamanda turistin aile, arkadaş ve akranlarına ya da turistik bölgelerde başkalarına gösteriş 
yapabileceği sembolik bir eylemdir (Correia vd., 2016). Dahası turizm deneyimleri, bireylerin 
sahip olduğu ev veya arabayı sergileyebileceği, yaşam tarzını, başarıyı, statüyü, refahı, gücü 
ve yetkinliği de gösterebilmektedir (Ylikännö, 2013). Yani bireyler çok çeşitli motivasyonlar 
aracılığı ile seyahat gerçekleştirirken, bir yandan kendi seyahat davranışlarını, tercihlerini ve 
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tutumlarını nasıl algıladığını değerlendirmekte, diğer yandan aile, arkadaş ve akranları 
tarafından nasıl algılandığına da dikkat etmektedirler.  

Alan yazındaki çalışmalara dayanarak özetlemek gerekirse motivasyonların çeşitliliği ile ilgili 
çok şey bilinirken, prestij gibi belirli motivasyonların derinlemesine incelendiği çalışmaların 
az olması dikkati çekmektedir. Prestij turizm için önemli bir motivasyon faktörüdür ve bu 
motivasyonun öncülleri ile turistlerin demografik yapılarını inceleyen çalışmalar çok az 
sayıdadır. Buradan hareketle bu araştırma prestij arama davranışının boyutlarının belirlenmesi 
ve bu boyutların turistlerin demografik özellikleri ile karşılaştırılması amacıyla planlanmış ve 
yürütülmüştür. Bu kapsamda araştırmanın problem cümlesi “Prestij arama davranışı 
katılımcıların demografik özelliklerine (cinsiyet, yaş, meslek, medeni durum, eğitim durumu, 
gelir durumu) göre farklılık gösterir mi?” şeklindedir.  

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Prestij Arama Davranışı (PAD) 
Prestij arama, kişisel tatmin ve kendini gerçekleştirme motivasyonları gibi, insanların 
başkaları tarafından nasıl algılandığı ile ilgilidir. Riley (1995) prestij aramayı, bireylerin yakın 
çevrelerinden farklılaşan tatilleri ya da prestijli olarak algıladığı faaliyet ve etkinliklere olan 
uyumluluğu ile elde edilen sosyal duruş olarak ifade etmektedir. Bu kazanım prestij/statü ile 
sonuçlanmaktadır. PAD ise bütünsel bir yaklaşım olarak ilk kez Vigneron ve Johnson (1999) 
tarafından gerçekleştirilen çalışmada ifade edilmiştir. Araştırmacılar PAD’nın, bir ürün ya da 
hizmet ile ilişkili algılanan beş farklı değer tarafından belirlendiğini ileri sürmüşlerdir. 
Çalışmada önerilen model; gösteriş, eşsiz, sosyal, duygusal ve kalite olmak üzere beş değer 
boyutu içermektedir.  
Veblen (1899) “boş zaman sınıfı teorisi” adlı çalışmasında prestiji, bazı grupların sahip 
olabileceği sosyal bir duruş olarak nitelendirmiştir. Veblen, gelir ve zaman gibi sınırlı 
kaynakları bulunan kişilerin, sosyal statüleri yüksek ve boş zamanı bol olan sınıfların tüketim 
davranışlarının taklit edilmesiyle, onlar gibi gelişmiş bir statü elde edebileceklerini 
düşündüklerini ileri sürmektedir.  Buna göre bu kişiler, statü sahibi bireyler için prestij değeri 
olan ürün ya da hizmetleri satın alma eğilimi ve çabası gösterebilmektedirler (Veblen, 1899; 
Vigneron ve Johnson, 2004; Lee, Jang, Kim, Choi ve Ham, 2019).   
Veblen’in teorisinin ardından Leibenstein (1950) prestij değerlerinin algısını anlamak için 
kişilerarası etkilerin rolünü araştırmıştır. Leibenstein’a (1950) göre tüketicilerin prestijli 
ürünlerden algıladıkları değer ve fiyat seviyeleri önemlidir. Çünkü, tüketiciler statülerini ve 
zenginliklerini göstermek için daha yüksek fiyatlı ürünler satın alma eğiliminde 
olabilmektedirler (Lee vd., 2019). Ancak çoğu bireyin daha yüksek sosyal sınıfların, arzu 
ettikleri sosyal referans grubuna (çoğu arkadaşın gittiği destinasyonlara seyahat etmek- 
bandwagon (topluluk/çoğunluk) etkisi) hitap edip etmeyeceği de önemli olarak 
değerlendirilmektedir. Bu durum, Correia ve Kozak (2012) tarafından da desteklenmektedir. 
Araştırmacılar, bir ürünün ya da hizmetin sadece yüksek fiyatlı ya da değerli olarak 
algılanmasının değil, bireyi diğer insanlardan farklılaştırabilecek (arkadaşların henüz ziyaret 
etmedikleri yerlere seyahat etmek- snobizm etkisi) olmasının prestij ve statü kazandırdığını 
ifade etmektedir. Prestijin bir göstergesi olarak fiyat algısının önemi şekil 1’de 
açıklanmaktadır. 

809



Düşük Yüksek 

 

 

Şekil 1. Prestij Arama Davranışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Vigneron ve Johnson, 1999 

Vigneron ve Johnson (1999), Leibenstein (1950) tarafından belirtilen kişilerarası üç boyuta 
(veblen, bandwagon ve snob) hedonik ve mükemmeliyetçi etki olmak üzere iki kişisel boyut 
ekleyerek teoriye yeni bir bakış açısı sunmuş ve PAD’nı literatüre kazandırmıştır. 
Araştırmacılar tarafından ortaya atılan PAD’nın boyutları şekil 1’de görülmektedir. Bu 
doğrultuda tüketicilerin prestijli ürünleri satın alma arzusu ve ilgili karar alma süreçleri beş 
prestij değeri boyutuyla açıklanabilmektedir. Bunlar; Veblen etkisini yansıtan gösterişçi 
değer, snobizm etkisini yansıtan eşsizlik değeri, topluluk/çoğunluk (bandwagon) etkisini 
yansıtan sosyal değer, duygusal değer ve kalite değeridir. Bu çerçeve, lüks ve prestijli 
ürünler/hizmetler hakkında yapılan birçok akademik çalışma ve bazı tüketici davranışı 
araştırmaları için bir temel oluşturmuştur (Hennigs ve diğerleri, 2012; Shukla, 2012; 
Wiedmann ve diğerleri, 2007; Wiedmann ve diğerleri, 2009). 

Prestijli ya da prestijli olarak algılanmayan ürünlerin/hizmetlerin arasındaki ayrım belirli bir 
sosyo ekonomik çerçeveye bağlı olarak, algılanan beş değer üzerinden değerlendirilmektedir 
(Vigneron ve Johnson, 1999).  Bell (2008), bu değerleri aşağıda yer alan Şekil 2’de 
kişilerarası boyut ve Şekil 3’de kişisel boyutlar aracılığıyla şu şekilde açıklamaktadır. 

• Prestijli ürünlerin ya da hizmetlerin tüketimi ile elde edilen algı, statü ve servetin bir 
işareti olarak görülmekte ve fiyatın normal standartlara göre pahalı olması böyle bir 
prestijin değerini (algılanan gösterişçi değer) arttırmaktadır. 

• Neredeyse herkes belirli bir ürün ya da hizmete sahip olabiliyorsa, eşsizlik ihlal 
edilmekte ve algılanan ürün ya da hizmet prestijli olarak kabul edilmemektedir 
(algılanan eşsiz/benzersiz değer). 

• Prestijli olduğu algılanan ürünlerin ya da hizmetlerin sosyal çevre üzerinde 
bıraktığı/yarattığı sosyal etki ve değeri, prestij kazanmak için satın alma kararı 
üzerinde (algılanan sosyal değer) etkili olmaktadır. 

Hazcı (Hedonist) Etki 

ve 

Mükemmelliyetçi 
(Perfectionist) Etki 

Eşsizlik (Snob) Etkisi 

Çoğunluk 
(bandwagon) Etkisi 

Gösterişçi Etki 
(Veblenian) 

Özel 

Ö
Z 

Bİ
Lİ

N
Ç

 

Genel 

FİYAT ALGISI 
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Şekil 2. Kişilerarası Boyutlar ve Etkisi 

 
 
 
 
 
 

 
Kaynak: Vigneron ve Johnson, 1999 

• Bir ürün/hizmetten duyulan haz, estetik ya da çekicilik gibi öznel, yani maddi olmayan 
yararlar ürün/hizmet tercih edilebilirliği üzerinde oldukça etkili bir rol oynamaktadır 
(algılanan duygusal değer).  

• Prestij kısmen teknik üstünlükten ve üretim sürecinde meydana gelen aşırı özenden 
kaynaklanmaktadır. Örneğin, Rolex marka bir saatin su altında 1.220 metreye kadar 
çalışabilmesi ve el yapımı olması mükemmeliyetçi bir duyguyu güdülemektedir 
(algılanan kalite değeri). 

Şekil 3. Kişisel Boyutlar ve Etkisi 

 

 

 

 

 

Kaynak: Vigneron ve Johnson, 1999 

Turizm, özünde çoğunlukla prestij motivasyonları tarafından yönlendirilen sosyal bir 
davranıştır (Correia, 2016) ve bu davranış, turistlerin sosyal konumlarını (statü/saygınlık) 
geliştirebilen bir süreç olarak ifade edilebilmektedir. Statü/saygınlık olarak da ifade edilebilen 
bu sosyal konum, turistlerin deneyimleriyle uyum içinde hareket etmesiyle elde 
edilebilmektedir (Correia ve Moital, 2009). 

Turizmde prestij, “hem bireyler hem de başkalarını çevreleyen, prestij veren ve simgeleyen 
turizm deneyimlerinin tüketimi ile bireylerin saygı veya onurlarını geliştirmeye çalıştıkları bir 
süreç” olarak tanımlanmaktadır (Correia ve Kozak, 2012; Correia, 2016). Riley, (1995) 
prestijin iki tür davranış ile elde edilebileceğini ifade etmektedir. Bu davranışlara turizm 
perspektifinden bakıldığında; birincisi, bireylerin turistik tüketimden önceki etkinlikleri ve 
aktiviteleri prestijlidir ve seyahatinde de bu şekilde davranacağına dayanarak zorunlu 
saygınlık (prestij) atfedilebilir. İkincisi ise, bireylerin seyahatlerindeki tutumsal eğilimleri, 
eylem ve becerilerindeki prestije uygun davranışlarının değerlendirilmesiyle 
gerçekleşebilmektedir. Yani turizmde prestiji, turistlerin/gezginlerin seyahat ettikleri 
destinasyonlardaki faaliyet ve etkinliklerine ilişkin elde ettikleri bir sembol olarak 
nitelendirmek mümkündür. 

Kişilerarası 
Etki 

Algılanan 
Gösterişçi Değer 

Algılanan Eşsiz 
Değer 

Algılanan Sosyal 
Değer 

Benzersizlik 
(nonconformity) 

Gösteriş/Hava 
(ostentation) 

Benzerlik /uyum 
(conformity) 

TOPLULUK 
(BANDWAGON) 

SNOBİZM 

VEBLENCİ 

Kişisel 
Etki 

Algılanan 
Duygusal Değer 

Algılanan Kalite 
Değeri 

Güvence 

Kendini 
Gerçekleştirme 

Mükemmelliyetçi 

Hedonist 
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YÖNTEM  

Nicel araştırma yönteminin benimsendiği bu araştırmanın evreni Bodrum ve Marmaris 
destinasyonlarında tatil yapan turistlerdir. Araştırmanın evreninin bu bölgeler olarak 
seçilmesinin nedeni her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi ve 
ortaya çıkan bu çeşitlilik ile araştırma sonuçlarının evreni temsil edebilme potansiyelinden 
kaynaklanmaktadır. Covid-19 küresel salgının etkisi ile birlikte Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın 2020 yılı sonunda yayınladığı rapora göre Muğla yaklaşık 671.000 yerli ve 
yabancı turist tarafından ziyaret edilmiştir (KTB, 2020). Ancak araştırmanın evrenini 
oluşturan bütün turistlerden veri toplamanın hem zaman hem de maliyet açısından mümkün 
olmadığından örnekleme yoluna gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini bu evren içinden 18 
yaş ve üzeri çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden 442 yerli turist oluşturmaktadır. 
Dönemsel olarak turist sayısında artış ya da azalışlar ile COVİD 19 salgını gibi belirli 
sebeplerden dolayı “kolayda örneklem” tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın verileri 2021 yaz 
sezonunda Haziran-Eylül aylarında toplanmıştır. Verilere hızlı ulaşma imkânı sunması, zaman 
ve ekonomik olarak tasarruf sağlayarak istenilen veri sayısına ulaşmayı sağlamasından dolayı 
veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Lee, Jang, Kim, 
Choi, Ham (2019) tarafından premium gıda marketlerinde tüketicilerin prestij arama 
davranışını ölçmek için kullanılan PAD ölçeği; ikinci bölümde ise katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik sorulara yer verilmiştir. PAD ölçeği 5’li likert tipi (1: 
kesinlikle katılmıyorum, 5: kesinlikle katılıyorum) şeklinde derecelendirilmiştir.  

Çalışmada analizlere geçmeden önce ölçekten çıkartılması gereken madde olup olmadığını 
belirlemek için madde analizi; ölçeğin yapısal olarak geçerli olup olmadığı ve ölçüm modeli 
içerisindeki ifadelerin belirli faktörler içerisinde yer alıp almadığını belirleyebilmek için 
öncelikle açıklayıcı faktör analizi ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Uç değerlerin 
belirlenmesi aşamasında Mahalanobis mesafesi dikkate alınmıştır. Değerlendirme sonucu 442 
adet veri içinden 10 adet veri yüksek skorda uç değer içermesinden dolayı analiz dışı 
bırakılarak analizler 432 veri gerçekleştirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip 
göstermediğini belirlemek için ise çarpıklık (skewness)-basıklık (kurtosis) katsayıları 
incelenmiştir. Yapılan analizler sonucu Kolmogrow Smirnow ile Shapiro Wilk testleri 
(p<0,05) sonucunda verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edilmiştir (Field, 2009). 

PAD ölçeğine ilişkin AFA sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Ölçeğe ilişkin KMO değerinin 
0,901; Bartlett testi sonucunun da anlamlı çıkması (p<0,000) faktör analizinin uygulanabilir 
olduğunu göstermektedir. İlk yapılan faktör analizinde P5 kodlu “bu yerde yapılan tatil az 
sayıda insan tarafından gerçekleştirilir” şeklinde ifade edilen maddenin önerilen minimun 
değer olan 0,30 faktör yükünden daha düşük olması (0,162) sebebiyle analiz dışı bırakılmıştır. 
Ardından faktör analizi tekrarlanmıştır. Öz değerlerine göre PAD ölçeğinin dört boyutlu bir 
yapıya sahip olduğu belirlenmiştir. Birinci faktörün varyansı açıklama oranı %17,746, ikinci 
boyutun %17,739, üçüncü boyutun %15,460 ve dördüncü boyutun ise %15,035’dir. 
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Tablo 1. PAD Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

İfade 
no İfadeler 

Hata! Yer işareti 
tanımlanmamış.𝑿𝑿� S.S 

Faktör Yükleri 

1 2 3 4 

Bu yerde yapılan tatil… Faktör 1: Algılanan Gösterişçi Değer 

P3 … prestijin bir 
göstergesidir. 3,36 1,236 0,811    

P1 … başarının bir 
göstergesidir. 3,33 1,218 0,742    

P2 … zenginliğin bir 
göstergesidir. 

3,12 1,236 0,720    

P4 … dikkat çekicidir. 3,87 1,024 0,670    

Bu yerde yapılan tatil… Faktör 2: Algılanan Sosyal Değer 

P9 

… başkaları 
tarafından kabul 
edilmiş hissetmeme 
yardımcı olur. 

2,61 1,154  0,841   

P11 
… sosyal çevremde 
kabul görmemi 
(beğeni) sağlar. 

2,86 1,229  0,818   

P10 
… diğer insanlar 
üzerinde iyi bir 
izlenim bırakır. 

3,35 1,084  0,747   

P8 
… çevremde 
algılanma şeklimi 
pozitif yönde etkiler. 

3,41 1,132  0,629   

P7 
… kişiyi diğer 
insanlardan 
farklılaştırır. 

2,91 1,175  0,544   

Bu yerde yapılan tatil… Faktör 3: Algılanan Duygusal Değer 

P13 … hayatıma daha 
derin bir anlam 

3,64 1,097   0,774  
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kazandırır 

P12 … bana büyük bir 
zevk verir. 

4,28 0,818   0,743  

P14 … hayat kalitemi 
arttırır. 3,63 1,066   0,656  

P6 … kişiye eşsiz 
hissettirir. 3,45 1,153   0,603  

Bu yerde yapılan tatil… Faktör 4: Algılanan Kalite Değeri 

P16 …birinci sınıf bir tatil 
deneyimi sunar. 3,43 1,083    0,841 

P17 … kalite güvencesi 
sunar. 3,60 ,985    0,806 

P15 … üst düzey bir tatil 
kalitesi sunar. 

3,55 1,053    0,796 

P18 … kaliteyi satın alma 
hissi uyandırır. 3,36 1,119    0,751 

 Öz Değerler 3,017 3,016 2,628 2,556 

 Faktörlerin Varyansı Açıklama Oranı 17,746 17,739 15,460 15,035 

 Toplam Varyansın Açıklanma Oranı 65,981 

 Faktörlerin Cronbach’s Alpha Değeri 0,817 0,849 0,783 0,882 

 Kaiser-Meyer Olkin Ölçümü 0,901 

 Bartlett Küresellik Testi (p) 0,000 

Faktör analizi sonucu ortaya çıkan tüm faktörlerin toplam varyansı açıklama oranı 
%65,981’dir. Faktörleri yorumlamak için analizde yer alan her ifadenin faktör yükleri de 
incelenmiştir. Bu kapsamda ifadeleri faktör yükleri 0,544 ile 0,841 arasındadır. AFA 
uygulaması sonucu dikkate alınarak tekrarlanan güvenilirlik analizi sonucu birinci faktörün 
alfa katsayısı 0,817, ikinci faktörün 0,849, üçüncü faktörün 0,783 ve dördüncü faktörün 0,882 
değerini aldıkları belirlenmiştir. Bu değerler faktörlerin güvenilirliği kabul edilen limitler 
arasındadır (Field, 2009). Toplamda 17 ifadeden ve 4 boyuttan oluşan PAD yapısı sırasıyla; 
algılanan gösterişçi değer, algılanan sosyal değer, algılanan duygusal değer ve algılanan kalite 
değeri şeklinde isimlendirilmiştir.   
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Açıklayıcı faktör analizi ile toplam 17 madde ve 4 boyuttan oluşan PAD modeli DFA ile 
doğrulanmıştır. Analize ilişkin değerler Tablo 2’de sunulmuştur. İlk yapılan DFA analizinde 
ölçeğin model uyumu 𝑥𝑥2= 369,059; df= 113; p<0,01; 𝑥𝑥2/df=3,266; RMSEA= 0,73; CFI= 
0,923; NFI= 0,894 ve GFI= 0,904 olarak hesaplanmış ve modelin bu hali ile iyi uyum 
göstermediği belirlenmiştir. Bunun üzerinde düzeltme indeksleri incelenmiş, iki modifikasyon 
ile analiz tekrarlanmıştır. 

Tablo 2. PAD Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Boyutlar İfadeler 
Std. 
Faktör 
Yükü 

AVE CR 
𝒙𝒙𝟐𝟐

/𝒅𝒅𝒅𝒅 NFI CFI GFI RMSEA 

Algılanan 
Gösterişçi 

Değer 

P1 ,713 

0,53 0,81 

2,675 ,914 ,944 ,923 ,062 

P2 ,672 

P3 ,849 

P4 ,648 

Algılanan 
Sosyal 
Değer 

P7 ,676 

0,50 0,84 

P8 ,746 

P9 ,728 

P10 ,726 

P11 ,673 

Algılanan 
Duygusal 

Değer 

P6 ,735 

0,50 0,80 
P12 ,628 

P13 ,662 

P14 ,792 

Algılanan 
Kalite 
Değeri 

P15 ,848 

0,64 0,87 
P16 ,829 

P17 ,789 

P18 ,717 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi PAD ölçeğinin dört boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu 
doğrulanmaktadır. Dört boyutlu yapının değerleri iyi uyum göstermektedir. Birinci düzey çok 
faktörlü modelde elde edilen uyum iyiliği değerleri (𝑥𝑥2= 296,918; df= 111; p<0,01; 
𝑥𝑥2/df=2,675; RMSEA= 0,62; CFI= 0,944; NFI= 0,914 ve GFI= 0,923) önerilen dört faktörlü 
modelin veri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sonuçlar araştırmadan elde 
edilen verilerin bu ölçek ile öngörülen kuramsal yapının uyuştuğunu göstermektedir. 

Katılımcılara ilişkin demografik bilgiler mutlak ve yüzde değer ile analiz edilmiştir. Prestij 
arama davranışının demografik özelliklere göre karşılaştırılmasında iki gurubun 
karşılaştırılması (cinsiyet ve medeni duruma göre) amacıyla Student’s T testi, üç veya daha 
fazla grubun karşılaştırılmasında (yaş, meslek, eğitim ve gelir durumu) ise varyans analizi 
yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, varyans analizi sonucunda fark bulunan gruplarda farkın 
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek amacı ile Tukey testinden yararlanılmıştır.  

BULGULAR  

Demografik Özelliklere İlişkin Bilgiler 

Bodrum ve Marmaris destinasyonlarını ziyaret eden yerli turistlerin %55,6’sının kadın olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların %24,8’inin 18-24 yaş arasında, yarısından fazlasının ise 25-44 
yaş arasında (%61,1) olduğu belirlenmiştir. Bu durum örneklem içerisinde yer alan turistlerin 
önemli bir çoğunluğunun genç ve orta yaş aralığındaki turistlerden oluştuğunu 
göstermektedir. 45 yaş ve üzeri turistlerin oranı ise %14,1’dir. Dikkat çekici diğer bulgulardan 
biri de eğitim düzeyi açısından katılımcıların neredeyse tamamının üniversite mezunu 
olmasıdır. Dağılımlar incelendiğinde katılımcıların %60,9’u ön lisans/lisans, %21,3’ü ise 
lisansüstü eğitim mezunudur. İlköğretim ve lise mezunlarının oranı ise %15,2’dir. Medeni 
durumlarına göre katılımcıların %46,5’i evlidir.  Meslek gruplarına ilişkin dağılımlarda ise 
katılımcıların yarısından fazlasının kamu ve özel sektör çalışanlarından (%64,4) oluştuğu 
görülmektedir. Öte yandan herhangi bir meslekte çalışmadığı görülen katılımcıların oranı 
%22,7 iken, emeklilerin oranı ise %4,4’tür. Ortalama aylık gelir dağılımları incelendiğinde 
katılımcıların yarısından fazlasının 5500₺ ve altı bir gelir (%58,5) oranına sahip olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, 4501₺ ile 7500₺ arasında gelire sahip bireylerin oranı %35,5 iken, 
7501₺ ve üzeri gelire sahip bireylerin oranı ise %24,1 olarak belirlenmiştir. 

Katılımcıların bu destinasyonlarda ayırdıkları tatillerine ilişkin bütçeleri incelendiğinde, 
10000₺ ve altı bütçe ayıranların oranının %76,1 olduğu dikkati çekmektedir. 10000₺’nin 
üzerinde tatil bütçesi ayıranların oranı ise %23,8’dir. 

Tablo 3. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Cinsiyet N % 

 

Medeni Durum  N % 

Kadın 240 55,6 Evli  201 46,5 

Erkek 192 44,4 Bekar  231 53,5 

Yaş (yıl) N % Meslek Grupları N % 
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18-24 107 24,8 Çalışmıyor 98 22,7 

25-34 165 38,2 Serbest Meslek 37 8,6 

35-44 99 22,9 Kamu Çalışanı 136 31,5 

45-54 45 10,4 Özel Sektör 142 32,9 

55-64 13 3,0 Emekli 19 4,4 

65 ve üzeri 3 0,7 

Eğitim Durumu N % Ortalama Aylık Gelir (₺) N % 

İlköğretim 13 3,0 3500 ve altı 122 28,2 

Lise ve Dengi okul 64 14,8 3501 – 4500 57 13,2 

Ön Lisans/Lisans 263 60,9 4501 – 5500 74 17,1 

Lisansüstü 92 21,3 5501 – 6500 43 10,0 

Ortalama Tatil 
Bütçesi (₺) N % 6501 – 7500 32 7,4 

5000 ve altı 222 51,5 7501 ve üzeri 104 24,1 

5001-10000 126 24,6 

10001-15000 40 9,3 

15001-20000 41 9,5 

20001 ve üzeri 22 9,1 

Prestij Arama Davranışının Sosyo Demografik Değişkenlere Göre Karşılaştırılması 

Prestij Arama davranışının demografik değişkenlere göre karşılaştırılması aşamasında faktör 
analizi ile elde edilen prestij arama davranışı boyutları arası anlamlılık incelenmiştir. İki 
grubun karşılaştırılması sırasında cinsiyet ve medeni durum gibi iki ve daha az değişkenli 
gruplarda bağımsız örneklem t testi, yaş, eğitim durumu, meslek ve gelir düzeyi gibi çok 
değişkenli gruplarda ise tek yönlü varyans analizi (ANOVA) uygulanmıştır. Tek yönlü 
varyans analizi sonucunda fark bulunan gruplarda anlamlılığın hangi gruplardan 
kaynaklandığını belirlemek için Tukey testinden faydalanılmıştır. Bulgular tablolar 
aracılığıyla açıklanmıştır.  
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Faktör Cinsiyet n 𝑿𝑿� S.S t p 

Algılanan 
Gösterişçi Değer 

Kadın 240 3,43 0,93 
0,060 0,952 

Erkek 192 3,42 0,94 

Algılanan Sosyal 
Değer 

Kadın 240 2,95 0,92 
-2,064 0,040

* Erkek 192 3,13 0,88 

Algılanan 
Duygusal Değer 

Kadın 240 3,78 0,82 
0,612 0,541 

Erkek 192 3,73 0,77 

Algılanan Kalite 
Değeri 

Kadın 240 3,43 0,94 
-1,414 0,158

Erkek 192 3,56 0,84 

*p<0.05

Cinsiyet değişkenine göre prestij arama davranışının algılanan gösterişçi değer, algılanan 
duygusal değer ve algılanan kalite değeri boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Algılanan sosyal değer faktöründe ise erkeklerin 
ortalamasının kadınlara göre daha yüksek olduğu ve farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
tespit edilmiştir. Buna göre erkekler kadınlar göre tatillerinden prestijli olarak algıladıkları 
sosyal değere daha çok önem vermektedir. 

Tablo 5. Prestij Arama Davranışının Medeni Duruma Göre Değerlendirilmesi 

Faktör Medeni 
Durum n 𝑿𝑿� S.S t p 

Algılanan Evli 201 3,43 0,97 0,166 0869 

Tablo 4. Prestij Arama Davranışının Cinsiyete Göre Değerlendirilmesi 
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Gösterişçi Değer Bekar 231 3,41 0,89 

Algılanan Sosyal 
Değer 

Evli 201 3,07 0,91 
0,886 0,376 

Bekar 231 2,99 0,89 

Algılanan 
Duygusal Değer 

Evli 201 3,74 0,79 
-0,503 0,615

Bekar 231 3,78 0,80 

Algılanan Kalite 
Değeri 

Evli 201 3,55 0,87 
1,390 0,165 

Bekar 231 3,43 0,92 

*p<0.05

Algılanan gösterişçi değer, algılanan sosyal değer, algılanan duygusal değer ve algılanan 
kalite değeri boyutları ile medeni durum arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulunmamaktadır (p>0.05). Dağılımlar ortalamalara göre değerlendirildiğinde ise bekar 
katılımcıların tatillerinden algıladıkları duygusal değeri; evli katılımcıların tatillerinden 
algıladıkları gösterişçi, sosyal ve kalite değerini prestijli olarak değerlendirmeye daha çok 
önem verdikleri ifade edilebilir. 

Tablo 6. Prestij Arama Davranışının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi 

Faktör Yaş n S.S F p 

Algılanan Gösterişçi Değer 

18-24 107 3,31 0,86 

1,18
4 0,316 25-34 165 3,45 0,92 

35-44 99 3,41 1,01 
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45-54 45 3,51 0,92 

55-64 13 3,82 1,00 

65 ve üzeri 3 2,75 1,00 

Toplam 432 3,42 0,93 

Algılanan Sosyal Değer 

18-24 107 2,98 0,87 

0,77
3 0,570 

25-34 165 2,99 0,90 

35-44 99 3,12 0,97 

45-54 45 3,00 0,79 

55-64 13 3,40 1,00 

65 ve üzeri 3 2,86 0,80 

Toplam 432 3,03 0,90 

Algılanan Duygusal Değer 

18-24 107 3,77 0,73 

1,12
0 0,349 

25-34 165 3,78 0,79 

35-44 99 3,61 0,90 

45-54 45 3,91 0,68 

55-64 13 3,92 0,87 

65 ve üzeri 3 3,75 0,50 

Toplam 432 3,76 0,79 

Algılanan Kalite Değeri 

18-24 107 3,33 0,97 

1,43
5 0,210 

25-34 165 3,53 0,84 

35-44 99 3,51 0,91 

45-54 45 3,66 0,86 

55-64 13 3,61 0,98 

65 ve üzeri 3 2,83 0,76 
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Toplam 432 3,49 0,90 

*p<0.05 

Turistlerin prestij arama davranışı yaşlarına göre değerlendirildiğinde algılanan gösterişçi 
değer, algılanan sosyal değer, algılanan duygusal değer ve algılanan kalite değeri 
faktörlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir (p>0.05). Ancak 
grupların ortalamaları incelendiğinde, 55-64 (𝑿𝑿�=3,82±1,00) yaş arasındaki turistlerin 
tatillerden algıladıkları gösterişçi (𝑿𝑿�=3,82±1,00), sosyal (𝑿𝑿�=3,40±1,00) ve duygusal değerin 
(𝑿𝑿�=3,92±0,87) diğer yaş gruplarına göre daha önemli buldukları ifade edilebilir. Algılanan 
kalite değerinde ise 45-54 yaş (𝑿𝑿�=3,66±0,86) arasındaki turistlerin diğer yaş gruplarına göre 
tatillerin prestijli olması açısından elde edilen kalite değerini daha önemli buldukları ifade 
edilebilir. 

Prestij arama davranışının eğitim durumuna göre karşılaştırılması Tablo 7’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 7. Prestij Arama Davranışının Eğitim Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

Faktör 
Eğitim 

Durumu n 

Hata
! 

Yer 
işare

ti 
tanı
mlan
mam
ış.𝑿𝑿� 

S.S F p 

Algılanan Gösterişçi 
Değer 

İlköğretim 13 3,61 0,78 

0,85
5 0,465 

Lise ve Dengi 
Okul 64 3,52 0,83 

Ön lisans/Lisans 263 3,36 0,94 

Lisansüstü 92 3,48 0,99 

Toplam 432 3,42 0,93 

Algılanan Sosyal Değer 

İlköğretim 13 3,15 0,95 

1,16
3 0,324 Lise ve Dengi 

Okul 64 3,18 0,78 

Ön lisans/Lisans 263 2,97 0,89 
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Lisansüstü 92 3,08 0,99 

Toplam 432 3,03 0,90 

Algılanan Duygusal 
Değer 

İlköğretim 13 3,82 0,80 

0,20
2 0,895 

Lise ve Dengi 
Okul 64 3,71 0,69 

Ön lisans/Lisans 263 3,78 0,79 

Lisansüstü 92 3,73 0,89 

Toplam 432 3,76 0,79 

Algılanan Kalite Değeri 

İlköğretim 13 3,57 0,79 

1,16
4 0,323 

Lise ve Dengi 
Okul 64 3,34 0,93 

Ön lisans/Lisans 263 3,48 0,84 

Lisansüstü 92 3,61 1,03 

Toplam 432 3,49 0,90 

*p<0.05 

Analiz sonucuna göre; algılanan gösterişçi değer, algılanan sosyal değer, algılanan duygusal 
değer ve algılanan kalite değeri faktörleri, turistlerin eğitim durumlarına göre istatistiksel 
olarak anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0.05). Prestij arama davranışının gruplar 
arasındaki ortalama dağılımları incelendiğinde ilköğretim mezunu turistlerin algılanan 
gösterişçi değer (𝑿𝑿�=3,61±0,78) ve algılanan duygusal değer (𝑿𝑿�=3,82±0,80) faktörlerine diğer 
eğitim durumuna sahip turistlere göre daha çok önem verdikleri; lise ve dengi okul mezunu 
turistlerin algılanan sosyal değer (𝑿𝑿�=3,18±0,78) faktörüne; lisansüstü eğitim düzeyine sahip 
turistlerin ise tatillerinden elde ettikleri kalite değerinin (𝑿𝑿�=3,61±1,03) diğer gruplara göre 
prestijli olarak değerlendirilmesine daha önemli buldukları ifade edilebilir. 

Tablo 8. Prestij Arama Davranışının Meslek Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

Faktör Meslek Durumu n 

Hata
! 

Yer 
işare

ti 
tanı
mlan
mam

S.S F p 
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ış.𝑿𝑿� 

Algılanan Gösterişçi 
Değer 

Çalışmıyor 98 3,25 0,89 

2,04
8 0,087 

Serbest Meslek 37 3,70 0,94 

Kamu Çalışanı 136 3,40 1,02 

Özel Sektör 
Çalışanı 142 3,45 0,85 

Emekli 19 3,64 0,85 

Toplam 432 3,42 0,93 

Algılanan Sosyal Değer 

Çalışmıyor 98 2,85 0,90 

1,93
8 0,103 

Serbest Meslek 37 3,21 0,89 

Kamu Çalışanı 136 3,13 0,94 

Özel Sektör 
Çalışanı 142 2,99 0,84 

Emekli 19 3,14 0,97 

Toplam 432 3,03 0,90 

Algılanan Duygusal 
Değer 

Çalışmıyor 98 3,75 0,74 

0,88
8 0,471 

Serbest Meslek 37 3,83 0,73 

Kamu Çalışanı 136 3,75 0,85 

Özel Sektör 
Çalışanı 142 3,71 0,80 

Emekli 19 4,06 0,67 

Toplam 432 3,76 0,79 

Algılanan Kalite Değeri 

Çalışmıyor 98 3,35 0,89 

1,18
9 0,315 

Serbest Meslek 37 3,68 0,80 

Kamu Çalışanı 136 3,55 0,88 

Özel Sektör 
Çalışanı 142 3,47 0,93 

Emekli 19 3,50 1,00 
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Toplam 432 3,49 0,90 

*p<0.05 

 

Prestij arama davranışı katılımcıların meslek durumlarına göre karşılaştırıldığında algılanan 
gösterişçi değer, algılanan sosyal değer, algılanan duygusal değer ve algılanan kalite değeri 
faktörleri, turistlerin meslek durumlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermediği görülmektedir (p>0.05). Prestij arama davranışının gruplar arasındaki aritmetik 
ortalama dağılımları incelendiğinde serbest meslek sahibi turistlerin algılanan gösterişçi değer 
(𝑿𝑿�=3,70±0,94) ve algılanan sosyal değer (𝑿𝑿�=3,21±0,89) ve algılanan kalite değeri 
(𝑿𝑿�=3,68±0,80) faktörlerine diğer meslek gruplarına mensup katılımcılara göre daha çok önem 
verdikleri ifade edilebilir. Tatillerden algılanan duygusal değerin prestijli olarak 
değerlendirilmesinde meslek gruplarının neredeyse tamamının ortalamaları yüksek olduğu 
görülmektedir.  

Turistlerin tatillerinde prestij arama davranışlarının gelir durumuna göre farklılık gösterip 
göstermediğini tespit etmek için uygulanan analiz sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9. Prestij Arama Davranışının Gelir Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 

Faktör Ortalama 
Gelir n 

Hata
! 

Yer 
işare

ti 
tanı
mlan
mam
ış.𝑿𝑿� 

S.S F p 

Algılanan Gösterişçi Değer 

3500 ve altı 122 3,24 0,86 

2,39
3 

(1-4) 
0,040* 

3501-4500 57 3,48 0,92 

4501-5500 71 3,42 0,92 

5501-6500 43 3,74 0,83 

6501-7500 32 3,33 1,05 

7501 ve üzeri 104 3,48 1,00 

Toplam 429 3,42 0,93 

Algılanan Sosyal Değer 3500 ve altı 122 2,87 0,82 2,60 0,028* 
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3501-4500 57 2,89 0,94 3 

 
4501-5500 71 3,20 0,79 

5501-6500 43 3,29 0,82 

6501-7500 32 3,16 1,06 

7501 ve üzeri 104 3,02 0,98 

Toplam 429 3,03 0,90 

Algılanan Duygusal Değer 

3500 ve altı 122 3,73 0,76 

2,59
9 

 
0,028* 

3501-4500 57 3,64 0,81 

4501-5500 71 3,78 0,69 

5501-6500 43 3,96 0,73 

6501-7500 32 4,08 0,67 

7501 ve üzeri 104 3,65 0,92 

Toplam 429 3,75 0,80 

Algılanan Kalite Değeri 

3500 ve altı 122 3,30 0,94 

1,52
4 0,186 

3501-4500 57 3,53 0,89 

4501-5500 71 3,55 0,80 

5501-6500 43 3,45 0,85 

6501-7500 32 3,53 0,96 

7501 ve üzeri 104 3,62 0,91 

Toplam 429 3,48 0,90 

*p<0.05 

Tablo 9 incelendiğinde, algılanan gösterişçi değer, sosyal değer ve duygusal değer 
faktörlerinin turistlerin gelir durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği 
tespit edilmiştir. Algılanan gösterişçi değer faktöründeki anlamlı farklılık Tukey testi 
sonucuna göre 3500₺ ve altı (𝑋𝑋�=3,24±0,86) gelire sahip turist ile 5501-6500₺ (𝑋𝑋�=3,74±0,83) 
arası gelire sahip turist arasındadır. Buna göre 3500₺ ve altı gelire sahip turistlerin tatillerinde 
algıladıkları gösterişçi değere 5501-6500₺ arası gelire sahip turiste göre daha az önem 
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verdikleri görülmektedir. Öte yandan algılanan sosyal değer ve algılanan duygusal değer 
faktörleri ile gelir dağılımları arasında aritmetik ortalamalara göre farklılığın olduğu 
görülmektedir. Buna göre 5501-6500₺ arası gelire sahip turistlerin tatillerinde algıladıkları 
sosyal değer diğer gruplar ile karşılaştırıldığında özellikle 4500₺ ve altı gelire sahip turistlere 
göre daha fazla önem verdikleri anlaşılmaktadır. Algılanan duygusal değer faktöründeki 
anlamlı farklılıklar incelendiğinde özellikle 5501-6500₺ ile 6501-7500₺ arası gelire sahip 
turistlerin diğer gelir gruplarına göre tatillerinden elde ettikleri duygusal değerin prestiji 
temsil etmede daha önemli olduğunu söylemek mümkündür. 

Tablo 10. Prestij Arama Davranışının Tatil Bütçesine Göre Değerlendirilmesi 

Faktör Tatil Bütçesi n 

Hata
! 

Yer 
işare

ti 
tanı
mlan
mam
ış.𝑿𝑿�

S.S F p 

Algılanan Gösterişçi Değer 

5000 ve altı 222 3,22 0,91 

6,21
1 

(1-2) 

(1-3) 

(1-5) 

0,000* 

5001-10000 106 3,58 0,90 

10001-15000 40 3,68 0,90 

15001-20000 41 3,56 1,03 

20001 ve 
üstü 22 3,94 0,57 

Toplam 431 3,42 0,93 

Algılanan Sosyal Değer 

5000 ve altı 222 2,92 0,88 

2,30
1 0,058 

5001-10000 106 3,08 0,91 

10001-15000 40 3,10 0,87 

15001-20000 41 3,24 1,01 
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20001 ve 
üstü 22 3,36 0,82 

Toplam 431 3,03 0,90 

Algılanan Duygusal Değer 

5000 ve altı 222 3,72 0,79 

1,08
7 0,362 

5001-10000 106 3,73 0,76 

10001-15000 40 3,85 0,78 

15001-20000 41 3,78 1,00 

20001 ve 
üstü 22 4,06 0,50 

Toplam 431 3,76 0,79 

Algılanan Kalite Değeri 

5000 ve altı 222 3,33 0,93 

4,53
1 

(1-3) 
0,001* 

5001-10000 106 3,55 0,81 

10001-15000 40 3,86 0,72 

15001-20000 41 3,64 0,97 

20001 ve 
üstü 22 3,77 0,85 

Toplam 431 3,48 0,90 

*p<0.05 

Prestij arama davranışının turistlerin tatil bütçelerine göre karşılaştırıldığında algılanan 
gösterişçi değer ve algılanan kalite değeri faktörleri turistlerin tatil bütçelerine göre anlamlı 
farklılık göstermektedir (p<0.05). Tukey testi sonucuna göre; algılanan gösterişçi değer 
faktöründeki anlamlı farklılık 5000₺ ve altı (𝑋𝑋�=3,22±0,91) tatil bütçesine sahip turist ile 
5001- 10000₺ (𝑋𝑋�=3,58±0,90), 10001-15000₺ (𝑋𝑋�=3,68±0,90) ve 20001₺ ve üzeri 
(𝑋𝑋�=3,94±0,057) tatil bütçesine sahip turistler arasında olduğu görülmektedir. Buna göre 
5000₺ ve altı tatil bütçesine sahip turistlerin tatillerinden gösterişçi değerden algılanan 
prestijin diğer gruplara göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda turistlerin 
tatillerine ayrıldıkları bütçe arttıkça tatilden algılanan gösterişçi değere verilen önemin de 
arttığı söylenebilir. Öte yandan algılanan kalite değeri faktöründeki anlamlı farklılık 5000₺ ve 
altı (𝑋𝑋�=3,33±0,93) tatil bütçesinde sahip turist ile 10001-15000₺ (𝑋𝑋�=3,86±0,72) tatil 
bütçesine sahip turist arasındadır. Bu bulgudan hareketle 10001-15000₺ arası tatil bütçesine 
sahip turistleri 5000₺ ve altı tatil bütçesine sahip turistlere göre tatillerden algılanan kalite 
değerinin daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 10 genel olarak incelendiğinde 
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turistlerin tatil bütçeleri arttıkça prestij arama davranışına daha çok önem verdikleri 
söylenebilir. 

SONUÇ 

Araştırmaya katılan yerli turistlerin demografik özellikleri incelendiğinde; katılımcıların 
yarısından fazlasının kadın, eğitim seviyesi yüksek, meslek sahibi genç yetişkinlerden 
oluştuğu belirlenmiştir. 

Araştırmada kapsamında kullanılan anket formunda yer alan katılımcıların prestij arama 
davranışlarını ölçmeye yönelik hazırlanan 18 ifadeye verilen yanıtlara uygulanan faktör 
analizi sonucunda 1 ifadenin faktör yükünün düşük olması nedeniyle analiz dışı bırakılmış, 
kalan 17 ifade 4 faktör grubu altına toplanmıştır. Bu bağlamda, Marmaris ve Bodrumu ziyaret 
eden yerli turistlerin prestij arama davranışları “algılanan gösterişçi değer, algılanan sosyal 
değer, algılanan duygusal değer ve algılanan kalite değeri” şeklindeki grup başlıklarıyla 
açıklanmıştır. 

Söz konusu faktör isimlerinin yapısını oluşturan alt ifadelerin dağılımı incelendiğinde; 
algılanan gösterişçi değer boyutu başarı, zenginlik, prestij ve dikkat çekicilik önermeleri; 
algılanan sosyal değer boyutu sosyal çevreden farklılaşma, kabul görme, iyi bir izlenim 
bırakma gibi önermeler; algılanan duygusal değer boyutu destinasyonda yapılan tatilin eşsiz 
hissettirmesi, zevk vermesi ve hayat kalitesini arttırması gibi önermeler; algılanan kalite değer 
boyutu ise destinasyonda yapılan tatilin kaliteyi satın alma hissi uyandırması, kalite güvencesi 
sunması, üst düzel bir tatil kalitesi sunması gibi önermeler ile  temsil edilmektedir. Bu 
bağlamda yerli turistlerin PAD’na yönelik değer algılarının gösterişçi, sosyal, duygusal ve 
kalite olmak üzere dört boyutla yorumlanabileceği anlaşılmış ve Lee ve ark. (2019) tarafından 
premium gıda marketlerinde gerçekleştirilen çalışmadaki olduğu gibi turizm alanında da 
geçerli kabul edileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Turistlerin prestij arama davranışların ilişkin değerlendirmeleri demografik değişkenler 
açısından incelendiğinde; prestij arama davranışını temsil eden faktörlerin turistlerin 
demografik özelliklerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Özellikle algılanan 
gösterişçi değeri yüksek yaş ortalaması, eğitim durumu ve gelire sahip olan turistler 
tarafından; algılanan sosyal değerin en az lise ve dengi okul mezunu serbest meslek sahibi 
yetişkin turistler tarafından; algılanan duygusal değerin ilköğretim mezunu, emekli, bekar ve 
yetişkin bireyler tarafından daha fazla önemsendiği; algılanan kalite değerinin ise eğitim ve 
gelir durumları yüksek ve yüksek tatil bütçesine sahip genç yetişkin (45-55) turistler 
tarafından daha fazla önemsendiği belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda turistlerin 
prestijli olarak algıladıkları destinasyonlarda gerçekleştirdikleri tatiller, eğitim, gelir ve yaş 
ortalaması yüksek turistler tarafından gerçekleştirildiği söylenebilir. 

Bu çalışma, Bodrum ve Marmaris destinasyonlarını ziyaret eden yerli turistler üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Farklı destinasyonlarda hem yerli hem de yabancı turistler perspektifinde 
incelenerek sonuçlar değerlendirilebilir. Bu öneri ile uygulanan bir araştırmanın, alternatif 
turizm türleri ile belirli bir imaja sahip destinasyonları ziyaret eden turistler açısından 
PAD’nın nasıl algılandığı ortaya koyabilir. Araştırmaya dahil edilen katılımcıların demografik 
özelliklerinden ortalama aylık gelir dağılımları incelendiğinde katılımcıların büyük 
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çoğunluğunun 6500₺ ve altı gelire sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca veri toplama 
aşamasında kolayda örneklem yöntemi tercih edilmiştir. Bu hususta tabakalı örnekleme 
tekniği ya da diğer örnekleme yöntemlerinden biri kullanılarak gelir durumu yüksek olan bir 
örneklem üzerinde veri toplanması önerilmektedir. Son olarak PAD, benlik uyumu, sosyal 
medya gibi değişkenlerle ilişkilendirilmesiyle daha geniş kapsamlı olarak kurgulanacak, nicel 
yöntemler kullanılarak gerçekleştirilecek alternatif çalışmaların alan yazına katkısı açısından 
önemli olacaktır. 
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ÖZET  

Bişkek şehri Kırgızistan’ın başkenti olmasının yanı sıra eğitim, ekonomi ve yaşam standardı 
açısından da ülkenin önemli çekim merkezi durumundadır. Dolayısıyla bütün gelişmelerin 
başlangıç noktasını da oluşturmaktadır. Son yıllarda meydana gelen gelişmelerden biri cafe 
bistro türü işletmelerin yaygınlaşmaya başlamasıdır. Bu çalışmada, sözkonusu işletmelerin 
pazarlama aracı olarak Instagram kullanım durumları ele alınmaktadır. Amaca ulaşmak için 
Instagramı aktif olarak kullanan 10 işletmenin 6 aylık süre içerisinde yapmış oldukları 
paylaşımlar içerik analizine tabii tutulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, bütün işletmelerin 
Instagramı aktif olarak kullanmadıkları, aktif bir şekilde kullanan işletmelerde de paylaşımların 
formata ve tüketici etkileşimini artıracak özelliklere ilişkin bazı eksikliklerinin olduğu tespit 
edilmiştir.    

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Instagram, Cafe Bistro, Bişkek. 

SOCIAL MEDIA USAGE OF COFFEE SHOPS IN BISHKEK: AN 
EXAMPLE OF INSTAGRAM  

ABSTRACT   

Bishkek is not only a capital city of Kyrgyzstan, but also an important center of attraction in 
terms of education, economy and standards of living in the country. Therefore, it constitutes the 
starting point of all kinds of developments and changes. One of the new trends that have 
occurred in recent years is the diffusion of cafe-bistro-type businesses. This paper evaluates the 
Instagram usage of these businesses as a marketing tool. In this context, Instagram posts of 10 
active businesses within a 6-month period were subjected to content analysis. According to the 
results of the research, it was found that not all businesses actively use the Insagram, and the 
businesses that actively use have some drawbacks regarding the format of the posts and the 
consumer engagement features. 

Keywords: social media, Instagram, cafe bistro, Bishkek. 
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GİRİŞ  

Bişkek, Kırgızistan’ın sadece başkenti olmayıp, aynı zamanda kültürel, eğitim ve iş dünyası 
açısından da en önemli çekim merkezi durumundadır. KC Milli İstatistik Komitesinin (2022) 
verilerine göre Bişkek nüfusu 1,1 milyon civarındadır ve toplam nüfusun %16’sına denk 
gelmektedir (http://stat.kg/kg/statistics, 15.06.2022). Bağımsızlık döneminde ülke çapında 
sosyo – kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda birçok gelişmeler yaşanmakla birlikte, bu tür 
değişimlerin genellikle başkent Bişkek’te başladığı, ardından diğer bölge ve şehirlere yayıldığı 
bilinen bir gerçektir.   

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla yaygınlaşması ile küresel markaların yayılımı 
hızlanmaka, tüketim kalıpları ve yaşam tarzları değişmektedir. Global ölçekte 5,2 milyar 
(nüfusun %66’sı) insan çevirim içi olup (https://www.internetworldstats.com/stats.htm, 
15.06.2022), 1,3 milyar insanın Instagram kullanıcısı (https://www.statista.com/, 15.06.2022) 
olduğu bilinmektedir. Kırgızistan’da ise 3,4 milyon (nüfusun %51’i) insan internet kullanıcısı 
olup, 2,9 milyon insan Instagram kullanmaktadır (https://datareportal.com, 15.06.2022). Bişkek 
şehrinde batı ülkelerine ait ürünler, markalar ve batı yaşam tarzı hızla yayılmaktadır. Yiyecek 
ve içecek sektöründe de küresel markaların (KFC, Dodo pizza gibi), Cafe Bistrolarda çalışma 
gibi batı yaşam tarzının da hızla yaygınlaştığı, dolayısıyla bu sektörde rekabetin her geçen gün 
artmakta olduğu söylenebilir (Simkin & Schmidt, 2019). 2010 yılında Bişkek şehrinde yiyecek 
ve içecek sektöründe resmi kayıtlı işletme sayısı 1.000’nin altında iken, bu sayı 2021 yılı 
itibariyle 2.130 civarındadır (http://www.stat.kg, 19.06.2022). Bu sayı içerisinde 2010 yılında 
Cafe Bistrolar yok denecek kadar az sayıda iken, günümüzde birçok Cafe Bistro türü işletme 
faaliyet göstermektedir.  

Dijitalleşmenin hızla yaygınlaşması, işletmeleri hedef kitleleriyle iletişim kurmak için yeni 
pazarlama araçlarını yoğun bir şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Literatürde, Cafe Bistroların 
sosyal medya kullanımı, özellikle Instagram kullanımları üzerine farklı ülkelerin örneğinde 
yapılmış çalışmalar bulunmaktadır (Demirci vd., 2020; Ertopcu, 2019; Rahardjo, 2018; 
Soedarsono vd., 2020; Wibisono, 2020). Bişkek şehrinde hızla gelişmekte olan bu alandaki 
(Cafe Bistro) işletmeleri konu alan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır  (Simkin & Schmidt, 
2019). Bu çerçevede yapılan çalışmanın temel amacı, sektördeki işletmelerin Instagram 
kullanım durumlarının karşılaştırılmalı olarak ortaya konulmasıdır. Ayrıntılı olarak, bu çalışma 
aşağıdaki gibi sorulara odaklanmaktadır: 1) Instagram hesaplarının genel (takipçi sayısı, 
paylaşımların sayısı) durumu nedir? 2) Instagram paylaşımlarının formata, konulara göre 
dağılımı nedir? 3) Instagram paylaşımlarına karşı kullanıcı tepkisi ne düzeydedir? İşletmelerin 
sosyal medya kullanımı ile ilgili literatürde Kırgızistan örneğinde yapılmış sınırlı sayıda 
çalışma bulunmaktadır. Ayrıca, sektördeki işletmelerin sosyal medya üzerinden yürütmekte 
oldukları pazarlama faaliyetleri açısından hem kendi durumlarını, hem de rakip işletmelerin 
durumlarını görmelerini sağlayacaktır.       

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR 

Kırgızstan’da yiyecek ve içecek sektörünün gelişmesi, özellikle Cafe Bistro türü işlemelerin 
faaliyete geçmeye başlamasıyla  2010 yılından sonra yeni bir ivme kazanmıştır (Simkin & 
Schmidt, 2019). Samatova (2010) sektörün o yıllardaki durumunu ele alan çalışmasında, 
sektörün hızla büyümekte olduğunu ancak işletme sayısı açısından hala yeterli olmadığını 
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ayrıca sektörde işletmecilik tecrübesi olmamasının, uluslararası hizmet kalitesinin olmamasına 
yol açtığına, bu sektörde uluslararası sınıflandırmalara uygun bir şekilde sınıflandırmanın 
olmadığına dikkat çekmektedir. Aradan geçen zaman içerisinde hem işletme sayıları hem 
işletme türleri hem de işletmecilerin tecrübelerinde artış gösterdiği söylenebilir. Ancak, 
uluslararası bir sınıflandırma hala söz konusu değildir.  

Yiyecek ve içecek sektörü ile ilgili resmi istatistiklere sadece KC MİK’nin veri tabanında 
turizm istatistikleri kısmından ulaşılabilmektedir. Ancak, bu veri sadece restoranlar başlığı 
altında geçmektedir (Tablo 1). Kırgızistan’da turizm alanında faaliyet gösteren işletme 
sayılarının her geçen gün artmakta olduğu, bu artışa Covid-19 salgınının da engel olmadığını 
görebiliyoruz. 2017 yılında kayıtlı işletme sayısı 11.012 iken, 2021 yılında bu sayının 13.887 
olduğu ve bu artış tüm işletme türleri için geçerli olduğu söylenebilir.  

Restoran işletmelerinin sayısı 2021’de 6.497 olup, toplam sayı içerisindeki payı %47 
civarındadır. Yiyecek ve içecek sektörü planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomik sistemine 
geçiş sürecinde önemli girişimcilik alanı ve fırsatı sunmuştur. Belirtildiği gibi, Cafe Bistro 
türünden işletmelerin tam sayısı belli olmamakla birlikte 50 civarında olduğu tahmin edilebilir.    

Tablo 1. Türüne Göre Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Kayıtlı Ticari Kuruluşlar  
Turizm İşletmeleri 2017 2018 2019 2020 2021 
Oteller 1.137 1.220 1.287 1.361 1.403 
Turizm İşletmeleri ve Dinlenme Tesisleri 918 967 1.047 1.084 1.123 
Restoranlar 5.112 5.438 5.858 6.248 6.497 
Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri 3.732 3.968 4.298 4.648 4.742 
Sanatoryum-Tatil Tesisleri 94 100 103 92 99 
Tabiatı Koruma Alanları ve Milli Parklar 19 22 22 23 23 
Toplam  11,012 11,715 12,615 13,456 13,887 
Kaynak: KC MİK. (2021). http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-

kyrgyzstane/ 

Kırgızistan’ın idari yapılanmasına göre ülke 7 bölge ve 2 şehir idaresinden oluşmaktadır. Şekil 
1’de restoran işletmelerinin sayıları bölgelere ve yıllara göre ayrıntılı olarak sunulmuştur. Ülke 
genelinde kayıtlı olan 6.497 işletmenin yaklaşık %33’ü (2021 yılı itibariyle 2.130 işletme) 
Bişkek’te bulunmaktadır. Bu sayı 2017 yılında 1.746 civarında olup, her yıl arttığı 
görülmektedir. Aynı şekilde diğer bölgelerde de işletme sayılarında yıllara göre artış olduğu 
söylenebilir.   
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Şekil 1. Bölgelere ve Yıllara Göre Kayıtlı Restoran Sayıları   

Kaynak: KC MİK. (2021). http://www.stat.kg/ru/publications/sbornik-turizm-v-
kyrgyzstane/ 

Bişkek ülkenin başkenti, idari ve iş merkezi olması sebebiyle nüfusu da her yıl artmıştır. 
Neticede, yiyecek ve içecek işletmelerinin de sayıca artması doğaldır. 2012 yılında 800 bin 
civarında olan Bişkek nüfusu 2022 yılı itibariyle 1.128.200’e çıkmıştır.  Ayrıca  yükseköğretim 
kurumlarının %70’nin (ülkede toplam 60 üniversite bulunmakta) Bişkek’te olduğu, dolayısıyla 
genç nüfusun yoğun olduğu bir şehirdir (http://stat.kg/, 19.06.2022). Genç nüfus sosyal 
medyadan yoğun bir şekilde yararlanmaktadır. Kırgızistan’da 3,4 milyon kişinin  (nüfusun 
%51) internet kullanıcısı olduğu bilinmektedir. Instagram kullanıcılarının sayısı 2,9 milyon 
olup, %49,2’sı kadın ve %50,8’inin erkek kullanıcılardan oluşmaktadır 
(https://datareportal.com/reports/digital-2022-kyrgyzstan, 16.06.2022).   

Kaynak vd. (2016) tarafından Bişkek’te yapılan bir araştırmaya göre, Bişkek nüfusunun aktif 
bir sosyal medya kullanıcısı oldukları ve en populer sosyal ağ olarak Facebook ifade edilmiştir. 
Boz vd. (2018) tarafından yapılan çalışmada ise Bişkek’te üniversite öğrencileri arasında 
WhatsApp, Instagram ve Youtube en çok kullanılan sosyal medya ağları olduğu ve özellikle 
Instagram kullanım süreleri bakımından Türkiye’deki üniversite öğrencileri ile aynı olduğu 
sonucu ortaya konulmuştur. Diğer taraftan, Instagram’ın kurumlar tarafından kullanımı üzerine 
de çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Asanbekova ve Maksüdünov (2018) tarafından 
Kırgızistan’daki otel işletmelerinin Instagram kullanımı üzerine yapılan çalışmaya göre, 
Kırgızistan’da otel işletmelerinin yaptıkları paylaşımların ağırlıklı olarak fotoğraf formatında 
ve Rusça oldukları, ayrıca, pazarlama aracı olarak Instagramın gücünden yeterli düzeyde 
yararlanılmadığı sonucuna varılmıştır.  

Günümüzde tüketicilerin ürün ve hizmetlere ilişkin tercih kararlarında internet ve sosyal medya 
önemli bir bilgi kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, tüm işletmeler, özellikle yiyecek ve 
içecek sektöründeki işletmeler internet ve sosyal medya araçlarından etkin bir şekilde 
yararlanmak durumundadırlar. Kahve tüketimi, bir batı yaşam tarzı olarak dünyaya yayılırken, 
başlangıçta daha çok ev ortamında ve işyerine tüketilen kahve tüketimi ‘üçüncü mekân’ olarak 
tanımlayabileceğimiz belirli mekânlarda tüketilen ve sosyal etkileşim imkânı sağlayan bir 
aktivite haline gelmiştir (Simkin & Schmidt, 2019). Bu eğilim çerçevesinde gelişme gösteren 
Cafe Bistrolar son yıllarda yaygınlaşmaktadır.  
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Perakende kahve işletmeciliği Orta Doğu ülkelerinde de son on yılda hızla gelişmekte olduğu, 
buna ek olarak mobil iletişim araçlarının ve sosyal medyanın yaygınlaşması ile birlikte kahve 
işletmelerinin çekiciliğini artırmaktadır. Bu ortamda işletmeler amaçlarına ulaşabilmesi için 
sosyal medyayı kullanarak sürekli olarak pazarlama faaliyetlerini optimize etmeleri gerektiğine 
işaret edilmektedir (Begum vd., 2020).  

Ertopcu (2019) tarafından yapılan araştırmada, TripAdvisor seyahat yorum sitesine göre yılın 
en iyi restoranları içerisinden aktif Instargam hesabı olan ve sekiz farklı ülkeye ait 12 işletmenin 
Instagramda paylaştıkları fotografların içerik analizi yapılmıştır. Söz konusu çalışmanın 
bulgularına göre, restoran işletmelerinin Instagram paylaşımlarında yemek sunumları, tanıtım 
ve doğal ürünlerin yoğunlukta olduğu, yorumlarda ise işletme isimleri, bölge, kentler ve 
restoranların yer aldığı tespit edilmiştir.   

Soedarsono vd. (2020) tarafından Cafe Bistroların Instagram kullanımlarına yönelik bir çalışma 
yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, pazarlama aracı olarak, hedef kitleye mesajları 
ulaştırmada Instagram uygulamasının geleneksel medyaya kıyasla daha düşük maliyetli ve daha 
etkin bir araç olduğu ortaya konulmuştur. 

Demirci vd. (2020) Türkiye’de Eskişehir ilinde faaliyet gösteren yiyecek içecek işletmelerinin 
Instagram kullanım durumlarını ele alan bir çalışma yapmışlardır. Araştrma sonuçlarına göre, 
genel olarak işletmelerin önemli bir kısmının Instagram’ı yeterince aktif ve etkileşimci 
kullanmadığı (20 işletmeden 8’inin hiçbir paylaşımda bulunmadığı), işletmelerin toplamda 
133.062 takipçiye, paylaşımı yapılan 122 fotoğrafın 14.977 beğeniye, 11 videonun ise 70.638 
görüntülemeye ulaştığı tespit edilmiştir.  

Cafe Bisrotların ve genel olarak yiyecek ve içecek sektöründeki işletmelerin sosyal medya 
kullanımları üzerine yapılan çalışmalar bulunmak ile birlikte, konuyu Kırgızistan örneğinde ele 
alan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Özellike, Bişkek şehrinde hızla gelişmekte olan Cafe 
Bistroların Instagram kullanımları üzerine yapılan çalışma bu sektördeki işletmelerin sosyal 
medya kullanımları hakkında genel bir fikir vermesi açısından önem arz etmektedir.    

YÖNTEM  

Bu çalışmada Bişkek şehrinde faaliyet göstermekte olan Cafe Bistro türünden işletmelerin 
Instagram kullanma durumları karşılaştırılmalı olarak incelenmektedir. Instagramda toplam 49 
adet Cafe Bistro kayıtlı olmakla birlikte, çalışmanın kapsamı sektörde önde gelen ve Instagram 
sosyal medyada aktif hesabı olan 10 tane işletme ile sınırldır. Çalışma kapsamına alınan 
işletmelerin seçiminde işletmelerin Instagram sayfalarındaki takipçi sayıları (min=10 000), 
yayınlanan paylaşımların toplam sayısı (min=200) gibi kriterler esas alınmıştır. Söz konusu 
işletmelerin Instagram hesaplarındaki son altı aya ait (01.07.21-31.12.21) paylaşımlara içerik 
analizi yapılmıştır. İçerik analizi, metin, sözlü, fotograf ve video materyalleri analiz etmek için 
yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile kurumsal reklamlar, adayların seçim 
kampanyaları, işveren duyuruları, bilimsel kitap, dergi, internet ve sosyal ağların içeriklerini 
analiz etmek mümkündür (Elo ve Helvi, 2007). İçerik analizi, işletmelerin Instagram 
sayfalarının genel durumu (takipçi ve paylaşımk sayısı), paylaşımların formata ve konulara göre 
dağılımı, paylaşımlara karşı kullanıcı tepkisi (like, comments) gibi kriterlere göre yapılmış, 
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tablolaştırılmış, bazı betimleyici istatistikler (min, max, ortalama) ile sunulmuştur. Tablolar da 
işletmelerin Instagram sayfalarındaki takipçi sayısına göre en çoktan en aza doğru sunulmuştur.  

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Cafe Bistroların Instagram sayfalarının genel durumu Tablo 1'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.  
Tabloda görüldüğü gibi, birinci sırada olan işletmenin 51.980 ve onuncu sırada olan işletmenin 
10.118 takipçisi vardır. Ortalama takipçi sayısı ise 26.783'tür. Araştırma kapsamına giren 
işletmelerin %40nın takipçi sayıları ortalamanın (26.783) altındadır. Sayfaya yüklenen fotoğraf 
ve video içeriğinin sayısına ilişkin veriler iki sütunda verilmiştir. Birincisi yüklenen tüm 
fotoğraf ve video materyallerinin sayısını temsil etmekte, ikincisi ise Temmuz-Aralık (2021) 
döneminde yüklenen paylaşımların sayısını temsil etmektedir.  

Tablo 2. Cafe Bistroların Instagram Hesaplarının Genel Durumu  

№ 
İşletme  

Adı 
Takipçilerin 

sayısı 
Paylaşımların 
toplam sayısı 

Temmuz – 
Aralık 2021 

paylaşımların 
sayısı 

Instagram  
hesabı 

1 Shokoladnitsa 51980 1096 22 @shoko_kg 
2 Booblik  37314 1303 41 @ya_booblik 
3 Adriano  33225 595 37 @adriano_coffee 
4 Bellagio 31511 1980 134 @bellagio_coffee 
5 Aldo  31010 752 21 @aldo.coffee 
6 Sierra  27347 3638 111 @sierra.kg 
7 Positano  17285 1079 18 @positano_bishkek 
8 Social coffee 15434 679 115 @socialcoffee.bishkek 
9 Giraffe  12615 815 31 @giraffe_coffee 
10 Skyberry  10118 232 38 @skyberry.kg 
  Min=10118 

Max=51980 
Ort.=26783 

 Min=21 
Max=134 
Ort.=56,8 

 

Paylaşımların toplam sayısı bakımında en çok paylaşım (3.638) Sierra Coffee, en az paylaşım 
(232) Skyberry tarafından yapılmıştır. Bazı işletmeler takipçilerine kendilerini hatırlatmak için 
içeriklerini her gün güncellerken, diğerleri ayda bir kez veya daha az sıklıkla paylaşım 
yapmaktadırlar. Örneğin, altı ay içinde en fazla sayıda paylaşım (134) Bellagio tarafından 
yapılmıştır. Diğer taraftan, altı aylık bir süre içerisinde Pozitano tarafından sadece 18 tane 
paylaşım yapıldığı görülmektedir.  

Çalışmanın bir sonraki göstergesi olan paylaşımların formata göre dağılımı Tablo 3’te 
sunulmuştur.  

Tablo 3. Paylaşımların Formata Göre Dağılımı 
№ İşletme Adı f* % Resim Video 
1 Shokoladnitsa 22 100.0 15 (68.2%) 7 (31.8%) 
2 Booblik  41 100.0 28 (68.3%) 13 (31.7%) 
3 Adriano  37 100.0 27 (73.0 %) 10 (27.0%) 
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4 Bellagio 134 100.0 13 (9.7 %) 121 (90.3%) 
5 Aldo  21 100.0 11 (52.4% ) 10 (47.6%) 
6 Sierra  111 100.0 95 (85.6 %) 16 (14.4%) 
7 Positano  18 100.0 16 (88.9%) 2 (11.1%) 
8 Social coffee 115 100.0 105 (91.3%) 10 (8.7%) 
9 Giraffe  31 100.0 24 (77.4%) 7 ( 22.6%) 
10 Skyberry  38 100.0 30 (78.9%) 8 (21.1%) 
 Toplam  568 100.0 364 (64.1%) 204 (35.9%) 
* Temmuz – Aralık 2021 dönemdeki paylaşımların sayısı 

Tabloda görüldüğü gibi, yüklenen paylaşımların çoğu resim (%64) ve geriye kalan kısmı (%36) 
video formatındadır. Sadece Bellagio’nun dağılımı (paylaşımların % 10’u resim) genel 
dağılıma uymamakla birlikte diğer işletmelerde genellikle daha çok resim formatındadır. 
Mevcut duruma göre paylaşımların çoğunluğunun resim formatında olduğu görülmekte ancak 
son dönemlerde Tik Tok’un popüler olmasıyla birlikte video formatındaki paylaşımlar daha 
çekici hale gelmektedir. Cafe Bistroların bu durumu gözönünde bulundurmaları ve 
paylaşımlarda daha çok video formatını tercih etmeleri önerilebilir.   

Çalışmada işletmeler tarafından yapılan paylaşımlara karşı takipçilerin tepkisi analiz edilmiş ve 
elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. Paylaşımlara Karşı Takipçilerin Tepkisi  
№ İşletme Adı f Beğeni Yorum Video İzleme 
1 Shokolodnitsa 22 792 32 2927 
2 Booblik 41 8771 678 115105 
3 Adriano 37 3088 230 24116 
4 Bellagio 134 2641 898 339353 
5 Aldo 21 122 2 1560 
6 Sierra  111 10736 1370 76952 
7 Positano  18 1442 20 1003 
8 Social Coffee 115 4121 29 83749 
9 Giraffe 31 2837 111 10512 
10 Skyberry 38 1588 83 26943 
 Toplam  568 36138 3453 682220 
 Min 21 122 2 1003 
 Max 134 10736 1370 339353 
 Ortalama 56.8 3613.8 345.3 68222 

Tabloya baktığımızda, ortalama beğeni sayısı 3.614 olup, işletmelerin %70’nin beğeni sayısı 
bu göstergenin altındadır. Yorumlarda ise ortalama 345 ve işletmelerin %60’nın yorum sayısı 
ortalamanın altındadır. Diğer taraftan paylaşılan videoların izlenme sayılarına bağtığımızda ise 
ortalama 68.222 kez izlenmiş gözüküyor ve yine işletmelerin %60’nın göstergesi ortalamanın 
altındadır.  

Çalışmada işletmelerin paylaşımlarının (fotograf ve video) konularına göre dağılımı 
oluşturulmaya çalışılmış ve fotograf formatındaki paylaşımlara ilişkin bulgular Tablo 5’te, 
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videolara ilişkin bulgular ise Tablo 6’da sunulmuştur. Aşağıdaki beş farklı konu başlığı 
tanımlanmış, paylaşımlar ona göre kategorize edilmiştir: 

• C1 - reklam içerikli (indirimler, promosyon kodları, promosyonlar ve indirimler) 
• C2 - yarışmalar (tüketicilerin dikkatini çekmek ve izleyicilerin etkinliğini artırmak için 

düzenlenen yarışmalar) 
• C3 - iş süreci (personelinin, kahve makinelerinin vb. çalışma süreci). 
• C4 - bilgi içerikli (kafedeki tüm bilgiler, hizmet yelpazesi, haberler ve tavsiyeler) 
• C5 - eğlence içeriği (komik ve esprili videolar, kafelerin özel bölümleri, Tik Tok 

trendler, dans vb.) 

Genel olarak fotoğraflı paylaşım tablosuna bakacak olursak, paylaşımların çoğu tüm işletmeler 
bazında işletmelerin servisleri ile çeşitli haberlerden oluşmaktadır. Bazılarında paylaşımların 
tamamı (%100) bu kategoriden olduğu görülmektedir. Paylaşımların daha çok bilgi vermek, 
işletmenin haberlerini paylaşmak (C4) amacıyla yapıldığı söylenebilir. Bu konuyu reklam 
içerikli (C1) paylaşımlar takip etmektedir. Yarışma, süreçler ve eğlence içerikli paylaşımların 
kıyaslamalı olarak daha az olduğu görülmektedir.   

Tablo 5. Fotograflı Paylaşımların Tematik Dağılımı  
№ İşletme Adı f % С1 (%) С2 (%) С3 (%) С4 (%) С5 (%) 
1 Shokoladnitsa 22 100% - - - 100 - 
2 Booblik 41 100% 25.0 3.6 - 67.8 3.6 
3 Adriano 37 100% 7.4 - 3.7 74.1 14.8 
4 Bellagio 134 100% 33.3 - - 66.7 - 
5 Aldo 21 100% 10.0 - - 90.0 - 
6 Sierra 111 100% 5.0 3.0 12.0 77.0 3.0 
7 Positano 18 100% 8.0 - - 92.0 - 
8 Social coffee    115 100% 9.0 - 16.0 75.0 - 
9 Giraffee 31 100% 20.0 - - 80.0 - 
10 Skyberry 30 100% - - 10.0 90.0 - 

Diğer taraftan video paylaşımların tematik dağılımına baktığımızda ise fotograf içerikli 
paylaşımlara benzer bir dağılım olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir ifadeyle, paylaşımlarının 
büyük bir kısmı iki işletme (Booblik ve Giraffee) hariç hizmet süreci ve haberler gibi kafe 
hakkındaki tüm bilgileri içeren videolardan oluşmaktadır. Bu kategoriden sonra en çok video 
konusu, süreçler ile ilgili (C3), reklam (C1) ve eğlence içerikli (C5) olduğu söylenebilir. Video 
formatlı paylaşımlarda en az temsil edilen konu başlığının yarışmalar (C2) olduğu 
görülmektedir. Hem fotoğraf hem de video formatındaki paylaşımlarda en az temsil edilen konu 
başlığının yarışmalar (C2) olduğu sonucunda varılmıştır. Ancak en çok beğeni ve yorumların 
yarışma içerikli paylaşımlarda olduğu görülmüştür. Dolayısıyla, işletmelerin Instagram 
paylaşımlarında tüketici ekileşimini arttırmak için yarışma içerikli paylaşımlara daha çok yer 
vermeleri önerilebilir.  
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Tablo 6. Video Paylaşımların Tematik Dağılımı 
№ İşletme Adı f % С1 (%) С2 (%) С3 (%) С4 (%) С5 (%) 
1 Shokoladnitsa 7 100% - - 20.0 80.0 - 
2 Booblik 13 100% 16.0 - - - 84.0 
3 Adriano 10 100% - - 66.0 33.0 1.0 
4 Bellagio 121 100% 20.0 16.0 10.0 40.0 14.0 
5 Aldo 10 100% 12.0 - 38.0 50.0 - 
6 Sierra 16 100% 20.0 - 20.0 60.0 - 
7 Positano 2 100% - - - 100.0 - 
8 Social coffee    10 100% 24.0 - - 76.0 - 
9 Giraffee 7 100% - - 15.0 - 85.0 
10 Skyberry 8 100% - - 14.0 28.0 58.0 

Araştırma kapsamında yukarıdaki göstergelere ek olarak Cafe Bistrolar tarafından kullanılan 
promosyon yöntemleri de değerlendirilmiştir ve işletmelerin bir kısmının (3-4 işletme) 
promosyon kapsamında target (hedef) reklam türü kullandıkları görülmüştür. Instagramda ürün 
ve hizmetleri tutundurmanın en etkili yollarından biri target reklamdır. Dolayısıyla tanınırlığı 
ve satışı arttırmak için söz konusu yöntemin kullanılması gerekir. Ayrıca Instagram'da ürün ve 
hizmeti tutundurmanın bir diğer yolu olan hashtag'lere (#) de dikkat edilmelidir. Bu yöntem 
hem etkili, hem de ücretsizdir. Araştırma kapsamında “#кофейнябишкек” ve “#coffeebishkek” 
hashtaglerinin aktif olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Hashtag aramalarda sık kullanılan 
anahtar kelimelerin tercih edilmesi tüketicilerin dikkatini çekmek açısından önem arz 
etmektedir. Ayrıca Instagramın coğrafi konum özelliğinin de aktif olarak kullanılması 
gerekmektedir. Araştırma kapsamında işletmelerin adreslerini daha çok Bişkek olarak 
işaretledikleri görülmüştür. Fakat Bişkek’teki tam adreslerini göstermeleri etkileşimi arttıracak 
bir unsur olabilir.   

SONUÇ 

Kırgızistan’da son 30 yıllık dönemde birçok alanda hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Piyasa 
ekonomisine geçiş ile beraber her sektörde hem yerel markalar oluşmaya başlamakta, hem de 
uluslararası ve global markalar tüketicilere sunulmaktadır. Bu gelişmeler, teknolojik alandaki 
gelişmeler ile birlikte daha da hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Ülkede, batı ülkelerine özgü 
yaşam tarzı, ürün ve hizmetler yaygınlaşmaktadır.  

Sadece yemek yenilen veya kahve içilen mekân olmaktan ziyade, ev ve iş ortamı dışında 
çalışmak ve sosyal etkileşim amacıyla zaman geçirmek için ‘üçüncü’ bir ortam oluşturan Cafe 
Bistrolar son 10 yıl içerisinde Kırgızistan’da da hızla yaygınlaşmakta ve özellikle ülke başkenti 
Bişkek şehrinde yoğunlaşmaktadır.    

Bişkek şehrinde faaliyet gösteren Cafe Bistro işletmelerinin bir kısmı hedef kitleleriyle iletişim 
kurmak, tüketicilerin davranışlarını anlamak, genel olarak pazarlama faaliyetlerini yürütmek 
için sosyal medyanın öneminin farkına varmaya başladığı söylenebilir. Ancak, Instagram 
kullanımlarının etkin ve yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Araştırma kapsamındaki 
işletmelerin daha çok resim formatındaki paylaşımları yaptıkları, ancak günümüzde 
tüketicilerin daha çok video formatındaki içeriklere önem verdiği göz önünde 
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bulundurulmalıdır. Mevcut paylaşımlarda yarışmaları konu alan içeriklerin en az olmasına 
karşın, bu tür paylaşımlara karşı tüketici tepkisinin daha çok ve daha aktif olduğu 
unutulmamalıdır. Instagramı pazarlama aracı olarak kullanırken, hem ücretli, hem de ücretsiz 
seçenekler bulunmaktadır. Araştırma kapsamına giren işletmeler her iki seçenekten de belirli 
bir düzeyde yararlanmaktadır.  

Sonuç olarak, bu sektördeki işletmeler Instagram kullanarak daha etkin ve daha az maliyetle 
pazarlama faaliyetleri yapabilmektedir. Ancak iletişim kurdukları kitle, Instagramı kullanan 
tüketiciler ile sınırlıdır. Ayrıca, işletmelerin çoğu sosyal medya pazarlama faaliyetlerini kendi 
çabalarıyla yürütmeye çalışmakta, profesyonel hizmet alan sınırlı sayıda işletme 
bulunmaktadır. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler hedef kitlelerinin aktif olarak 
kullandıkları sosyal medyaları takip etmeli ve aktif olarak kullanmalıdır. Ayrıca, bu konuda 
bundan sonraki yapılacak çalışmalar, Instagram dışındaki diğer sosyal medya türlerini ve Cafe 
Bistrolar dışındaki diğer yiyecek ve içecek işletmelerini kapsayacak şekilde genişletilebilir. 
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ABSTRACT  
Understanding customer’s satisfactions, experiences, and preferences contribute to the food and 
beverage industry's marketing strategies to promote Malaysia's food heritage and gastronomy 
tourism, especially in Muar, Johor, Malaysia. Nevertheless, there are only a few empirical 
studies have been done to determine customer satisfaction in experiencing gastronomy tourism, 
especially in Malaysia. Previous studies focused on customer’s perceptions and perceived 
Malaysia food heritage in Penang and Kelantan in Malaysia by using quantitative methods. 
Therefore, this study focuses on customer satisfaction in the gastronomy tourism experience of 
Mi Bandung Muar, Johor, Malaysia. This study aims to explore the elements of sensory 
attributions toward Mi Bandung Muar, identify the safety and hygiene that influence the 
experience of Mi Bandung Muar, and determine the customers' satisfaction with Mi Bandung 
Muar. This study uses the qualitative research method by using semi-structured interview 
questions with a total of seven respondents. This study is using thematic analysis to analyse 
data. The findings of this study contain three elements of customer satisfaction; sensory 
attributions (smell and taste), safety and hygiene, and satisfaction and experience. Hence, this 
study contributed to helping the food and beverages industry to enhance customer satisfaction 
and experience, and Destination Marketing Organizer (DMO) promote the signature dish of 
Muar globally. 

Keywords: Gastronomy tourism, Malaysian Food Heritage, Customer Satisfaction, Sensory 
Attribution, Food Safety and hygiene, Tourism Sensory Experience 

INTRODUCTION  
Gastronomy tourism has become a top trend in many countries worldwide and contributed to 
higher expenditure among travellers, especially in this modern era (Ministry of Tourism and 
Culture Malaysia, MoTaC, 2013). According to the Department of Statistics Malaysia (2019), 
tourism has contributed 94.5 billion to the country’s Gross Domestic Product (GDP) and earned 
86 billion in tourism receipts with 26.1 million tourist arrivals in 2019. Malaysia’s tourism 
industry is one of the most significant contributors to the country’s economy (The Star 
Business, 2017). The food and beverages industry (13.3%) are the third contributor to tourist 
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receipts after shopping (33.6%) and accommodation (24%) (Tourism Malaysia, 2020). 
Gastronomy tourism products developed from different cultures and ethnic particularly Malays, 
Chinese, Indians, and other ethnic groups. 

Moreover, the concept of gastronomy tourism contributes to the food preservation of the local 
culture and heritage, and economy because it reflects the local food heritage and local lifestyle 
(Bjork et al., 2016).           

Food tourism is niche tourism where tourists travel to a destination or country to experience 
authentic cultural food and has become a new trend for food lovers to seek novelty and 
experience the culture. According to UNWTO (2012), food tourism is a form of heritage 
tourism in which tourists engaged in food-related activities and experienced different cultures 
and histories. Therefore, as a multiracial country, Malaysia has lots of traditional foods and 
beverages such as nasi lemak, roti canai, teh Tarik, dim sum, satay, and more (Hashemi & 
Hosseinian, 2015).  In addition, Malaysia was also promoting Malaysian food tourism through 
festivals such as Fabolous Food 1Malaysia (FF1M), Asian Food Heritage, Street Food Festival, 
and Restaurant Food Festival (Ministry of Tourism and Culture Malaysia, MoTaC, 2013). As 
a result, Malaysia received many tourists every year.  

Muar town in Johor, Malaysia is known as a honeypot for people who craved authentic local 
foods. Muar has a unique culture that can be offered to tourists, such as heavy meals and satay 
for breakfast (Tourism Johor, 2020). Besides, tourists can sip a cup of local coffee and consume 
Muar’s signature dish, Mi Bandung. Hence, the Destination Marketing Organization (DMO) 
could take this opportunity to promote Muar as a gastronomic tourism destination and increase 
the local’s economy. However, the DMO must include the consideration of customer 
satisfaction based on their experience with local foods to ensure sustainable tourism growth.   

LITERATURE REVIEW  
De Jong and Palladino (2018) implemented gastronomy as any food and drink that related to 
the cultural values, food production and preparation, and the physiological effects of food 
towards an individual. In this context, gastronomy refers to human welfare and diet, and the 
United Nations World Organization (UNWTO, 2020, pp.8) defines gastronomy tourism as "the 
whole of the recreational and experimental activities related to foods and beverages performed 
in destinations for entertainment purposes." In addition, a gastronomy tourist is a person who 
is involved with tasting, preparing, experiencing, researching, discovering, and understanding 
food (Kivela & Crotts, 2006; Yilmaz 2016).   In other words, gastronomy tourism relates to a 
visit to a destination by experiencing a particular food culture or experience the food producers' 
food processes.  

According to Yuncu (2010), gastronomy tourism is a part of the local culture experienced by 
tourists, and it became part of local economic development. Thus, gastronomy tourism has 
played a crucial role in contributing to the economic and social development of the locals. 
Farridah (2010) emphasized that a tourism destination can be promoted by giving tourists 
experienced a different culture of food and beverages. Based on a survey done by Kivela and 
Crotts (2006), and Erkmen, (2019), there are four categories of gastronomy tourism; existential, 
experimental, recreational, and diversionary gastronomy tourists. Therefore, Gastronomy 
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tourism is encouraged to boost tourists’ enjoyment of food and beverage-related activities and 
events (Wolf, 2002; Guzel & Apaydin, 2016). In fact, gastronomy tourism has the supremacy 
of influencing tourists eating and drinking habits and giving life experience of the destination 
being visited (Farridah, 2010).  

On the other hand, gastronomy tourism gives personal experience and memories from the 
dining experience. For example, Europe, Melbourne, and Australia (2004) have established 
some tourist destinations for gastronomic tourism by promoting authentic food and beverages. 
Thus, Haukeland and Jacobsen (2019) suggest that every tourism destination needs to develop 
a gastronomy destination and make it outstanding for tourists who crave authentic experiences. 
In other words, food and beverages are crucial components in tourism because it helps to boost 
the tourist experience in tourist destinations (Kim & Iwashita, 2016). 

Well-established gastronomy tourism in a country builds a strong impression and good 
gastronomy image toward gastronomic tourists. Eren and Celik (2016) believed that 
gastronomy image influences tourists' decision-making process because they acknowledge the 
quality of gastronomic experience. In addition, Cheung et al. (2008); Yilmaz, (2016) 
gastronomic image shapes the tourist's on-site behaviours, satisfaction level, re-visit intention, 
and willingness to recommend. Tourists would like to share their experiences by talking to 
others, commenting and review at product websites, and sharing on social media (Cheung & 
Litvin, 2008; Yilmaz, 2016). A study by Wang (2011) shows that the tourist's good experience 
helps future tourists make decisions to visit a destination and raise awareness of gastronomy 
tourism. 

Malaysia is a multiracial country with different ethnicities, cultures, languages, and histories.  
Malaysia has offered different types of food and beverages, and each food represents different 
types of cultures and ethnicities. For instance, Penang has become one of Malaysia's 
gastronomic tourism destinations because it offered various choices and gourmet range from 
street food to fine dining (Farridah, 2010). As stated by Tourism Penang (2009), the famous 
local dishes are Nasi Kandar, Laksa, Char Kuey Teow, Hokkien Mee, Rojak, Bukit Tambun 
Seafood, Pasembur, and Satay. Therefore, Penang has known as the "Food Capital of Malaysia" 
and attracted tourists, especially from neighbouring countries such as Thailand, and Indonesia, 
and has attracted European tourists to visit and experience local foods in Penang (Atikhambar 
et al., 2018). Thus, the finding from this study can be employed in Muar to build a gastronomic 
image and develop this royal town as one of the gastronomy tourism destinations in Malaysia.   

Malaysian Food Heritage  

Food heritage in Malaysia is varied because Malaysia is a multiracial country with three 
dominant races which are Malays, Chinese and Indian. Hence, it makes Malaysia popular with 
cultures and heritage including foods that represent the races’ cultures such as Baba Nyonya, 
Javanese, Malays, Chinese and Indian. In addition, according to Ng and Karim (2016), food is 
more than a symbol of culture, food can represent ethnicity. According to Omar, Karim, and 
Omar (2015), community lifestyle is embedded with local culture and it is having cultural 
values that need to be preserved for the future generation.  
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This statement is supported by Karim, Rashid, and Camillo (2011) people choose their food 
according to their tastes, environments, and economies. The food chosen has become the 
symbol of the individual culture, and eating habits have evolved to reflect people’s own tastes 
and preferences. Thus, food heritage can be defined as typical food of people that represent 
themselves with pass-down recipes from ancestors for next future generations to preserve the 
food from being faded. Md Ramli et al., (2017) emphasized that the concern for the preservation 
of traditional cuisine is closely related to the ingredients, preparation method, dishes, and eating 
propriety.   

Henderson (2009) suggested there are three ways of the relation between food and tourism. 
First, as a tourism commodity, food has an intangible cultural heritage value.; second, food is 
regarded as a strategic management instrument that may (re)create a destination image and 
maintain or revitalize visitor flows towards a destination” (Renko, 2010). Third, food and 
tourism are interrelated and can be stand-alone tourism for tourists and visitors interested in 
visiting a destination (Almir & Merima 2014 Food Heritage for tourists to have a great 
experience when traveling to Malaysia. Food heritage was determined based on The 
Declaration of National Heritage, Act 645, the declaration of tangible or intangible heritage 
characteristics such as uniqueness, historical attributions, the uniqueness of natural heritage, 
and tangible or intangible cultural heritage. Therefore, Mi Bandung can be a Malaysian Food 
Heritage because Mi Bandung fit the characteristic required in Act 645. Mi Bandung is a 
symbol of Muar local food because it is originally local food and represents a local lifestyle that 
is to be preserved for the future generation.  

Factors of Tourist Satisfaction 

The Sensory Attributions  

Studies by Agapito (2012) and Isci (2016) stated that human sensory is crucial for tourist 
experience and satisfaction to reach the highest level of satisfaction. As Koster (2009) stated, 
cultural, social, psychological, and sensory acceptance are the factors that influence tourists in 
the decision-making of destination choices. According to Mak et al. (2012), food is the main 
contributor to sensory attributes: taste, aroma, texture, and appearance. Eves and Kim (2009), 
Mora, Sanchez, Guzman and Cuadra (2021) mentioned that sensory appeal influences their 
local food choice, and tourists are satisfied to experience local food through the smell, taste, 
and food image. Hence, the sensory attribute is important in the tourism experience because 
according to Pan and Ryan, (2009); Lv et al. (2020), the tourism experience required sensory 
stimulation through all human senses, and physical sensation gives added value to the tourist 
experience. As supported by Rahman, Khalifah, and Ismail (2017), human senses are need to 
fully utilized to upsurge satisfaction either pe-visit, during the visit or after the visit. For 
example, tourists use their senses like sight, smell, and taste to experience local food, which 
tourists attached to the destination and influence tourist re-visit intention in the future (Hyun, 
2012; Lv et al., 2020).   

Food Safety and Hygiene 

Fatimah et al. (2011) mentioned food hygiene influenced tourists’ food destination choices. 
Tourists choose a restaurant based on facility cleanliness like floors, tables, and bathrooms (Lee 
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et al., 2012). Apart from that, tourists also choose a restaurant based on restaurant-grade to 
determine food safety. Moreover, Aksoydan et al. (2007); Bai et al., (2017) proved that hygienic 
factors; cleanliness of the restaurants, toilets, kitchen, and porcelain and cutlery, affected 
tourists' dining choices in the restaurant. A study conducted by Chow et al. (2019) proved that 
maintaining restaurant hygiene affected the tourist dining experience and contribute to overall 
satisfaction.  

Satisfaction and Experience  

Past studies showed that customer satisfaction and experience have interrelations with brand 
loyalty, and influence decision-making, and behavioural on-site (Tsai & Chen, 2007). Karim et 
al. (2010) stated that satisfied tourists are likely to return to the same location and suggest it to 
others, particularly family and friends, as well as offer economic advantages to local food 
businesses. Moreover, tourists' choices in food consumption are influenced by five proportions; 
cultural and religious factors, socio-demographic factors, motivational factors, personality, and 
experience (Mak, 2012). Based on the five proportions, Kim and Scarles (2009), and Tsai et al, 
(2015) divided motivational factors into sub-factors which are exciting experience, escape from 
routine, health concern, learning knowledge, authentic experience, togetherness, prestige, 
sensory appeal, and physical. Tourists’ satisfaction is related to cognitive perspective, in which 
tourist compare their expectations before they had the service and after they had experienced 
the service (Mora et al, 2021). Furthermore, the food quality, quality of service, physical 
environment, and price determine overall satisfaction and positive future behaviour. Services 
are intangible, and tourists need to be physically present to experience the service; thus, the 
restaurant's physical environment plays a vital role in giving a great impression to them and to 
create loyalty.  

CONCEPTUAL FRAMEWORK  
Abdullah’s et al., (2018) study is regarding the food quality, service quality, price fairness, and, 
restaurant re-visit intention in the context of halal-certified restaurants. Based on the previous 
finding, customer satisfaction is affected by food quality, service quality, and price fairness. 
Next, the element of safety and hygiene is employed from a previous study by Chow et al., 
(2019) which this study aims to posit hygiene expectation and hygiene experience as the main 
diner satisfaction. Based on the findings, hygiene expectations and hygiene experience confirm 
directly related to diner satisfaction.  

This study focused on 3 attributes which are sensory attributions (the aroma and the taste of Mi 
Bandung Muar), food safety and hygiene (the restaurant’s cleanliness), and satisfaction and 
experience (the service quality, the food’s price, the quality of physical environment). Hereby, 
the concept was modified according to the focus of this study which is to discover elements of 
sensory attribution, the influence of food safety and hygiene on customer satisfaction, and to 
explore customer satisfaction towards Mi Bandung Muar.   
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Figure 1: Customer’s Satisfaction of Gastronomic Tourism Experience of Mi Bandung Muar, 
Johor, Malaysia. 

RESEARCH METHOD 
This study employed an inductive approach, which is a qualitative research method. A 
qualitative method has a different type of method for data collection such as interviews, open-
ended questionnaires, observation, and analysis journals (Zohrabi, 2013; Mohajan, 2018). 
Tong, (2012) and Mohajan (2018) stated that the qualitative method provides a better 
understanding and exploration of human psychology (behaviour, emotions, attitude, and 
experience). Therefore, this study is using the qualitative method by using semi-structured 
interviews to explore customer satisfaction with the gastronomic tourism experience of Mi 
Bandung Muar, Johor, Malaysia. The interview method is employed to receive different 
opinions through personal interaction and obtain insight into the experience of the respondents 
in their own expressions. The respondents have been interviewed through phone calls and 
WhatsApp voice notes due to the Movement Control Order (MCO) by the government because 
of the world pandemic virus outbreak. The collected data were digitally recorded on July 2020 
and March 2021 and will be analysed by scanning the data obtain to understand the data, then 
listing the data into categories, and lastly, coding the data according to each theme. This 
research implied the purposive sampling method to get the right respondents, and this sampling 
is non-probability sampling. The interview sessions with respondents were held until the data 
gathered was statured and have significant subjectivity in the themes (Lowe & Babbage, 2018), 
hence, this study collected data from seven of respondents and the results showed three 
significant themes. The respondents were labelled as LT01 = Local Tourist 01, LT02 = Local 
Tourist 02, LT03 = Local Tourist 03, LT04 = Local Tourist 04. The data gathered from the 
interview will be arranged and summarized according to three themes: sensory attribution, 
safety and hygiene, and satisfaction and experiences. Then, the data was analysed and 
interpreted based on the information provided by the respondents following the objectives of 
the study using thematic analysis 
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Table 1: The Background of Participants 

No of 
Respondent  

Gender  Age Origin state Educational 
level  

Employment 
status 

LT 01 Female 24 Kajang, 
Selangor 

Bachelor’s 
degree 

Student 

LT 02 Female 24 Batu cave, 
Selangor 

Bachelor’s 
degree 

Student 

LT 03 Female 24 Rawang, 
Selangor 

STPM Housewife  

LT 04 Female  24 Perak Bachelor’s 
degree 

Student 

LT 05 Male 52 Segamat, 
Johor 

SPM Auxiliary police 

LT06  Female 27 Segamat, 
Johor 

Bachelor’s 
degree  

Teacher  

LT07 Female  24 Seremban, 
Negeri 
Sembilan  

Bachelor’s 
degree 

Student  

 

FINDINGS AND DISCUSSION  
There are seven tourist respondents for the interview sessions consisting of one male and six 
females. Five respondents (LT01, LT02, LT03, LT04, and LT07) are 24 years old. One 
respondent (LT05) is 52 years old man, and one respondent (LT06) is 27 years old. There are 
three respondents (LT01, LT02, LT03) from Selangor, one respondent (LT04) is originally 
from Perak, and two respondents (LT05, LT06) are from Johor. Lastly, one respondent (LT07) 
is from Negeri Sembilan. Next, four respondents (LT01, LT02, LT04, and LT07) are bachelor’s 
degree students at IIUM Gombak. There is one respondent (LT03) who is a housewife and 
studied until the STPM level. One respondent (LT05) is working as Auxiliary Police at 
Tambang Estate, Segamat, Johor. Next, there is one respondent (LT06) is working as a primary 
teacher at Sekolah Kebangsaan Spang Loi, Segamat, Johor. Next, the respondent (LT01) comes 
to Muar for sightseeing and food hunting. Respondent (LT02) came to Muar for holiday with 
her family for two days; meanwhile, the respondent (LT03) came to Muar because of one day 
trip. Respondent (LT04) came to Muar for food hunting, and respondent (LT05) came to Muar 
to visit his family and friends. Respondent (LT06) came to Muar for food hunting and visiting 
family and friends. Meanwhile, the respondent (LT07) came to Muar to attend her family’s 
wedding. 
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The Sensory Attributions 

The element of sensory attributions is important to determine the authentic Mi Bandung taste 
and aroma that influence customers’ satisfaction in experiencing Mi Bandung Muar. 

The Aroma of Mi Bandung  

The findings show that respondents mentioned that Mi Bandung has a strong aroma from the 
ingredients used to cook Mi Bandung, such as dry shrimp, peanut, bean sprout, meat, and prawn 
as highlighted by LT 02 and LT 05,  

“…Mi Bandung Muar has the smell of dry shrimp, peanut, bean sprout, and sweet potato 
(maybe) to the texture of Mi Bandung thick…” 

“… the aroma is appealing from the dry shrimp, meat, or prawn. The ingredients in the Mi 
Bandung have made the food tasty…” 

The Unique Taste of Mi Bandung  

The findings described the unique taste of Mi Bandung, the taste of dry shrimp in the thick 
gravy, sweet and spicy from the shrimp broth with a nutty taste. As LT05, LT06, and LT07 
mentioned.  

“…Mi Bandung has a little bit spicy, sweet, has a taste of dry shrimp, then the other ingredients 
like prawn, meats…” 

“… the Mi Bandung’s gravy has a nutty taste, with dry shrimp flavour, however, I preferred Mi 
Bandung without dry shrimp. Then, there are prawns or meat or cockles, tofu, and some 
vegetables on top…” 
 
“…for me, Mi Bandung is delicious from the spiciness and sweetness of shrimp broth making 
the gravy thickest and complete with the compliments…” 

Safety and Hygiene  

Restaurant cleanliness includes food quality, food preparation, restaurant surrounding, and 
restaurant layout. It displays customers' perception of restaurant cleanliness that influences their 
decision to choose a restaurant for dining.  

The Restaurant’s Cleanliness  

The cleanliness of the restaurant plays an essential role in the gastronomic experience of Mi 
Bandung Muar. For instance, the score for cleanliness by Food Hygiene Regulation (2009) for 
consumer protection and ensuring food safety and the quality of the food. The score grade 
ranges from “A” to “D,” and the grades will be on a few aspects: food handling methods, 
equipment and utensils, toilet facilities, and floors, walls, ceilings, and ventilation.  

The respondents LT01, LT 03, and LT07 emphasizes restaurant’s cleanliness based on 
cleanliness-rating, floor, and the food preparation space.  
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“…I choose the place based on their rating, sometimes their appearance, the shop appearance, 
and the foods they offered. I am rating the restaurant’s cleanliness based on their surroundings, 
their food presentation, toilets, and hand wash area…” 
 
“…I will Google first and choose number one or number two based on the recommendations. 
First, I will look at the restaurant’s floor, then the food preparation space and the cleanliness 
sticker…” 
 
“…I do not mind whether it is a new or old restaurant as long as it clean. If I went to a 
restaurant, I would go to the kitchen, and if it clean and the foods are tasty, I will come again. 
If it not, I will never come again…”  
Satisfaction and Experience  

The service quality  

An excellent service provided by the restaurant influenced customers on the decision-making 
process and future behavioural intention such as intention to revisit and positive word of mouth. 
As highlighted by LT01 and LT05 regarding the services quality delivered by the restaurant.  

“…I rate satisfaction based on the taste, the portion, and the presentation of the food. The 
restaurant surrounding is essential. I will enjoy eating there because comfort is vital to me 
when “…I enjoy my food. Some restaurant has good customer service because I never 
experienced inadequate customer services. I will be going back to this kind of restaurant.   

“…The Mi Bandung is delicious and matches my taste. The food is good, the price is 
reasonable, and the service is excellent. Even the restaurant is crowd, but they served with 
mannered…” 

The Food’s Price  

Food’s price is one of the essential elements in customer satisfaction. A reasonable price may 
enhance customer satisfaction along with the food quality and services provided. As mentioned 
by respondents LT01, LT03, and LT04 regarding the affordable food’s price.  

“…The price is affordable, and I definitely will come back for the foods...” 

“…for me, Muar is food heaven on earth because it offered verities of foods (other than Mi 
Bandung). The foods match the price and services…” 

“…I satisfied with the service provider, and for me, the price is affordable. I will come back to 
the same restaurant but, I also will come to a different restaurant to try their foods and 
services…”  

“…The price is affordable with the food portion, and if I got the chance to come back for more 
Mi Bandung, I absolutely will come back and enjoy the food…”  

The Quality of Physical Environment   

Restaurant physical environment is essential for the customer to perceived value. The 
restaurant’s physical environment, including interior decoration, table setting, restaurant’s 
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layout, and atmosphere conditions, influenced customer’s mood and post-dining behavioural 
intentions. Therefore, this study found that the restaurant’s cosy environment is helping them 
to enjoy their meals.  

Respondents (LT01, LT02, LT04, LT05) stated that the restaurant’s environment is crucial for 
enjoying every bite of the cuisine.  

“…Overall, I do satisfy with their food, food presentation, surroundings, and the restaurants 
themselves. I can rate 8 out of 10…” 

“…Restaurant surrounding help me to my meals such as Sabak Awor’s restaurant has an open-
air restaurant and nearby Muar River. For me, Muar is food heaven because there are 
variations of delicious food which are affordable and good services…” 

“…surrounding of the restaurants is very important to me. I will go to the restaurant if it is 
clean, so I feel calm to have my meals. I feel delighted with the service from the moment I sat 
down, taking orders and until the arrival of the food. Fast and still fresh…” 
 
“…I will come back here. I feel satisfied and happy with the food. The services provided were 
excellent. The facilities are complete because it nearby the river, and there is a mosque for 
Muslims to pray too.  
 
Table 2: Analysis of Findings on Exploring Gastronomic Tourism Experience of Mi Bandung 

Muar, Johor, Malaysia. 
 

Aspects Item Overall finding  

The Sensory 
Attributions of 
Mi Bandung 

Smell and taste  • The strong aroma of Mi Bandung Muar is based 
on the ingredients, such as, dry shrimp, meat, 
peanut and shrimp broth.  

• Mi Bandung has the taste of dry shrimp in the 
thick gravy, sweet and spicy from the shrimp 
broth with nutty taste. 

The Food Safety 
and Hygiene  

Food cleanliness, 
restaurant’s 
hygiene  

• Customer evaluated the restaurant cleanliness 
based on the restaurants’ surrounding, table 
cleanliness, the restaurant floor, table 
arrangement, and the kitchen. 
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The Customer’s 
satisfaction and 
Experience  

Service quality, 
food’s price, 
Restaurant’s 
physical 
environment,  

• An excellence services attract customer’s loyalty 
towards the restaurants.  

• Affordable food’s price enhances customer’s 
experience and intention to repurchase the 
product.  

• Restaurant’s environment helps customer to enjoy 
their meals and influenced customer’s post-dining 
behavioural.  

 
Discussion on Findings  

In summary, the findings emphasized that the aspect sensory attributions through human 
sensory which are taste and smell. From the findings, Mi Bandung was described as yellow-
mee with thick gravy with intense aroma and taste from peanut, dry shrimp, and shrimp broth. 
Besides that, the sweet and spicy flavours complement each other to produce an authentic taste 
of Mi Bandung Muar. Moreover, Mi Bandung comes with different toppings such as meat, 
prawn, and half-cooked eggs, making the taste unique. The usage of dried shrimp influenced 
the taste and aroma of Mi Bandung Muar. However, there are different opinions on the 
ingredients of Mi Bandung, yet, Muar has the best Mi Bandung restaurant in Johor, 
Malaysia. Mi Bandung can be prepared in different ways with different topping and each taste 
is unique and smells good. This is aligned with Shahrim et al, (2011) ‘s study, sambal belacan’s 
(Chilli Shrimp Paste) ingredients which are belacan (shrimp paste) as main ingredient, with 
shallots, garlic, palm sugar, chilies and some could be varies of other ingredients such as 
tomato, mango, fermented durian and etc. Different topping and ingredients deliver different 
taste and smell as long as the main ingredient were added to the dishes which is the main 
ingredient for Mi Bandung are shrimp broth and dry shrimp.  

Next, the food safety and restaurant's hygiene are observed from a few aspects, such as 
restaurants' surroundings, food preparation space, table arrangement, floor, and kitchen. The 
restaurant's kitchen must be clean to serve safe food to be consumed by people—the 
surrounding needs to be clean for customers' comfort to enjoy their meals. A clean restaurant 
will give a guarantee to the customer for consuming their foods. This study  is consistent 
with Ji, Zhao and Joung’s study in 2018, which restaurants quality (ambiance, food and service) 
affected customer’s preferences to choose restaurants and their intentions to revisit.  

Then, the customer's satisfaction and experience are essential to ensure the customer's loyalty 
towards the brand of Mi Bandung Muar. Overall, seven of the respondents agreed that 
restaurants in Muar provided excellent services, friendly staff, reasonable food prices, and the 
most important is the Mi Bandung is appealing to the customer to be consumed. Seven of the 
respondents have the best experience with local restaurants and local foods. Hence, seven of 
the respondents would like to come back for more Mi Bandung and recommend it to their 
family and friends; they will also share it on their social media. As mentioned by Chun and 
Ochir (2020), satisfied customers are likely will revisit to the same premises to experience the 
quality food, enjoy the atmosphere and the services. However, it is crucial to the services 
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provider to improve the value experienced and build a loyal relationship with customers. Hence, 
customer’s satisfaction is the main factor that influence customer’s intention to revisit and 
repurchase.  

CONCLUSION  
All in all, this study has discovered customer’s satisfaction with the gastronomic tourism 
experience of Mi Bandung Muar. The result showed that customers’ satisfaction contributed to 
destination loyalty and triggered their intention to revisit, repurchase, and recommend the food 
and the destination. Hence, the restaurant’s owner could enhance customer’s satisfaction and 
experience by improving the food quality, services, and ambiance. Therefore, this study 
provides beneficial information for the government and Food and Beverages sectors in 
enhancing customer gastronomy experience to promote Mi Bandung as signature local food in 
Muar, Johor.  

Service quality plays a crucial role in influencing satisfaction in developing a comfortable 
dining atmosphere.  Restaurant surroundings must be comfortable to enjoy their meal and have 
a good time with family and friends. Good service and affordable prices are other factors to 
enhance tourist experienced and overall satisfaction. Restaurants can provide employee training 
programs to ensure employee deliver an excellent hospitality service to customers. Bad attitude 
and service may result to lose customers and spoil customer’s experience and bad image to 
restaurants. This valuable information will help the local authorities promote Muar to become 
gastronomy destinations and attract tourists from locals and international by promoting Mi 
Bandung Muar globally. However, local authorities need to create a brand image for Mi 
Bandung and ensure that the services provided exceed the customer’s expectations. 
Restaurateurs should keep on improving and maintaining the food quality, services and 
restaurants’ image to encourage new customer to come and choose their restaurants.    
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ABSTRACT  

Rendang is a popular Malay heritage dish found across Nusantara, which includes Malaysia 
and Indonesia. However, Indonesian researchers have dominated most of Rendang studies, 
particularly those focusing on Rendang's characteristics, such as knowledge, preparation 
method, sensory attributes, history, and cultural significance. This fundamental characteristic 
is necessary for the preservation and promotion of Rendang as a tourism product based on this 
fundamental concern. The purpose of this research is to explore the potential of Rendang to 
be promoted as a local food heritage product for tourism in Negeri Sembilan, Malaysia. The 
qualitative study has been implemented through semi-structured interview questions. A total of 
seven respondents took part in this investigation. Thematic analysis was used to examine the 
data. The findings of this study are focused on the characteristics of Rendang, which include 
three aspects: food heritage knowledge, sensory attributes, and Rendang's cultural values. In 
particular, this study found Rendang's history can be traced back to the Sumatran migration to 
Negeri Sembilan. However, there are two types of Rendang in Negeri Sembilan: Rendang Cili 
Padi or Rendang Kuning (yellow-colored) and Rendang Hitam (black-colored). Each type of 
rendang uses different ingredients, but they are commonly cooked until they are completely 
dry. Both types of Rendang had a robust flavour, a fragrant aroma, a lovely texture, and a black 
and yellow colour. The participants believed that heritage foods should be marketed to people 
from other cultures. So, this research is important for promoting Rendang as a traditional cuisine 
heritage of Negeri Sembilan to promote its culinary tourism as one of Malaysia's gastronomic 
tourism attractions. 

Keywords: cultural value, food tourism, knowledge on food heritage, rendang, sensory 
attributes 
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INTRODUCTION 

Malaysia has a distinctive Malay local heritage delicacy, starting with its origin, cuisine, and 
ingredients. From 2009 to 2018, the National Department of Heritage compiled a list of 213 
traditional foods (New Sraits Times, 2019). The Malaysian National Department of Heritage 
has listed Rendang as one of the 213 Malaysian Food Heritage under the National Heritage Act 
2005. (Act 645). Foreign cultures, such as Indians, Chinese, Arabs, and Thais, have an influence 
on these great gems of Malaysian gastronomic heritage, attracting new generations to crave and 
become regular customers of the meal (Nazri, Shahrim, Farah, Mursyid, 2017). However, 
ongoing efforts are required to promote and maintain Malaysia's culinary legacy in order for it 
to become one of the country's most popular tourism products, as traditional food has been 
influenced by other nations such as Indonesia, Singapore, and Brunei (Radhiah & Nazirah, 
2018; Nazri et al., 2017). As the tourist business grows in every area, it is critical to market a 
country's cuisine heritage, notably Rendang, as a tourism product. It also hopes to raise 
awareness and preserve the food legacy by conducting this research. 

Rendang was derived from the word merandang, which dated back to the 15th century The 
definition of merandang refers to the preparation process, which entails stirring the meal for an 
extended period of time (Rahman, 2020; Nurmufida, Wangrimen, Reinalta, & Leonardi, 2017). 
Rendang is a stew cuisine made with meat and other ingredients such as shallots, galangal, 
lemongrass, turmeric, ginger, chillies, herbs, and spices that are cooked slowly until the flesh 
is completely dry. In terms of preparation, the merandang technique was influenced by the 
Portuguese as a way to preserve food for a long time (Rahman, 2020). Rendang's flavour is 
frequently spicy, depending on how many chillies are used in the recipe. Rendang has a strong 
odour that may attract people from a long distance, and it is either black or yellow in colour. 

The West Sumatran influence on Rendang was substantial; yet, Negeri Sembilan's cooking 
process adjusted the ingredients to suit the local people's taste. Rendang Hitam (Black-colored 
Rendang) and Rendang cili padi or Rendang Kuning (Yellow-coloured Rendang) are the two 
forms of Rendang preparation in Negeri Sembilan. The indigenous cuisine of Negeri Sembilan 
is most known for its Masak Lemak Cili Padi, which uses a lot of chiles in the preparation. 
Yellow Rendang uses the same components as Masak Lemak Cili Padi in its preparation, with 
Cili Padi, turmeric, and coconut milk as the key ingredients. In light of the ongoing controversy 
about the status of traditional culinary heritage in Malaysia, the purpose of this research is to 
value the history of food heritage in Malaysia, specifically Rendang in the instance of Negeri 
Sembilan. According to Rahman (2020), further research into the status and origins of Rendang 
is still needed. Due to Malaysia and Indonesia's geographical proximity, there are many 
possibilities that they shared nearly identical cultural and heritage influences (Winarno, 2009, 
as cited in Rahman, 2020). Both countries should value their historic history by examining the 
renowned cuisine's ability to define their respective national identities. Notably, several 
Rendang research studies concentrate on the Indonesian region, notably Minangkabau, West 
Sumatra, where Rendang is addressed as a traditional heritage food (Nurmufida et al., 2017). 

Rendang is thought to have originated in Negeri Sembilan during the Sultanate of Malacca, due 
to West Sumatran wanderers who carried the dish's influence to the state. The people of 
Minangkabau have a long history with Negeri Sembilan, and acculturation may be evident in 
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intangible and visible legacy such as food and culture (Rahman, 2020). Many scholars studying 
Rendang in Malaysia concentrate on knowledge transmission and local food traditions in 
general, rather than Rendang specifically. One of the studies focuses on Malaysian food 
tradition and culture in the past and today (Nazri et al., 2017). Overall, it can be concluded that 
there is currently a dearth of research focusing on the characteristics of Rendang in Malaysia. 
As a result, the purpose of this research is to recognise the presence of Malaysian food heritage, 
specifically one of Negeri Sembilan's traditional cuisines, Rendang, and to promote it globally, 
as well as to value Rendang's characteristics, sensory attributes, and cultural value as a part of 
valuable and unique tourism product. 

LITERATURE REVIEW 

Numerous studies on food tourism literature have been published in recent years, indicating 
that researchers are interested in this field. According to Ellis, Park, Kim, and Yeoman (2018), 
despite the growing research, there is currently no complete definition of food tourism. Using 
the cognitive mapping method to conceptualise food tourism, a few themes have emerged to 
explain the definition of the term as it applies to food tourism. Motivation, culture, authenticity, 
management and marketing, and destination orientation are the five themes (Ellis et al.,2018). 

According to Lunchaprasith and Macleod (2018), the term "food tourism" began to attract 
tourists in the late twentieth century, hence contributing to the destination's image. Food tourism 
is also known as culinary tourism, with travellers' main reasons being to try the local cuisine. 
Hsu (2014). As a result, many travellers are seeking and searching for meals all over the world 
as part of their journey. It can be observed on social media platforms like Facebook, YouTube, 
and Instagram where people share photos of food from different countries they visit. As a result, 
a rising number of people are travelling for food. Food is a physiological necessity of humans, 
according to Banerjee (2015), and it is a basic need that must be met. Food, along with 
transportation, lodging, and attractions, is an integral component of any trip activity. It is a vast 
topic to be debated, and opinions from economists, nutritionists, historians, and philosophers 
may be included. Nonetheless, the term "food" is inextricably linked to the identification of a 
culture. 

Overview of Traditional Food Heritage in Malaysia 

Every part of Malaysia has its own signature and uniqueness in the local cuisine, which has 
been influenced by other cultures around the world. Some of the people in India, China, the 
Middle East, Thailand, Indonesia, and the Portuguese reached Malaysia during their travels and 
spread their local cuisine to the Malay culture. It was believed that the existence of Malay food 
culture dated back to the 15th century in the era of the Malacca Sultanate through the traders 
from various countries (Nazri et al.,2017; Shazali, Salehuddin, Norazmir & Rosmaliza, 2018). 
"Malay food is defined by five characteristics: rich in herbs and spices; coconut milk is one of 
the main ingredients; usually spicy; meat is usually stewed with a thick gravy; and fried fish 
and seafood are usually seasoned with turmeric powder." (Nazri et al., 2017,p.222). 

Traditional food heritage is defined as a symbol of live, cultural and heritage value of the locals 
through the representation of food (Omar & Omar, 2018). Another definition of traditional food 
heritage can be seen in the aspects of the food preservation, culture, ingredients and eating 
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behavior of the local. Fransisco (2012 as cited in Omar & Omar,2018). Knowledge transfer, the 
history and practises of food heritage, the sensory features of food heritage, the ingredients and 
preparation methods of food heritage, as well as the cultural value of food heritage are all topics 
that can be discussed. Other concepts derived from the definition of traditional food history, 
such as traditional ingredients, composition or amount, and processing method. Guerrero et al 
(2009 as cited in Shahrim et al.,2011). Several studies have focused on the following 
components of Malaysia's traditional cuisine history. 

Previous studies have highlighted the importance of knowledge transmission, in which they 
have emphasised the relevance of information transmission from one generation to the next in 
conserving traditional food traditions. (Shazali, Salehuddin, Norazmir & Rosmaliza, 2016). 
According to Shazali et al., (2018), Malay traditional food, particularly food cooked during 
Hari Raya, has cultural value. Hari Raya’s cuisine includes ketupat, lemang, kuah kacang, 
ketupat palas, and lontong, which are Malay traditional foods cooked especially for the 
celebration. The study's findings highlighted the need to continue to practise Malay traditional 
cooking during Hari Raya to maintain food tradition continuity. Consumers' Perspective 
Towards Malaysian Traditional Food:Sambal Belacan (Chilli Shrimp Paste), a Preliminary 
Investigation shows how traditional food is perceived in terms of ingredients, preparation 
method, and sensory attributes (Shahrim, Sumayah, Noranizan & Angelo, 2011). 

Ingredients, Preparation Method and History 

Rendang's history may be traced back to West Sumatran people who travelled around the world, 
one of which was Negeri Sembilan, and brought their culinary ideas to the state. Rendang's 
genuineness can be seen in the cooking procedures, which take a long time to cook and make 
the dish last a long time. Rendang, also known as merandang or randang, is a word that comes 
from the Minangkabau language and means "slowly." Rendang takes a long time to prepare 
when it comes to the cooking procedure. Rendang is made with beef, coconut milk, and a variety 
of spices including garlic, red onion, lemongrass, galangal, star anise, bay leaves, and others. It 
takes six to  seven hours to cook (Nurmufida et al., 2017). 

Raw chicken, raw beef, coconut milk, spices and herbs such as cinnamon, star anise, galangal, 
nutmeg, chilies, and onion are used in the production of Rendang. Rendang must be churned 
for 90 minutes until it is dry and the colour has turned blackish, and only then can it be termed 
rendang. Cooking this dish requires a lot of patience because it must be prepared over a long 
period of time in order to keep it fresh (Rini et al., 2016). 

A study on the importance of Nyonya cuisine culture in Malaysia has highlighted and 
investigated the history, ingredients, and cooking method. Shahrim et al. (2011) conducted 
another study on consumers' attitudes toward Malaysian traditional foods: Sambal Belacan 
(Chilli Shrimp Paste). Consumer perceptions of sambal belacan were studied. The study 
revealed various aspects of sambal belacan, including ingredients, preparation method, and 
sensory attributes. Based on the findings, fresh chillies, belacan, and salt are the most important 
elements in sambal belacan. The mixture provides a good texture when mashed in a mortar with 
a pestle. Additional ingredients were recorded in 38 different variations. According to the 
majority of participants, it increases their appetite for eating. The presence of chilli seeds, 
watery texture, and strong belacan aroma were also mentioned as unfavourable characteristics 
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of sambal belacan by the participants. In terms of Rendang preparation, there has yet to be 
research that focuses on determining the ingredients and method of Rendang preparation in 
Malaysia. 

Young Generation Practices 

Traditional foods must be conserved, and the only way to do it is by passing down knowledge 
to the next generation. The new generation must be able to prepare local delicacies, and the 
process of transmission must occur through observation, verbal teaching, and hands-on 
experiences in order for them to prepare a delicious, safe, nutritious, and maintained local taste 
(Norazmir, Shazali, Salehuddin, Hannita, Noriza & Rosmaliza, 2012). 

Food Knowlege 

Food knowledge refers to the skills, recipes, and procedures for cooking and preparing 
traditional foods that have been passed down from generation to generation. During the 
preparation of meals, for example, knowledge can be transmitted on between mother and 
daughter. The transmission of knowledge can take place through word of mouth, observation, 
hands-on experiences, and food tasting. Food knowledge can be transmitted on in a variety of 
settings, including festive seasons, social gatherings and events, home learning, and the local 
community. Each race in a society must take responsibility for maintaining their food 
knowledge so that it can be passed down to future generations (Shazali et al., 2016). 

Knowledge Transfer 

The process of transmitting knowledge requires communication between two parties or groups, 
as well as the receiver's ability to comprehend and apply the knowledge. Knowledge 
transmission can be divided into five categories: embodied, welcomed, nurtured, embedded, 
and encoded (Shazali et al., 2016). 

Food Practice Continuity 

The success of continually passing on knowledge to the following generation can be used to 
determine the continuity of food practise. Its effectiveness is demonstrated by the daughter's 
interaction with her mother, who seeks assistance from her mother in the production of food or 
recipes for her own family. Nowadays, the younger generation faces time limits in learning and 
passing on knowledge, as well as due to a variety of other important commitments (Shazali et 
al., 2016). 

Sensory Attributes 

Sensory attributes refer to the four senses that are involved in evaluating the food's flavour, 
texture, colour, and scent. Since the West Sumatran people spread Rendang's cooking process 
to other regions of Malaysia, diverse styles of rendang cooking have emerged in different 
sections of the country. As a result, its flavour differs from one another. We intended to look at 
the sensory characteristics of Rendang, such as its colour, texture, smell, and taste, in this study. 

Cultural Value and History 

Culture is a set of processes impacted by social groups' knowledge, habits, and behaviour, as 
well as their personal values. Bonarou (2011 as cited in Omar & Omar, 2018). Traditional food 
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heritage and its historical context are inextricably linked. Some studies looked into the cultural 
significance of traditional food heritage and the need to maintain it. Malaysian culture and 
history are reflected through traditional food, according to Omar & Omar (2018). Furthermore, 
the traditional food's origins may be traced back to a long time ago, when it was brought by 
traders and settlers from many countries, including Chinese, Arabs, Thais, Indonesians, and 
Portuguese. The study's findings focused on the diverse cultural values and histories of 
Malaysia's three ethnic groups: Malay, Chinese, and Indian. Another study looked into the 
significance of festival seasons, particularly Hari Raya, to Malay culture. Aside from that, 
despite study that focuses on the cultural and historical value of Rendang, specifically of Negeri 
Sembilan style, there is still few research that focuses on the cultural and historical value of 
Rendang, specifically of Negeri Sembilan style. 

CONCEPTUAL FRAMEWORK  

The consumers' perception of Malaysian Sambal Belacan, a framework of study by Shahrim et 
al., (2011), focuses on getting information about its ingredients, preparation method, and 
sensory attributes. This study on Negeri Sembilan Rendang adopted the Sambal Belacan 
conceptual framework to gather information on the potential of the Rendang's ingredients, 
preparation method, history, knowledge transmission, sensory attributes, and cultural value. 
Figure 2 shows a conceptual framework that focuses on three components to identify the 
potential of Rendang in Negeri Sembilan. This framework focuses on a thorough examination 
and discussion of Rendang's ingredients, preparation method, history, sensory attributes, and 
cultural value. 

  

 

 

 

 

 

Figure 2: Potential of Rendang in Negeri Sembilan 

These three elements were investigated in order to identify the potential of Rendang, 
specifically Negeri Sembilan-style Rendang, in terms of contributing to the expansion of the 
tourism sector in terms of conserving Malay heritage food. 

RESEARCH METHOD 

This study used qualitative research, which is an exploratory study that allows for more in-
depth understandings, explanations, opinions, and perspectives about the subject. In qualitative 
research, open-ended interview questions are frequently used to allow interviewees to freely 
express their opinions (Husin, Salleh, Saad, Abbas, Alias & Yulia, 2017). In this study, 
qualitative research has been conducted to investigate the potential of Rendang as a Negeri 
Sembilan local food heritage. Negeri Sembilan is the research area since it is the district where 
Rendang was first introduced by the Minang people (Suraya, 2020). According to the 
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Department of Statistics Malaysia (n.d.), Negeri Sembilan's total population in 2019 was 1.13 
million people. This study used a purposive sampling strategy, in which seven respondents were 
chosen to be interviewed who provided extensive views, opinions, and experiences concerning 
the study. This study's research instrument is a semi-structured interview question. 

The semi-structured interview questions were created using the prior questionnaire and 
interview questions from the study. In the pilot study, all seven participants were able to be 
interviewed by phone call. Due to a Movement Control Order (MCO) enforced during the data 
collecting process from 18 March 2020 until 1 November 2021, the phone interview was 
conducted. All of the information has been gathered and will be examined using a transcription 
method and thematic analysis. The respondents were labelled as R1 = Respondent 1, R2 = 
Respondent 2, R3 = Respondent 3, R4 = Respondent 4, R5 = Respondent 5, R6 = Respondent 
6, R7 = Respondent 7, and the data transcribed will be themed accordingly before being 
analysed. All of the data will be tabulated based on the research questions: what is the locals' 
knowledge of ingredient characteristics, knowledge transfer, Rendang's preparation method and 
history, what is the local's perception of Rendang's sensory attributes, and what is the local's 
perception of Rendang's cultural value. 

Table 1: Background of Participants 

No of 
Respondents 

Age  Origin Gender Race Education Occupation 

R1 62  Nilai, Kg 
Chelet 

Female Malay ITM PJ, 
Hotel 
Management 

Restaurant 
Owner 

R2 54  Serting 
Tengah, 
Negeri 
Sembilan 

Female Malay Master of 
Education 
(History) 

Teacher 

R3 26  Kuala Pilah, 
Negeri 
Sembilan 

Female Malay Bachelor of 
Law 

Lawyer 

R4 53  Rembau, 
Negeri 
Sembilan 

Female Malay Diploma of 
Computer 
Science, 
UITM 

RISDA’s 
Computer 
Technician 
(Pensioner) 

R5 59  Kuala Pilah, 
Negeri 
Sembilan 

Female Malay SPM Housewife 
 

R6 53  Kuala Pilah, 
Negeri 
Sembilan 

Female Malay SPM Kindergarten 
Teacher 

R7 56  Serting 
Tengah, Batu 
Kikir,Negeri 
Sembilan 

Female Malay STPM Housewife 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

The interview included seven individuals.  All of the responses are Malay, and they are all 
female. The first respondent is 62 years old; the second respondent is 54 years old; the third 
respondent is 26 years old; the fourth respondent is 53 years old; the fifth respondent is 59 years 
old; the sixth respondent is 53 years old; and the last respondent is 56 years old. The first 
respondent is a restaurant owner who lives in Nilai, Negeri Sembilan. She majored in Hotel 
Management at ITM PJ in Selangor. The second respondent is a secondary school teacher from 
Kampung Serting Tengah, Batu Kikir, Negeri Sembilan. She was a history master's degree 
holder. The third respondent is a lawyer who lives in Kuala Pilah, Negeri Sembilan. She 
graduated from UITM Shah Alam with a bachelor's degree in law. The fourth respondent is a 
retired RISDA computer technician from Rembau, Negeri Sembilan. She obtained  her a 
Diploma in Computer Science. Kuala Pilah, Negeri Sembilan, is the fifth respondent. She is a 
housewife who completed her education at the SPM level. The sixth respondent is also from 
Negeri Sembilan's Kuala Pilah. She is a kindergarten teacher who completed her education at 
the SPM level. The seventh respondent is from  Batu Kikir, Negeri Sembilan. She is a 
housewife who completed her education up to the STPM level. According to the interview, all 
of the interviewees are from local villages in Negeri Sembilan. 

Ingredients of Rendang 

The research revealed that there are two forms of Rendang in Negeri Sembilan: yellow-colored 
Rendang and black-colored Rendang. Ingredients such as coconut milk, lemongrass, and 
turmeric are used in both styles of Rendang. 

Ingredients of Black-coloured Rendang 

The essential ingredients for making the black Rendang were highlighted by the respondent 
(R=1). 

“… Alright, these are the ingredients, garlic, shallots, ginger, galangal, lemongrass, kaffir lime 
leaves, turmeric leaves, red chilies…” 

“…coconut milk, grated coconut…” 

Ingredients of Yellow-coloured Rendang 

The female respondent (R=2) emphasised the elements of yellow-colored Rendang. 

“…The ingredients such as lemongrass, turmeric, chilli, saturated coconut milk…” 

Herbs and spices in Black-coloured Rendang 

Nonetheless, the black-colored Rendang has spices and herbs, as well as onion, which 
distinguishes it from the yellow-colored Rendang. 

The herbs and spices used to prepare black-colored Rendang were stated by third respondents 
(R=3). 

“…and then the special ingredients which is the grind herbs, cumin, fennel seed or anise, 
coriander seed…” 
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Ingredients of Rendang Cili Padi 

It could be determined that cili padi, as reported by the female respondent (R=1), is an important 
ingredient in Rendang Negeri Sembilan style. 

“…chilies (cili padi), haa… that’s the different, in Negeri Sembilan, we put Cili Padi in 
Rendang…” 

Rendang cili padi, or yellow-colored Rendang, is the type of Rendang that determines the spicy 
flavour of the cuisine. Aside from that, Cili Padi is used as one of the ingredients in another 
Negeri Sembilan Rendang, which is black-colored Rendang or Rendang Hitam in Malay. There 
are many styles of Rendang in Negeri Sembilan, according to respondents R=2 and R=5. 

“…sometimes when we cook Rendang Ayam, we put Daun Puding as well, haaa, Daun Puding 
will make it more attractive…” 

“…There are many styles of Negeri Sembilan’s Rendang, Rendang mix with Daun Puding…we 
can also prepare other style of Rendang, which is Rendang kacang, (long beans) where we 
include the heart organs of the chicken…” 

Rendang Daun Puding was mentioned by both respondents. Rendang Daun Puding is a yellow-
colored Rendang that is mix with Daun Puding during the cooking process. Rendang Kacang 
was highlighted by another respondent. Rendang Kacang has the same ingredients as regular 
Rendang, but it includes chicken's organs and long beans in the cooking process. 

Knowledge Transfer 

Then, the knowledge transfer of cooking. Rendang and Negeri Sembilan's traditional cuisine 
came about as a result of knowledge being passed down from generation to generation. Since 
they were children, all of the respondents have learned from their elders, and the recipe has 
been passed down to them at an early age. Respondent R=1, for example, stated, 

“…we looked, and we see our mother cooked every day, we peeked, we get the advice at that 
moment…” 

Next, respondent R=2 stated,  

“…most of the older generation they were taught to cook starting from a very young age…” 

Respondent R=5 also specified 

“…  I get the recipe from my late mother, from my mother-in-law…” 

Preparation method 

Next, as noted by respondent R=1, Rendang Negeri Sembilan style is created with complexity 
due to its longer preparation technique. 

“…we cook it for 4 hours…” 

Both styles of Rendang use the same cooking process, which is to cook it until it becomes dried. 

Respondent R=6 stated that, 

“And then we cook until it become dried…” 
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The uniqueness of Negeri Sembilan’s Rendang 

Furthermore, it is unusual because to its spicy flavour, fatty flavour, components, and 
sophisticated preparation procedure, which requires it to be thoroughly dried to be tasty. One 
of the respondents, R=1, for example, stated: 

“…Even Gordon Ramsay said to me, my Rendang is complex, you know, complex in a sense, 
like our traditional food, it takes years of learning, we must do it every day, only then can we 
master it…” 

Another respondent, R=2, commented on Rendang's uniqueness. 

“… The uniqueness of Rendang Negeri Sembilan, for me, just from its fatty taste, spicy taste, 
that is the difference…” 

Respondent R=4 mentioned  

“I think, the uniqueness is at the way we prepare the Rendang, during we cooked it until it 
become fully dried.” 

The ingredients of yellow-colored Rendang were highlighted by respondent R=5. 

“…haa that is the uniqueness of Negeri Sembilan Rendang, the yellowish Rendang, we don’t 
put along the onion…” 

History of Rendang’s origin 

Rendang in Negeri Sembilan has a long history dating back to the migration of Minang people 
from Sumatera to Malaysia, notably Negeri Sembilan, where they took their traditional cooking 
style with them. Respondents R=2 and R=3 reinforced this point, saying, 

“Negeri Sembilan people came from Minangkabau, Sumatera, so the Sumatran people migrate 
to Malaya, at that time, they brought along their cooking culture here… the history of Rendang 
dated back since the Minang people came to Negeri Sembilan from the era of Malacca 
Sultanate…” 

“Rendang is the recipe from Minang, Sumatera, then it was brought to Negeri Sembilan and 
being adapted and adopted according to the taste of Negeri Sembilan people…” 

According to the responses, the tradition of cooking Rendang until it is completely dry stems 
from an older generation's desire to guarantee that it lasts longer. As indicated by respondent 
R=7, it is also one of the techniques to preserve food in the past. 

“The older generation do not have freezer, so the way they wanted the food to be last longer, 
haa so the older generation is very clever, they dried the food until it can last longer for about 
two or three days, and it won’t be rotten, the Rendang still can be eat, reheat it back, so it was 
once a way to preserve the food… cook until it fully dried…” 

Sensory Attributes 

In terms of sensory characteristics, Rendang Negeri Sembilan style has a strong scent, which 
was underlined by all responders. Both styles of Rendang had a pleasant aroma. It can also be 
identified by its spicy and fatty flavour, as well as the yellowish and black texture and colour 
of the cuisine. Due to the ingredients of cili padi and herbs and spices, the inhabitants thought 
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Rendang tasted spicy and robust. Coconut milk's fatty flavour is also controlled by the 
ingredients. Aside from that, the locals thought the scent of Negeri Sembilan Rendang was 
strong due to the amount of coconut milk used in the cooking, and the texture and colour of the 
Rendang was yellowish due to the amount of turmeric used in the recipe. Rendang's colour was 
likewise viewed as black by the locals due to the prolonged stirring.  

Respondent R=2, for example, stated, 

“…starting when we cook it, we know it is Rendang because the fragrant is strong and smell 
good, due to the smell of coconut…” 

Respondent R=3 mentioned, “…for Rendang Negeri Sembilan, its strong taste is the due to the 
herbs and spices…” 

Rendang has a great taste, according to respondent (R=5). 

“…the taste is fatty and spicy… very delicious…” 

The colour of Negeri Sembilan's yellow Rendang was mentioned by respondent (R=2). 

“…the color, is more to yellowish and a little bit green…” 

The colour of Negeri Sembilan's black Rendang was highlighted by respondent (R=4). 

“…The tradition of Negeri Sembilan people, our Rendang is the black one, so in order to ensure 
that, we have to continuously stir it, always keep an eye on it, slow down the fire, because when 
it became more darker, it will be tastier, fatty taste…” 

Cultural Value of Rendang 

Third, Rendang's cultural value, as well as the country's other cuisine history, must be protected 
in order to promote it to other cultures and countries. Respondent (R=2) underlined the young 
generation's responsibility to preserve the local cuisine tradition. 

“…so, I give back to the young generation to have the responsibility to preserve and promote 
our traditional cuisine…” 

Respondent R=5 also emphasized, “…the younger generation have to learn to cook, learn from 
one another, so that the traditional cuisine will not simply fade away...” 

Respondent R=7 also, remarked, 

“… learn how to cook Rendang, prepare the Rendang, when the older generation left you, you 
are the one that will inherit the recipe…” 

The potential attributes of Rendang, which can be commercialised because it is a meal with a 
longer expiration date, were also cited by the respondents. Respondent R=6, for example, stated, 

“…We can commercialize it, packing it and then frozen it... haa because Rendang is a traditional 
food that can last longer…” 

The cooking culture of Rendang is commonly seen during Hari Raya, festive seasons, or any 
special occasion, and its complexity necessitates a lot of energy and personnel to make the 
dishes. R=4 and R=6 respondents noted, 
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“…during Hari Raya celebration, haa during the night before Hari Raya we already prepare 
it…” 

“…during Hari Raya, it is a must to have Rendang…” 

Discussion on Findings 

Based on the study's findings, the locals provide a full explanation and comprehension of the 
study area, achieving the study's aims relating to the aspect of food heritage knowledge. 

Rini et al., (2016, as cited in Nurmufida et al., 2017) conducted research on the understanding 
of food heritage related to Rendang, specifically Rendang Minang in West Sumatera, Indonesia. 
Garlic, onion, red chilies, turmeric, ginger, pepper, lemongrass, galangal, star anise, kaffir lime 
leaves, bay leaves, turmeric leaves, and asam kandis are among the components in Rendang 
Minang, according to the author. Except for the addition of pepper and bay leaves in Rendang 
Minang, the ingredients of black-colored Rendang (Rendang Hitam) in Malaysian Rendang, 
notably in Negeri Sembilan, are nearly identical. Aside from that, the author mentioned the 
Rendang Minang cooking method, which required it to be cooked for a longer period of time, 
around 6 to 7 hours. In the instance of Negeri Sembilan-style Rendang, both black-colored and 
yellow-colored Rendang are cooked until fully dried using the same manner. Then, according 
to Rahman (2020), Rendang has been around since the 15th century, dating back to the age of 
Portuguese colonialism in both Malaysia and Indonesia. As a result, Rendang's origins can be 
traced back to Portuguese cooking culture. Whereas, according to Nurmufida et al., (2017), the 
origin of Rendang may be traced back to India, with Indian merchants bringing their cuisine to 
Indonesia, where it was eventually adopted by the Minang people. 

Rendang Minang has a dry texture, a strong fragrance, and a brownish black colour, according 
to Nurmufida et al., (2017). Rendang Hitam of Negeri Sembilan, also known as black-colored 
Rendang, has similar sensory characteristics in terms of scent, colour, and texture. 

Rendang is cooked on important occasions in West Sumatera, such as weddings, cultural rituals, 
and other traditional events, according to Andam (2012 as referenced in Nurmufida et al., 2017). 
Rendang is often cooked at key festivals in Negeri Sembilan, such as the Hari Raya celebration. 
In his study, Shazali et al., (2016) also stated that the continuity of knowledge transmission 
between generations is critical in ensuring the preservation of traditional food heritage. 

To summarise, Rendang Minang from West Sumatera resembles the black-colored Rendang 
(Rendang Hitam) from Negeri Sembilan in terms of ingredients, preparation methods, and 
sensory characteristics. Nonetheless, Negeri Sembilan's yellow-colored Rendang, also known 
as (Rendang Kuning), is not one of the typical Indonesian cuisines due to its unique ingredients 
and sensory attributes. According to Nazri et al., (2017), the influence of cooking culture from 
other countries into Malay culture has been tailored to the tastes and preferences of the locals. 
As a result, the existence of Rendang Kuning supports the assertion that traditional food history 
has been adapted to the unique taste of Negeri Sembilan’s local people. 

CONCLUSION 

Overall, this study has added to the understanding and discoveries of Malaysian cuisine history, 
particularly Rendang, in terms of its potential in the tourism business in Negeri Sembilan, 
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Malaysia. It serves as a guide to determine the knowledge of Rendang in terms of its ingredients, 
knowledge transmission, preparation method, history, sensory attributes, and cultural value 
through the transcription of the interview session with all respondents and thematic analysis. In 
terms of the tourism sector, this research has helped to raise awareness and promote the local 
cuisine history of Negeri Sembilan among related public and private parties such as the local 
government, the local community, and tourism destination marketers. As a result, this study has 
a positive impact on the development of tourism in Negeri Sembilan that focuses on the culinary 
history of the state. 
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ABSTRACT 

In the early 2010s, there was an increasing number of petitions related to the wildfires, the 
request made was due to the significant extinction of certain endangered animal species. The 
petition demanded Tomohon city, a city well known for its extreme gastronomy tourism in 
Indonesia, to be closed due to the unethical selling of unusual animals for food that are taken 
directly from the wildlife. It became a concern for most Tomohonians, since it is part of their 
culture but at the same time destroying the ecological equilibrium. In order to keep  Tomohon 
city sustainable, this paper offers alternative solutions towards it. The solutions given are having 
adaptive challenges, sustainable business in tourism and extreme food in Tomohon as the 
supportive solution. Research has been carried out using qualitative methods. 

INTRODUCTION 

Tomohon is a well-known city in Indonesia which promotes extreme culinary tourism. In this 
city, they sell snakes, fruit bats, white-tailed mice, anoa and other unusual beings for food. 
Tomohon has been known as the location for extreme gastronomy tourism for ages. In short, 
having the extreme cuisines as their main dish had assimilated into the Minahasa ethnic culture. 

Extreme cuisine cultures have widely spread all over the world. There are several countries 
which are famous for it such as Thailand, China and Indonesia as one of them. Tomohon is also 
mentioned as the city in Indonesia with this bizarre culture. Based on ekuatorial, it has been one 
of the Minahasan heritage to cook various wildlife meat including wild boar, rats, snakes, and 
unusual fish. 

According to Herry Tombeng, one of North Sulawesi’s cultural figures, consuming extreme 
food is not originally Minahasa’s ethnic culture, but had turned into a new habit and since the 
year 1942. During the Japanese colonialism era, the indigenous Minahasans barely received 
food, however the work they had to do was getting unbridled. When the forced labourers went 
home, they had nothing on their hands, so the only way to survive was hunting and eating 
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everything they found in the forest. This information was given by Herry Tombeng, North 
Sulawesi’s cultural figure. 

Nowadays, people are getting more and more aware about the significant change in the number 
of some endangered species of the world. In North Sulawesi, some of the species have been 
classified as protected species under the Environment and Forestry Minister Regulation number 
106 of 2018 on the Types of Protected Animals and Plants, such as Anoa, Talaud Fruit Bat, and 
Macaques. In order to maintain the genus and species from extinction. It is very natural, if the 
animals had been hunted frequently, then the number of species would be diminished. 

 Along with the development of technology, the growth of the Internet is getting more 
and more advanced which can be proven by the petition can be done online in many platforms 
on the Internet. According to Angga Prawadika Aji (2019),  there are petitions make in 
Change.org to close Tomohon market due to its cruelty and torture of animals that are being 
slaughtered and traded for consumption. These moves were initially made by the Wildlife 
Guard and other animal protection organisations.  

 Due to the exploding requests of closing Tomohon extreme market, it had turned into a 
problem for the Tomohonians because what’s been called part of their life is forced to be taken 
away. This paper has an objective to find and analyse alternative solutions for Tomohon city’s 
extreme gastronomy tourism sustainability. It would be such a waste if such a uniqueness that 
brings diversity in Indonesian culture, would be forced to disappear due to foreign 
involvements. 

LITERATURE REVIEW 

Extreme Gastronomy Tourism 

This study will review the extreme gastronomy tourism in Tomohon city. Gastronomy tourism 
is a term that relates to tourism management, focusing on the  combination between the original 
cuisine and culture. According to William A. Haviland (1975), culture is defined as, written 
and unwritten rules which are shared by a society and if part of the society didn’t do as what 
have stated, that person should bear the consequences by the whole community. In short, the 
writer could conclude  culture as part of the habits that were done by the society for generations 
and turns into part of the society. In short, gastronomy tourism refers to the term of having 
original culture and cuisine as part of the attraction in an area. Extreme gastronomy tourism can 
be defined as unusual gastronomy tourism, it could be because of the way the destination serves 
the food or how the food is sold. 

Sustainable Tourism Indicators 

In business sustainability strategy, the main objectives are combination of business goals and 
the social environment that will have impact to the business goals, operations, management, 
and business planning that will determine the long-term business sustainability that should 
highly value the business, employees, customers and surroundings communities (Abdul; 
Mulyadi; Fahrani, 2021). Therefore, the writer can conclude that a sustainable business must 
benefit not only the government, public sector, private sector but also the society. 

872



In sustainable tourism, there are the deciding indicators to consider if it’s counted as part of the 
sustainable. According to Rasoolimanesh (2020) in a systematic scoping review of sustainable 
tourism indicators in relation to the sustainable development goals, there are three considered 
indicators which are (1) economic, (2) social and (3) environmental impacts. It means, it might 
be called sustainable tourism if the destination has fulfilled the three indicators without missing. 

Technical and Adaptive Challenge 

This study will give several related solutions to support the sustainability in Tomohon. 
Nonetheless, the writer will focus on discussing the strategy on how Tomohon will gain 
sustainability due to the large number of requests to close the market whereas the wildlife which 
are classified as protected species are still highly demanded in Tomohon as their daily cuisine. 
According to Ron Heifetz (2020), there are two different challenges which will be faced by 
humans, technical challenge and adaptive challenge.  

Technical problems usually will generate a high amount of monetary disequilibrium as what 
can be seen in the figure 1, human beings will know how to solve the problem then the level of 
disequilibrium will return to normal. On other hand, adaptive challenge generate prolonged 
levels of district equilibrium or prolonged level of stress, one of the challenge of leadership 
where it will hold people in productive range of stress and orchestrate, manage and lead the 
process so that the kind of capacity building learning takes place, so that people can learn new 
ways, discover what they have to do and change some of their old mindsets.  

 

METHODOLOGY 

This research reviewed the alternative solution for the sustainable extreme gastronomy tourism 
in Tomohon city. The design of alternative solution-related study was a qualitative scientific 
study review method which had been conducted by reviewing related issues and literature 
progress (Moleong, 2003:103). This study reviewed the perceptions of experts and the high 
learning education researches online (Abdurrahman et al., 2017).  

First, the writer found the problem and suitable topic for the journal, then conducted the related 
theoretical material through related books, related issues, latest literature progress and the 
perception of the expert. Next step, through the findings of the theoretical framework, the writer 

Figure 1. 
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starts by comparing the theory and the issue findings, then will offer the best alternative 
solution. Then concluding all of the discussion in the conclusion. 

 

FINDINGS AND DISCUSSIONS 

Extreme Gastronomy Tourism 

As the theoretical framework mentioned, extreme gastronomy tourism refers to a definition of 
where a certain destination sells a unique way of serving unusual food. In this research, the 
uniqueness of Tomohon city is the food that is sold there. There are numbers of different species 
sold such as bats and snakes. Animals that are not consumed everyday by normal consumers, 
and animals that are considered endangered. In short, Tomohon city is known for having an 
extreme gastronomy tourism due to the food sold there. 

Technical and Adaptive Challenge 

As the number of petitions are increasing time after time, according to the writer, there is a 
technical solution that can be used for this sort of problem which is finding the alternative for 
the species that has been sold. One of the endangered species examples here is the snake. 
According to Bear Grylls in Extreme Food - What to Eat When Your Life Depends on It, all 
snakes are edible, even the very venomous one. Based on the theory mentioned, the writer can 
conclude that some species are replaceable. There are also some animals which do not have to 
be replaced as dogs and rabbits which have a high reproductive number and are not considered 
endangered.  

This solution might be an acceptable idea but not in the long term sense, and it has an absolute 
answer. It will show no other solution that will bring a change for species like anoas, fruit bats 
and white-tailed mice. These animals are irreplaceable since the other species might not be 
consumed and probably contain harmful nutrition to human’s body. 

In solving this problem, the writer suggests making a captivity for species such as pythons, 
anoas, fruit bats and white-tailed mice. According to Tiltje Andretja, a bat researcher from Sam 
Ratulangi University in Manado, North Sulawesi, mentioned that the population of fruit-eating 
bat species in North Sulawesi is decreasing significantly due to the great nutrition contained. In 
this case, the writer can conclude that there are some species as fruit bats are irreplaceable and 
it would be better for the government to work together with the private sector and create a 
captivity which will eventually be connected to sustainable tourism. It will balance the number 
of wildlife populations and will maintain the environment balance.  

Taking captivity is one the best solutions, take Thailand as an example where there is a crocodile 
farm which focuses on producing the reptile to be sold in the Thai extreme market. This method 
is used to increase the number of crocodiles but is still controlled under the government and 
managed by the private sector and society in Tomohon. If the captivity farm succeeds, it will 
eventually help Indonesia's economic sector through the export of the wildlife in Tomohon. At 
the beginning it will struggle either the government or the private sector.  There are several 
advantages which help the local economy, decrease the number of local unemployment, 
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maintain the ecological stability, and be able to continually consume those species without 
worrying about the increasingly difficult to find. The three indicators of sustainable tourism 
could be applied for the gastronomy tourism in Tomohon which are environmental, social and 
economic aspects.  

Tomohon has not implemented all of the indicators which means it couldn’t be considered as 
part of sustainable tourism. In gastronomy tourism which relates the most with the food 
and culture of a territory or region, as of Tomohon, who sells various extreme foods which are 
taken by hunting wild species might deliberately destroy the ecosystem and natural food 
chain. In brief, the writer could conclude that as for the environment aspect, it will slowly 
but surely increase the difficulty for individuals to find specific wildlife, due to extinction of 
most species. 

The writer suggests creating a captivity farm as the solution. This term initially will cost a lot 
and probably will need a lot of investors or private sectors to invest, but by this method 
there are a lot of problems that will actually be solved. The three indicators of sustainable 
tourism could be applied for the gastronomy tourism in Tomohon which are environmental, 
social and economic aspects.  

As for the environmental aspect, the farm will be cultivated and the animals will be sold to the 
seller in Tomohon market. As mentioned above there are a lot of wildlife petitions made 
to close Tomohon, but with this farm they are cultivated and are not counted as wildlife. 
The petition makers would not be able to make a petition since it is not considered 
wildlife, it is cultivated animal that is bred, and the government should be making a rule related 
to the wildlife hunting detention and rule about the cultivation. It will also prevent the 
extinction of species such as pythons, fruit bats, anoa and white-tailed mice.  

For the social indicator, it will help the number of unemployment in the province. Social 
indicator is related to the ability to produce a product or service. In this case, by making the 
farm captivity, it will help the society to be placed as employees of these farms. It will 
eventually be decreasing the number of unemployment in Tomhon and the whole province of 
North Sulawesi who are still assimilated to this culture. 

And lastly, the economic indicator which will eventually be involved since unemployment has 
decreased. It will also increase the number of annual Tomohon city’s income slowly through 
this program. If Tomohon is quite lucky, the city might be able to be one of the biggest 
exporters for extreme food in South East Asia since there are species that can only be found in 
Indonesia or simply the endemic species.  

CONCLUSION 

Through all the discussion that had been discussed, the writer can draw a conclusion in which 
Tomohon should be making farm captivity to be the alternative solution. It will help Tomohon 
through three indicators which are economical, environmental and social. In which for 
environmental it will prevent the ecological instability through the farm captivity activity, 
in social indicator which will help the unemployed people in Tomohon to have their job and 
lastly is the economical indicator which will help the Tomohon’s macro economy. 

Sustainable Tourism Indicators 
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In this case, the writer can conclude Tomohon will have to face the adaptive challenge by 
seeking out a new way to maintain the number of species which will be eaten for daily 
consumption by the collaboration between government, private sector and society in Tomohon. 
Next, right after the adaptive solution has been activated and found, it will become a technical 
solution for another same problem template in the future. If Tomohon only depends on the 
alternative wildlife, they will probably destroy the whole ecosystem through the act. 

REFERENCES 

Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2020). A 
systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable 
development goals. Journal Of Sustainable Tourism, 1-21. 

Mcauley, I. (2020). Leadership, not leaders: reflections on ronald heifetz's theory of adaptive 
leadership. Journal Of Behavioural Economics And Social Systems, 2(1), 138-143. 

Aji, A. P. (2019). The role of social media in shaping the animal protection movement in 
indonesia. Jurnal Studi Komunikasi, 3(3), 389-401. 

Novitasari, L. A. (2015, March 21). Language And Culture. Academia. Retrieved June 27, 
2022,FromHttps://Www.Academia.Edu/11560680/Language_And_Culture#:%7e:Tex
t=William 

Arief, Abdul S., Et Al. "the sustainable business strategy during the new normal era: lesson for 
ındonesian academic. International Research Journal of Management and Social 
Sciences, Vol. 8, No. 3, 8 May. 2021, Pp. 274-285, Doi:10.21744/İrjmis.V8n3.1667. 

Wongkar, M., Musseng, A., & Umar, R. (2021). The study of market development strategy by 
curly chılı farmers at kakaskasen ı and kakaskasen ıı subdıstrıcts of north tomohon, 
tomohon cıty, north sulawesı provınce. Indonesıa. Palarch's Journal of Archaeology of 
Egypt/Egyptology, 18(08), 2959-2964. 

Grylls, B. (2015). Extreme Food: What To Eat When Your Life Depends On It (Illustrated Ed.). 
William Morrow Paperbacks. 

 

876



SARO-SARO; EDUCATIONAL VALUE SYSTEM BASED ON LOCAL 

WISDOM IN FOOD SERVING PROCESSES OF TERNATE CULTURE 
Rahma Do SUBUH 

Khairun University, Faculty cultural science, North Maluku lndonesia 
rahmahasnin07@gmail.com 

Halida NURIA 

Khairun University, Faculty cultural science, North Maluku lndonesia 
halidanuriam@gmail.com 

ABSTRACT 

Saro-saro is a tradition or procession where the procession is only carried out by women, in 
customs in North Maluku and Ternate in particular, saro-saro is interpreted as a life that will be 
passed by a human being from childhood to adulthood, therefore the essence of the saro-saro 
procession itself as a form of education about life and someone who is disaro must prepare 
himself with the provision of faith and wisdom values in living life in the future. Some aspects 
of complex life are symbolized by various variants of dishes and complementary foods 
depending on the context of the celebration. During circumcision, for example, the essence of 
saro-saro is for self-cleaning, during menstruation saro-saro is done with the aim of self-
preservation, introspection to the life of the world, while in marriage saro-saro aims to teach 
the rights and obligations of the bride and groom and protect themselves from a more luxurious 
life complex. 

Keywords: Saro-Saro, Value System, Local Wisdom 

INTRODUCTION 

The people of North Maluku in general have cultural diversity as a representation of the 
diversity of ethnic groups, races and religions. As part of the North Maluku region, Ternate as 
an economic and cultural center, although with an area of only ± 42 km2, there are various 
ethnic groups living on this small island. Geographical conditions and natural resources owned 
and supported by a strategic port location, make Ternate as a spice trading port for other 
nations.Tracing history proves that the traders who came to Ternate were not only from Java 
and Malay but also from Arabia and China. Also the western nations who followed each other 
competing to seize and control Ternate with some goals such as monopoly on spices and 
spreading religion.  

Recorded in the history of the nations who traced the Ternate area and other areas in North 
Maluku, among others: the Portuguese, Spanish, Dutch and Japanese. Although in the end the 
various nations left Ternate and other areas within the scope of North Maluku, they left not a 
few traces of heritage, both historical and cultural evidence. This has an impact on the diversity 
of cultures in North Maluku and Ternate in particular. Culture is a habit or way people behave 
and behave in accordance with what is learned which then becomes a habit and results. When 
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detailed, culture can consist of: language, religious system, livelihood, knowledge system, 
organization and art. Ternate culture is a unique culture because lack of 

information on the classification of indigenous and non-native cultures. It is undeniable that 
after Islam entered, almost all aspects of life were influenced by Middle Eastern culture, but it 
cannot be denied that some forms of culture, especially belief systems, still have Hindu 
influences. Belief in the ancestors can still be found but in the procession or ritual it has been 
assimilated with Islamic culture. In the culinary culture of Ternate, which is very thick with the 
aspect of flexibility, the people of North Maluku in processing food usually depend on certain 
situations or conditions. 

If someone is going to travel long distances or travel out of town with sea access, or who has a 
livelihood as a fisherman which requires the person concerned not to return within a few days, 
then as food supplies are kinds of preserved food such as processed sago with dried fish or 
smoked. Likewise, if those whose livelihood is farming, their food supplies are processed foods 
that are boiled such as cassava and various types of tubers, as well as side dishes and vegetables, 
generally all of them are boiled. Therefore, in the culinary culture of the Ternate people, it is 
known as party food, garden food and traditional food.  

Especially for traditional food, its presentation, types and procedures for regulation, to the 
container must follow the applicable norms. One type of traditional food is that which is served 
in the procession of eating saro-saro. This procession is carried out only on certain celebrations. 
This paper is based on the results of research on the culinary taxonomy of Ternate as a support 
for Ternate gastronomic tourism with the aim of explaining the pattern of serving food in the 
Ternate community based on the values of local wisdom. In their daily life this value system 
includes the presentation procedure and the type of food served. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

In Abdullattif writings, The Philosophical Meaning of the Saro-saro and Joko Kaha Traditions 
in Ternate Culture, explains that Saro-saro is a form of prayer or request that is ritual in natüre 
and contains philosophical meaning in the life traditions of the Ternate people. In his 
presentation, only briefly explained the philosophical meaning in the saro-saro tradition as well 
as the joko kaha ritual at marriage and circumcision and the Khatam Qur'an in Ternate culture, 
without mentioning the educational values in these traditions.  

Therefore, this paper is expected to be a reinforcement so that the philosophical meaning and 
educational value in this saro-saro tradition can be interpreted holistically. The value system in 
the KBBI is defined as an institution that is made in such a way regularly in order to maintain 
harmony in life. Another meaning is as a whole concept that is related and influences each other 
about the measure of good and bad based on certain beliefs. Almost every ethnic group certainly 
has its own value system, hereinafter referred to as cultural values. Sumaatmadja 
(Koentjaraningrat, 2000) explains that cultural values are values inherent in society that regulate 
harmony and balance based on the development of cultural applications. 

METHODS 

This research use a phenomenological research in which the object of study is ethnic culture, 
therefore the method used is a qualitative method. Related to qualitative writing as explained 
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by Syaodih (in Novialdi, 2012) is writing aimed at describing and analyzing phenomena, social 
activities, beliefs, perceptions of people's thoughts individually and in groups. This is in line 
with the purpose of this study, namely to describe the phenomenon of the saro-saro procession, 
which is an educational procession in the form of a ritual of serving traditional food in the 
culture of the Ternate people. Two approaches were used to obtain primary data, namely the 
anthropological approach and the semiotic approach to obtain a complete or holistic picture of 
the saro-saro phenomenon accompanied by its symbolic meanings.  

Data Collection Uses  

1) Observation technique, the researcher as the key instrument participates in attending and 
being involved in the saro-saro procession.  

2) The interview technique was carried out purposively by determining key informants from 
traditional leaders and people entrusted as implementers in the procession. 

 3) Documentation techniques, carried out at each stage in the procession. One of the functions 
of this documentation is to obtain a complete picture of the stages of the procession or ritual, 
so that in the analysis there are no gaps or errors. Data analysis was carried out using a semiotic 
approach to interpret cultural symbols in the form of food variants. Data analysis as proposed 
by Bogdan and Bikken (Novialdi, 2012) is a systematic process of researching and compiling 
interview transcripts, field notes and other materials that have been collected to increase 
understanding and enable them to be presented to others. Field data or primary data that have 
been obtained, including food menu variants, gestures to expressions of rorasa or bobeto 
(prayers and hopes) are interpreted semiotically based on the results of interviews, 
documentation studies are also used to support the results of the analysis. Documentation study 
is meant to classify data in a structured or systematic manner, while also making it easier to 
interpret the meaning of each stage of the ritual. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

The procession of saro-saro as explained earlier, is divided into several types, namely: 

1.Saro-Saro Circumcision 

Akikah and hair clipping this saro-saro is not mandatory, it is done when a baby or child is 
circumcised as recommended in religion for the purpose of self-cleaning. In this saro-saro 
procession, there are not many variants of food. 

2. Saro-Saro Equipment Provided 

The menu dish, which only consists of young coconut that has been hollowed out and decorated 
with various colors, is served on a tray along with a bottle of perfumed oil, small scissors, a 
mirror and a comb. Traditionally, girls are usually circumcised at infancy, with equipment of 
saro-saro; rice pupulak (rice that has been colored) is equipped with tools, candles and a small 
sharp knife, this circumcision is performed by a biang (shaman) in private. This circumcision 
can also be done in conjunction with the procession of hair clippers and akikah. Meanwhile, for 
boys, the practice of akikah is generally carried out in infancy at the same time as hair clipping 
and circumcision at the age of 3-8 years. Therefore, the saro-saro procession is only carried out 
at the time of akikah. 
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3.Saro-saro Khatam Qur’an 

The saro-saro procession at the time of completing the Qur'an is a little more complex in the 
arrangement of the food menu. Usually a long table is prepared with various variants of the 
food menu, both as a dish and as a complement. As for the food dishes in the form of; srikaya 
porridge, ketupat kobo, pineapple ketupat, mung bean porridge along with side dishes in the 
form of fish, chicken, goat and beef. While the complement of the saro-saro procession is, one 
tuber of ginger, citrus fruit, pomegranate and several segments of sugar cane that have been cut 
into pieces. 

4.Saro-saro for First Time Menstruation (girls) 

This saro-saro procession is carried out on a girl who has entered puberty or the first time she 
experiences menstruation. A girl has to go through the saro-saro ritual for approximately 2-7 
days, in this procession a girl is not required to leave the house, her face is given powder from 
traditional ingredients until at the time for procession of saro-saro. When this procession is 
carried out, the menu of dishes served on the table consists of, yellow rice with eggs on it, 
cooked whole chicken, along with other side dishes such as fish. While the complementary 
saro-saro is srikaya porridge and pupulak rice (colored rice) which are generally yellow, red 
and green. Usually supported by a female parent, female aunt and and a shaman do saro-saro to 
girls . A girl sits at the head of the dining table, wearing traditional clothes, called Baju Kurung 
(a type of kebaya) with cloth.  

Her face is covered with powder made from traditional ingredients, then several middle-aged 
women will take turns performing a ritual of lifting the variants of the menu that have previously 
been recited with prayers and bobeto (a type of mantra with the lots of hopes) of goodness for 
the girl, in front of the girls face. At the same time, another woman took the pupulak rice and 
threw it at the girl. The type of dish has a meaning regarding life that must be known, must be 
lived while still upholding cultural values. The yellow rice with the egg (called dada) means 
the need to maintain the essence of life in life, the yolk is in the egg white shell, on the other 
hand white rice is wrapped in yellow. This can also be interpreted that the king/leader and the 
people, the people maintain the dignity of the leader and vice versa when holding a reins of 
leadership it is necessary to protect the masses/people/subordinates. Yellow rice and eggs on it 
become a type of food that must be present at every celebration in Ternate culture. 

5.Saro-Saro for Wedding 

Saro-saro, as explained above, is a tradition of the Ternate people which means all things about 
human life that humans will go through in their next life. The saro-saro process in the last phase 
is the wedding procession. Saro-saro in wedding aims not only at directing or educating every 
aspect of human life which is much more complex, but also on the rights and obligations as 
husband and wife in navigating life together. This life is symbolized by various variants of 
food/food ingredients and their presentation patterns such as the pineapple ketupat which 
symbolizes that women must be placed in front of the groom, and conversely the ketupat kobo 
in front of the bride. The types of food/food ingredients in the presentation of the saro 
procession include 
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1. Srikaya; made from chicken eggs, sugar, coconut milk and pandan leaf juice. This srikaya 
porridge served in a cup symbolizes the sweetness of character that the bride and groom must 
have in life. 

2. Ketupat kobo (buffalo) and pineapple ketupat; generally numbered 3 or 4. pieces. Ketupat 
Kobo symbolizes the male character who is strong, diligent and loyal that the groom must have. 
While the pineapple ketupat symbolizes the nature of a woman who can take care of her 
household. 

3. Plates of yellow rice served cone with egg on top. 

4. Plates of nasi jaha (rice in bamboo); each plate consists of 10 pieces of nasi jaha arranged in 
a 4-3-2-1 order, symbolizing the strength that supports each other. 

5. Fish sauce which consists of 4 kinds of flavors, (symbolizing the various 

flavors in life): 

a. Spicy dry sauce, the ingredients are salt (lemongrass), curly chili and shallots. 

b. Coconut milk sauce, coconut milk seine (coconut), red onion, and turmeric 

c. Sauce sinanga ma agi the ingredients are red onion, soy sauce, and pepper 

d. Sauce hako-hako. The ingredients are onion, garlic, soy sauce, ginger and these ingredients 
are fried and mashed 

6. Boboto totaling 4 pieces. It is made from fufu fish (smoked fish) mashed and wrapped in 
banana leaves. Symbolizes the history of the island of Ternate which was led by four kingdom. 

7. 4 plates of eggplant in coconut milk sauce (in which eggplant and fish are served together in 
one tray, the presentation must be according to the tradition where the head of the fish must be 
towards the people in charge of the procession of saro-saro. 

8. Bowl of green beans 

9. A bowl of gravy made from mixed meat and bones. The ingredients are red onion, garlic, 
ginger, tomatoes, curly chilies, galangal, lemongrass, turmeric, pepper, and walnuts. The saro-
saro procession usually begins with reading a prayer according to Islam, followed by rorasa 
(advice) from an elder appointed by the family, this procession then ends with eating with 
traditional elders or people appointed by the family to carry out the ritual or saro-saro 
procession. 

CONCLUSION 

The Saro-saro procession is a moment to educate various aspects of life that humans will go 
through, the joys and sorrows of life, symbolized in the various variants of food served with 
presentation procedures that must follow cultural norms that have been passed from generation 
to generation. The types or variants of the menu of food dishes will be more and more at the 
time of the wedding, because at that time, the highest aspect of human life. This means that the 
journey of life that is passed will also be more complex. The types of food that must be present 
at every celebration of wedding are yellow rice with eggs on it, srikaya porridge and side dishes 
that symbolize the essence of a human being. 
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ABSTRACT 

Gastronomic tourism has grown considerably in all tourist destinations and sometimes is the 
main motivation for the decision to travel. However, in Portugal, the decision to travel with 
gastronomy as the main motivation is still very small for international tourists, despite the 
country offering a very rich and varied cuisine. Thus, the objective of this work is to understand 
the image that international tourists have of Portugal as a tourist destination and mainly as a 
gastronomic tourist destination. The methodology was based on an empirical study carried out 
through the application of a questionnaire to 261 international tourists who visited Portugal. 
The results indicate that tourists have a very positive image of the country as a tourist 
destination. It was also found that international tourists have a very positive image of 
gastronomic tourism, where various gastronomic components are highly valued, and their 
interest in participating in various experiences related to gastronomy is also highlighted. 
However, although Portugal has excellent regional dishes, made with quality products, 
gastronomic tourism is still not the main motivation for traveling to Portugal, with only 1.2% 
of respondents indicating Gastronomic Tourism as the main motivation to visit the country. 

Keywords: Tourism, gastronomy, motivations, image 

INTRODUCTION 

Gastronomic tourism is an emerging phenomenon that has been developed as a new tourist 
product. Thus, the gastronomy of the destination is an aspect of extreme importance in the 
quality of the holiday experience (Quan & Wang, 2004), an aspect that policy makers must be 
aware of and create conditions for its development. 

Gastronomic Tourism has become a strategic tourism product that qualifies the tourist offer in 
Portugal, as it is a differentiating factor in the tourist experience, adding value and quality to 
the territory visited (Cunha, 2018). However, there were still some significant gaps found in the 
literature review carried out, as there are not many studies on the contribution of gastronomy in 
the development of regions in Portugal. 

Thus, the main objective of this work is to design an analysis of gastronomic tourism, seeking 
to understand the image of Portugal as a gastronomic tourism destination and to understand 
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how this product can be a differentiating factor in the development of tourism and regions. In 
this sense, a literature review was carried out on gastronomic tourism and on the image that 
tourists have about the gastronomic product. Next, the methodology used is presented, followed 
by the analysis of the results. It is concluded that gastronomic tourism is not yet the main 
motivation for visiting that foreign tourists use when visiting Portugal, despite its very positive 
image. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Gastronomy has acquired different characteristics and has become a differentiating cultural 
element. More and more experienced people travel, with greater financial availability and more 
leisure time to travel (Gimenes & Henriqueta, 2011). Gastronomic tourism works as an escape 
for international tourists to escape their usual environment, involving them in an innovative 
environment. It can thus be highlighted that, increasingly, tourists are looking for concrete 
learning experiences, in which gastronomy plays a predominant and central role (Jong & 
Varley, 2017). 

Although Portugal has excellent regional dishes, made with recognized quality products, 
gastronomic tourism is still not the main motivation for traveling to Portugal. However, it can 
be used by tourist companies, providing unique experiences that contribute to getting to know 
the different regions, their histories and traditions (Cunha, et al., 2019). 

We can mention that gastronomic tourism is an intangible heritage because it is associated with 
the enhancement of the identity and uniqueness of destinations (Henriques & Custódio, 2010). 

In view of the relevance and contributory character of gastronomic tourism, both for society 
and for the local/regional economy, gastronomic tourism can be identified as a powerful tool 
for regional development, employability, maintenance of the cultures and habits of certain 
people (Ribeiro-Martins & Silveira-Martins, 2018). Typical food stands out, which can bring 
tourists physical, cultural, social and prestigious experiences (Meladze, 2015). 

There is an increasing need to invest in the promotion of intangible heritage values, with 
emphasis on gastronomy in the region, both for residents and tourists. Gastronomy should 
always be understood as part of the cultural experience of a country or region, due to the 
participation in another culture and, consequently, it is part of the context of cultural tourism 
(Vitorino, 2017). 

On the other hand, according to Hall et al. (2003), gastronomic tourism is defined by the visit 
to producers, festivals, restaurants, tasting of delicacies, participation in activities such as 
culinary learning, but it can never be understood, only and in a isolated, such as a trip to a 
specific restaurant or cellars. 

But, for Gimenes and Henriqueta (2011), the concept of gastronomic tourism is associated with 
a specific trip whose main purpose is to taste a certain delicacy or drink. In turn, for Harrington 
(2005), the concept of gastronomy is associated with the environment (geography and climate) 
and culture (history and ethnic influences), but the taste components (flavor and texture of foods 
and drinks) prevail. 
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In fact, Meladze (2015) highlights that gastronomic tourism is one of the new tourist products 
that has gained dimension in recent times, as well as drawing attention from the publicity of 
societies, encouraging travel motivation in the search for gastronomy and its peculiarities of 
region. In this sense, this scenario shows a change in tourism thinking, which is increasingly 
demanding in its preferences. According to Torre et al. (2011), the requirements go beyond the 
service that is provided, also incorporating maintenance of accommodation, conservation of the 
surroundings, signage, other reasons for the trip, that is, full satisfaction with the experience. 

Gastronomic tourism thus takes place around establishments that offer gastronomic options and 
where, for the most part, dishes are made with local products. The gastronomic resources 
complement others of tourist interest, and can play an important role in attracting visitors 
through good products and quality restoration. Likewise, the promotion of quality food products 
makes it possible to achieve a higher level of tourist satisfaction. In this sense, the celebration 
of fairs, festivals and gastronomic days plays a decisive role in the dissemination of food 
products in wider special areas, which is why they were extended to new destinations (Torre et 
al., 2011). 

It is in this sense that we propose to develop the present study, whose methodology is presented 
below, analyzing the image of Portugal as a gastronomic tourist destination, which can 
contribute to a better development of organizations of the Portuguese regions. 

METHODS 

The objective of this work was to understand the notoriety of Portugal as a gastronomic tourism 
destination. The literature review carried out showed that tourist destinations are aware of the 
importance of gastronomy to diversify tourism and stimulate local, regional and national 
economic development. The methodology was based on a questionnaire survey that was applied 
to two hundred and sixty-one tourists who visited the country. 

The investigation process began with a literature review. This literature review allowed 
obtaining information about gastronomic tourism and allowed the development of a 
questionnaire survey. The questionnaire was written in four languages: Portuguese, French, 
Spanish and English. Its structure was divided into 5 sections: a first part with the introduction 
of the survey objectives, a part with the characteristics of the visit to Portugal, a part with the 
image of Portugal as a tourist destination, another part with the image of Portugal as a 
destination gastronomy and, finally, a part with sociodemographic information. The survey 
questions were almost entirely elaborated using the five-point Likert Scale. The surveys were 
applied between February and May 2019, to international tourists visiting Portugal included in 
travel groups organized by Tour Operators. 

Regarding the scale related to the image of Portugal as a tourist destination, nineteen 
dimensions are studied, resulting from the literature review adapted from Brochado and Paulino 
(2014) and Getz and Brown (2006). 

Regarding the scale related to the image of Portugal as a gastronomic destination, several 
dimensions adapted from Stacanelli and Rezende (2010) and from Solomon, et al. (1999) are 
studied through the Likert scale of five levels (1-strongly disagree to 5-strongly agree). 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

The analysis of results begins with the perception and situation of tourists in relation to the 
decision to choose Portugal as a tourist destination. Thus, the first question was related to 
whether it was the first time that the respondent visited Portugal. Table 1 shows that 73.9% of 
respondents visited Portugal for the first time and 26.1% had previously visited the country. 
These figures are understandable, as the questionnaire was carried out before the pandemic and, 
that year, the demand for international tourists in Portugal reached high growth rates. 

Table 1 – Answer to the question “This was your first visit to Portugal” 

 Frequency Percentage Valid percent Cumulative 
percentage 

Valid Yes 193 73,9 73,9 73,9 
No 68 26,1 26,1 100,0 
Total 261 100,0 100,0  

 

Of the respondents who had already visited Portugal, it was intended to know how many times 
they had already visited (Table 2). Most of the sample had already been to Portugal twice 
(45.6%), three times with 22.1% and four times with 11.8%. Only 20.6% had only been there 
once. 

Table 2 - How many times have you been to Portugal 

 Frequency Percentage Valid percent Cumulative 
percentage 

Valid One visit 14 5,4 20,6 20,6 
two visits 31 11,9 45,6 66,2 
three visits 15 5,7 22,1 88,2 
four or more visits 8 3,1 11,8 100,0 
Total 68 26,1 100,0  

omitted System 193 73,9   
Total 261 100,0   
 

The main motivation for making the trip was also questioned. Figure 1 highlights that cultural 
tourism was the main reason to visit Portugal, with 79.4% of respondents. Religious tourism 
followed, but at a great distance, with only 4.8%. It should be noted that Sun and Sea tourism, 
the most frequented in Portugal, only obtained 4.4% of the responses. This fact is probably due 
to the fact that the survey was applied in the Central region of Portugal, a region that is little 
sought after by foreign tourists for the practice of sun and sea. It is also worth noting that the 
demand for Portugal by foreign tourists based only on gastronomic motivation is very low, with 
only 1.2% of respondents. These data are in line with the opinion of Hall, et al. (2003), in which 
gastronomic tourism can never be understood, only and in isolation, as a trip to a particular 
restaurant or cellars. 
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Figure 1 - What is your main travel motivation 

 

The following questions in the questionnaire were related to the objective of measuring the 
image of Portugal as a tourist destination. Thus, the question was posed: 

Indicate your perception of each of the attributes of Portugal as a tourist destination, on a 5-
point Likert scale, where 1 - Offers little to 5 - Offers a lot. 

Table 3 presents the descriptive statistics of this set of 18 items, indicating the mean, standard 
deviation and sample size for each variable. It should be noted that almost all items have average 
values greater than 4, which indicates very good values for the different indicators. Only the 
item “Cultural events or festivals” has a value lower than 4, but, nevertheless, it has a very 
positive value, with 3.81. These data allow us to verify that the image of Portugal as a tourist 
destination is very positive for international tourists who visited Portugal. 

Table 3 - Descriptive statistics on the image of Portugal as a tourist 
destination 

Items Average Standard 
deviation 

Analysis 
N 

Local gastronomy 4,0610 ,85838 213 
Cultural events or festivals 3,8169 1,02759 213 
Good time 4,2300 ,75775 213 
Ease of shopping 4,1972 ,87340 213 
Conditions for the practice of sports 4,1502 1,11844 213 
Quality of services 4,4272 ,76517 213 
Infrastructure quality 4,3427 ,77088 213 
Quality transport 4,2911 ,85769 213 
Good accessibility 4,2629 ,89358 213 
Tourist information 4,1596 ,94313 213 
Quality accommodation 4,2676 ,78231 213 
Quality restaurants 4,3897 ,77902 213 
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Good price 4,4695 ,70394 213 
Clean and organized environment 4,4930 ,76244 213 
Friendly and helpful local people 4,5681 ,72119 213 
Peaceful and restful atmosphere 4,5446 ,67582 213 
Reasonable price for attractions and 
activities 

4,5915 ,73158 213 

Reasonable price for purchases 4,6197 ,72748 213 
 

Then, a factor analysis of the principal components of this set of items was carried out in order 
to find combinations of variables (factors) that explain the correlations between all pairs of 
variables. For the application and validation of this technique, it is necessary to evaluate the 
correlations between the variables to know if it is legitimate to carry out a factor analysis. 

The Kaiser-Meyer-Olkin value (KMO = 0.729), which presents the value of the suitability 
measure, considers the mid-level analysis. Bartlett's test, which tests the null hypothesis that 
the correlation matrix is an identity matrix, has the value 1496.962 and an associated probability 
of 0.000, which rejects the null hypothesis that the correlation matrix is an identity matrix 
(Table 4). These tests indicate that the 18 variables are suitable for carrying out a factor analysis. 

Table 4 – Test of KMO and Bartlett 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling 
adequacy.. 

,729 

Bartlett's sphericity test Aprox. Qui-quadrado 1496,962 
gl 153 
Sig. ,000 

 

Through the Kaiser criterion (eigenvalue greater than 1) six factors were found that explain 
69.596% of the total variance in the set of 18 variables analyzed (Table 5). 

For a better interpretation of the factors, the axes were rotated using the varimax method. The 
proportion of variance explained by the components remains constant, it is just distributed 
differently so that the differences between the combinations of variables are maximized: 
increasing those that contribute the most to the formation of the factor and decreasing the 
weights of those that contribute the least. 

Table 5 - Total variance explaineda 

Compo
nent 

Auto initial values 
Extract sums of squared 

loads Squared load rotation sums 

Total % 
variance 

cumulativ
e % Total % 

variance 
cumulati

ve % Total % 
variance 

cumulativ
e % 

1 5,022 27,898 27,898 5,022 27,898 27,898 2,379 13,214 13,214 
2 1,866 10,366 38,263 1,866 10,366 38,263 2,239 12,440 25,654 
3 1,744 9,688 47,952 1,744 9,688 47,952 2,167 12,038 37,693 
4 1,517 8,426 56,378 1,517 8,426 56,378 2,003 11,127 48,820 
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5 1,285 7,138 63,516 1,285 7,138 63,516 1,877 10,430 59,250 
6 1,094 6,080 69,596 1,094 6,080 69,596 1,862 10,346 69,596 
7 ,851 4,729 74,325       
8 ,740 4,109 78,434       
9 ,675 3,748 82,182       
10 ,618 3,434 85,616       
11 ,541 3,008 88,624       
12 ,447 2,486 91,110       
13 ,368 2,043 93,152       
14 ,318 1,769 94,921       
15 ,281 1,559 96,480       
16 ,237 1,319 97,799       
17 ,202 1,122 98,921       
18 ,194 1,079 100,000       
aExtraction Method: Principal Component Analysis. 

Table 6 shows the weights of the variables in each factor. Thus, factor 1, which we call Quality 
of infrastructure and services, is composed of 3 variables and is the factor that most contributes 
to the explanation of the total variance (13.214%). Factor 2 is related to the qualities of the 
restaurants, it contributes 12.440% of the total variance. Factor 3, designated as price level and 
peaceful atmosphere, explains 12.038%, factor 4 designated as tourist information and 
accessibility, factor 5 designated as local gastronomy and cultural events and factor 6, 
designated as conditions for the practice of sports and ease of purchases, explain 11.127%, 
10.430% and 10.346%, respectively. Only weights greater than 0.5 were considered for easier 
interpretation and for each variable to have only weights in a single factor. The item “Quality 
accommodation” had a weight greater than 0.5 in factors 2 and 4. 

Table 6 - Rotating Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 
Infrastructure quality ,879      
Quality of services ,730      
Quality transport ,713      
Quality restaurants  ,816     
Good price  ,723     
Clean and organized environment  ,679     
Reasonable price for attractions and 
activities 

  ,785    

Reasonable price for purchases   ,767    
Peaceful and restful atmosphere   ,628    
Friendly and helpful local people   ,592    
Tourist information    ,845   
Good accessibility    ,720   
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Quality accommodation  ,580  ,646   
Local gastronomy     ,772  
Good time     ,677  
Cultural events or festivals     ,565  
Conditions for the practice of sports      ,812 
Ease of shopping      ,668 
Extraction Method: Principal Component analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 15 iterations. 

The following questions in the questionnaire were related to the objective of measuring the 
image of Portuguese gastronomy through a set of items on a 5-point Likert scale on the level of 
agreement or disagreement with certain statements (1- strongly disagree to 5 - strongly agree). 

Table 7 presents the descriptive statistics of this set of 10 items, indicating the mean, standard 
deviation and sample size for each variable. It should be noted that almost all items have average 
values greater than 4, which indicates very good values for the different indicators. Only 2 items 
have values below 4, but very close to 4. These data allow us to verify that the image of Portugal 
as a gastronomic destination is very positive for international tourists who visited Portugal. 

Table 7 - Descriptive statistics on the gastronomic image of Portugal 
Items Average Standard 

deviation 
Analysi

s N 
When I visit Portugal I value its gastronomy 3,9874 ,94347 238 
I value the gastronomic cooking process 3,9622 ,87308 238 
I value the products used in the confection 4,0210 ,89276 238 
I value the presentation of the prepared dish 4,2227 ,88874 238 
I value local/traditional cuisine 4,4244 ,83221 238 
Participate in product harvesting activities for confection 4,1849 2,13655 238 
I participate in new gastronomic experiences, linked to the 
traditional preparation of meals 

4,2605 1,05512 238 

I visit the production sites of the ingredients used in the 
confection 

4,0588 1,17494 238 

I value the traditional image/impact of restaurants 4,3067 ,87778 238 
I appreciate the friendliness of the catering service providers 4,4538 ,90239 238 

Then, a factor analysis of the principal components of this set of items was carried out in order 
to find combinations of variables (factors) that explain the correlations between all pairs of 
variables. 

The Kaiser-Meyer-Olkin value (KMO = 0.831), which presents the value of the suitability 
measure, considers the mid-level analysis. Bartlett's test, which tests the null hypothesis that 
the correlation matrix is an identity matrix, has the value 1092.500 and an associated probability 
of 0.000, which rejects the null hypothesis that the correlation matrix is an identity matrix 
(Table 8). These tests indicate that the 10 variables are suitable for carrying out a factor analysis. 
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Table 8 - KMO and Bartlett Test 
Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy. ,831 
Bartlett's sphericity test Aprox. Qui-quadrado 1092,500 

gl 45 
Sig. ,000 

Through the Kaiser criterion (eigenvalue greater than 1) six factors were found that explain 
60.144% of the total variance in the set of 10 analyzed variables (Table 9). 

For a better interpretation of the factors, the axes were rotated using the varimax method. The 
proportion of variance explained by the components remains constant, it is just distributed 
differently so that the differences between the combinations of variables are maximized: 
increasing those that contribute the most to the formation of the factor and decreasing the 
weights of those that contribute the least. 

Table 9 - Total variance explaineda 

Compo
nent 

Auto initial values 
Extract sums of squared 

loads Squared load rotation sums 

Total 
% 

varianc
e 

cumulati
ve % Total % 

variance 
cumulati

ve % Total % 
variance 

cumulati
ve % 

1 4,524 45,238 45,238 4,524 45,238 45,238 3,608 36,077 36,077 
2 1,491 14,906 60,144 1,491 14,906 60,144 2,407 24,067 60,144 
3 ,969 9,695 69,839       
4 ,791 7,909 77,748       
5 ,624 6,241 83,989       
6 ,468 4,684 88,673       
7 ,352 3,516 92,189       
8 ,287 2,872 95,061       
9 ,277 2,774 97,835       
10 ,217 2,165 100,000       
aExtraction Method: Principal Component Analysis. 

Table 10 shows the weights of the variables in each factor. Thus, factor 1, which we call 
gastronomic enhancement, is composed of 7 variables and is the factor that most contributes to 
the explanation of the total variance (36.077%). Factor 2 is related to gastronomic experiences, 
contributing 24.067% of the total variance. Only weights greater than 0.5 were considered for 
easier interpretation and for each variable to have only weights in a single factor. 
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Table 10 - Rotating Component Matrixa 

 
Component 
1 2 

I value the products used in the confection ,831  
I value the presentation of the prepared dish ,820  
I value the gastronomic cooking process ,778  
I value local/traditional cuisine ,736  
When I visit Portugal I value its gastronomy ,681  
I value the traditional image/impact of restaurants ,543  
I value the friendliness of the catering service providers ,492  
I visit the production sites of the ingredients used in the 
confection 

 ,854 

I participate in new gastronomic experiences, linked to the 
traditional preparation of meals 

 ,797 

I participate in product harvesting activities for confection  ,712 
Extraction Method: Principal Component analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 3 iterations. 

Knowledge of these factors can contribute to a better adjustment of the gastronomic products 
of each region to the expectations of tourists. It is important to value the type of products in the 
preparation of meals, including endogenous products, to value the gastronomic experiences, to 
preserve historical knowledge, customs and traditions and not neglecting the quality of service 
provision. 

CONCLUSIONS 

Gastronomy is constantly changing and destinations need to keep up with these trends, because 
they will determine tourists' choices. 

Gastronomic tourism has potentially evolved in the last decade because, increasingly, there is 
a change in behavior: people privilege unique and authentic moments in order to have 
unforgettable experiences. 

Gastronomic tourism, to be well planned, must seek a balance point that allows cultural and 
tourist aspects to be related. The local community must be called upon by the competent 
authorities to actively participate in the main decision-making factors, namely in choosing the 
best products and how they can be marketed and promoted. 

Although Portugal has excellent regional dishes, made with quality products, gastronomic 
tourism is not yet the main motivation for traveling to Portugal. The present study points out 
that around 79% of the international tourists surveyed have Cultural Tourism as their main 
motivation and only 1.2% indicate Gastronomic Tourism as their main motivation. Tourists 
visiting Portugal have a very positive image of a set of items related to tourist services, which 
public and private organizations must pay attention to, in order to be able to create dynamics to 
develop tourism with increasingly higher quality. Also in this study it was found that 
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international tourists have a very positive image of gastronomic tourism, where various 
gastronomic components are highly valued, also highlighting their participation in various 
experiences related to gastronomy. 

As a contribution of this work, it is about deepening the study of gastronomy in Portugal, still 
little studied in relation to international tourists. This knowledge can boost Portuguese 
gastronomy as a cultural heritage capable of qualifying tourism in any region. 

From a theoretical point of view, the extensive literature review allowed us to gather a set of 
information that allowed us to understand, not only Gastronomic Tourism, but the way in which 
it can boost tourism growth in all regions in Portugal, namely in regions with less tourist 
affluence. 

As limitations of this investigation, there is a certain bias in the sample, since only tour operators 
operating in the central region were used, for convenience and ease of the researcher. 

For future investigations, it would be interesting to try to apply this survey to tourists at the 
main airports in Portugal in order to obtain a more representative sample of foreign tourists 
visiting Portugal. The applications of this survey should be at the end of the visit to the country. 
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ABSTRACT 

In Morocco, tourism occupies an important place in the national economy, both in terms of 
income and employment. The Souss-Massa region is striving to increase its tourism potential. 
Over the last decade, there has been a downward trend in activity in this sector. 

This paper focuses on these considerations and draws on theoretical frameworks relating to 
economic intelligence, organisational innovation and organisational resilience. A questionnaire 
survey was conducted to do fieldwork in forty restaurants in the city of Agadir. 

The results of this study illustrate the innovative aspects of this field of activity and confirm the 
contribution of business intelligence practices to organisational resilience in order to maintain 
a competitive advantage in the tourism sector at all times. 

INTRODUCTION 

Nowadays, businesses are in a constant struggle against various challenges. In order to cope, 
companies resort to a multitude of actions to gain a competitive advantage (Darroch et al., 
2015), and strengthen their resilience, especially in the tourism sector, which is always the first 
to suffer the most damage during a crisis, and its sensitivity requires more vigilance and 
attention from professionals.   
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Gastronomy has a structural role in the local economic fabric. Starred restaurants, wine estates, 
châteaux, etc., are the levers of the tourism sector (Fabry, N., & Zeghni, S. 2014, June), and do 
not escape the damage caused by crises. Therefore, resilience is a major issue, which exhausts 
the energy of restaurant owners and managers (Ortiz-de-Mandojana&Bansal, 2016), especially 
in the Moroccan context. 

Innovation is a strong and permanent cornerstone of business strategy (Chen et al., 
2015)According to Skalen (2014). Cardinardinal and Hatfield, (2000) suggest that companies 
could generate innovations by using external knowledge, but they also highlight the costs and 
resources needed to acquire and exploit this knowledge, At this level, business intelligence 
intervenes as a lever, which allows a good control of information through its three facets, 
namely strategic intelligence, information security and lobbying and influence.(El hajri et al 
2018).  Furthermore, Burger-Helmchen (2013), proposes "entrepreneurial creativity as a lever 
for resilience through the application of human imagination to achieve something that leads to 
the creation of innovation and reshaping the objects and services we know" (Decelle, 2013). 

Resource theory advocates the accumulation of resources that can enhance competitiveness 
(Barney, 2007; Hodgson, 1998; Barney, 1991). Therefore, organisations must be able to 
mobilise their resources and adapt to rapid change. In the same sense, dynamic capability theory 
states that the firm through its adaptive capacity is able to reconfigure resources to cope with 
changes in (G Larouche, 2014). The literature proves that organisational innovation, 
competitive intelligence and entrepreneurial creativity are dynamic capabilities insofar as they 
allow for the modification or resolution of a situation deemed unsatisfactory, ultimately 
improving the organisational resilience of gastronomic organisations (Frank & Jaillot, 2015). 

From the above, the following problem arises: "what are the resilience levers of gastronomic 
restaurants, the case of the city of Agadir? ". To do this, we will first define the concept of 
organisational resilience in general and in the context of SMEs in particular. Secondly, we will 
theoretically demonstrate the link between organisational resilience and organisational 
innovation, business intelligence and entrepreneurial creativity. Secondly, to present the 
quantitative study carried out by means of a questionnaire among 40 restaurants in the city of 
Agadir, and finally a discussion of the results.  

LITERATURE REVIEW –BACKGROUND INFORMATION 

In order to shape our research model, a refinement of key theoretical concepts relating to 
organisational resilience, entrepreneurial creativity, organisational innovation and business 
intelligence will be the focus of this first part. 

Organisational resilience a multidimensional concept 

The concept of resilience has evolved over time. Today, it has entered several disciplines, 
including management science. Resilience is a multi-dimensional socio-technical phenomenon 
that deals with how people deal with uncertainty as individuals or groups. Organisations cope 
with uncertainty in a variety of ways: they centralise internal control (Pfeffer 1978), they learn 
(Carroll 1998; Weick et al. 2005), they are creative (Kendra and Wachtendorf 2003) and they 
adapt (Vogus and Sutcliffe 2008). The discussion of resilience describes it through concepts 
such as rebound (Hale and Heijer 2006), robustness (Tierney 2003), absorption (Berkes 2007), 
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survival and flourishing (Seville 2009).Hollnagel et al. (2008) go further and identify a set of 
four competencies for which they consider resilience to be the ability to cope with a variety of 
regular and irregular disturbances and threats, the ability to flexibly monitor what is happening, 
the ability to anticipate disturbances and the ability to learn from experience. 

Organisational resilience research can help address a number of key organisational needs: the 
need to demonstrate progress in improving sustainability; the need to lead rather than lag behind 
on sustainability indicators; the need to link improvements in organisational sustainability to 
competitiveness; and the need to demonstrate the business case for investing in sustainability. 
According to Stephenson et al (2010), organisations may find it difficult to prioritise and 
allocate resources to build resilience because of the difficulty in demonstrating progress or 
success. For this reason, sustainability is an effective business lever and an important 
competitive advantage for increasing business value. 

there are many definitions in the literature of organisational resilience. The table below sets out 
some of the definitions: 

Authors Definitions 

Weick K.E. (1987, 
1988) 

«Ability to cope with and react to disruptive events, leading to crisis 
situations» 

 

Weick K.E., 
Sutcliffe KM.., et 
Obstefeld D. (1999) 
; Edmonson (1999) 
33 

«Resilience refers to maintaining: (a) positive adjustment under 
challenging conditions (b) the ability to bounce back from untoward 
events (c) the ability to maintain desired functions and outcomes under 
pressure. » 

Dalziell et 
McManus (2004 

«the dynamic capacity of complex organisations to address their 
vulnerabilities and the self-organising capacity of firms to change 
their infrastructure and management practices when change is 
needed» 

Lengnick– hall et 
beck 2005 

«The ability of a company to absorb, react to and take advantage of 
events that occur as a result of changes in the environment» 

Hollnagel 2006 «The ability of an organisation to withstand a threat or to return to a 
state of stability after experiencing it» 

McManus et al. 
(2008) 

«vulnerability management and should also include the organisation's 
ability to be fully aware of its environment» 

Chabaud D. et 
Begin L. (2010) 

«Resilience combines 3 capacities: (1) the ability to absorb stresses 
and preserve functioning despite the presence of adversity; (2) the 
ability to bounce back from an unfortunate event with a system that 
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 progresses in absorbing surprises and grows rather than collapses; 
(3) the ability to learn and grow from previous episodes of resilience. 
Rebound means returning to one's original position, or a position 
adapted from one's original position, or moving away from that 
position and becoming another structure. » 

Limnios, Mazzarol, 
Ghadouani et 
Schilizzi (2014) 

«a strategic manoeuvre (attack vs. defence) as well as an adaptive 
system that maintains a balance between exploitation (internal 
resources) and exploration (acquisition of resources outside the 
organisation) to cope with environmental uncertainty» 

The relationship between organisational innovation and organisational resilience 

The Oslo Manual (Manual, 2005) classifies innovation into four types, namely organisational 
or managerial innovation, product innovation, process innovation and marketing innovation 
(Ayoub & Taoufik, 2019). In this paper, we focus on the first aspect of innovation, namely 
organisational innovation as a key factor for the long-term success of organisations, especially 
in dynamic and competitive markets. Various terms are used in the literature to describe 
organisational innovation. Management innovation, administrative innovation, operational 
innovation, etc. However, regardless of the terminology used, the authors recall that 
organisational innovation is a non-technical innovation (Dangeureux, 2017, p. 95) and not an 
industrial process innovation. 

Organisational innovation has been defined as the process of introducing and implementing 
new changes in structure (Christensen, 2006; OECD, 2005), processes (Christensen, 2006; 
OECD, 2005) and capabilities (O'Regan and Ghobadian, 2004; Drejer, 2000). Similarly, 
DUBOULOZ, S. (2015) presents a detailed illustration of the models of innovation adoption 
processes according to the phase model, she notes that managerial innovation is divided into 
four criteria: 1) initiation, 2) decision, 3) implementation or putting into use, 4) routinisation or 
continued use.  Based on the above, we agree with Le Roy et al (2013) that managerial 
innovation refers to the adoption of new management practices or approaches by organisations 
to improve their overall performance. 

Certainly, innovation in the tourism sector remains a hot topic. In the work of (Alexandre-
Leclair & Liu, 2014), three theoretical streams are observed. The first is the Schumpeterian 
approach, which emphasises the contribution of entrepreneurs to the dynamics of innovation. 
The second is the technology push/demand pull paradigm, which attributes the power of 
innovation to external conditions. The third approach is the cluster or innovation system 
approach, which analyses the innovation activities of tourism enterprises in the system 
dynamics. 

For example, Dubé (2012) argues that organisational innovation also affects organisational 
performance in terms of quality of work, information sharing, learning capacity and the use of 
new knowledge and technology. Van de Ven and Poole (1995) see innovation as a sub-set of 
change that involves new practices and procedures as a feature of the change process, while 
Birkinshaw et al. (2008) see organisational innovation as an inward-looking, non-technical 
element aimed at improving the effectiveness and efficiency of organisational processes. 
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Innovation is a dynamic capability that enables organisations to respond to a variety of 
situations and, as such, organisational innovation can improve organisational resilience. The 
table below summarises a range of work and research that demonstrates this. 

Author Research object Methodology Findings 

 (O’Regan & 
Ghobadian, 
2011) 

This paper aims to 
articulate the strategic 
dilemmas faced by the 
CEO of a very successful 
company and how these 
dilemmas were resolved. 

 Semi-
structured 
interview  

 Desk study. 

Innovation allows the 
implementation of strategies 
that enable both high organic 
growth rates 

(García‐
Morales et al., 
2006) 

demonstrate that 
Knowledge management 
and innovation are 
positively related to 
organizational 
performance. 

 Intter-factor 
correlations 
matrix 

 Multiple 
regressions 
analyses  

 408 firms. 

A resilient organization 
acquires knowledge from the 
environment in order to carry 
out innovations relevant for 
building resilience  

 

(Mafabi et al. - 
2012 - 
Knowledge 
management 
and 
organisational 
resilience.pdf, 
s. d.) 

The purpose of this paper 
is to report the findings of 
the mediation effect of 
innovation in the 
relationship between 
knowledge management 
and organisational 
resilience 

Quantitative 
methodology  

Innovation had an effect on 
organisational resilience. 
Knowledge management did 
not have a direct effect on 
organisational resilience, 
except through the full 
mediation of innovation.  

(Borda-
Rodriguez & 
Vicari, 2015) 

This article  

shows how interconnected 
forms of innovation 
contribute to co-operative 
resilience.  

15 semi-
structured 
interviews 
and 3 focus 
groups 

 

Organisational innovation 
contributed to reduce 
exposure to certain risks by 
improving anticipation 
capacity 

(Larbi, s. d.) This article proposes a 
conceptual model 

that brings together the 
concept of innovation and 
resilience 

– decision-makers  need to give 
innovation the time, means 
and enabling environment to 
develop within cooperatives 
as it plays a key role in 
building resilience 
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These empirical studies suggest a positive relationship between organisational innovation and 
organisational resilience, and lead us to formulate our first hypothesis :  

H1: There is a significant relationship between organizational innovation and organizational 
resilience 

relationship between Business Intelligence and Organisational Resilience 

In recent decades, organisations have increasingly relied on external resources to build 
resilience in their research and development processes, i.e. to harness externally developed 
knowledge. Information is the cornerstone of resilience in any organisation, whatever the 
situation. Controlling the flow of information is crucial to recovering from unexpected 
situations, and in this respect, business intelligence is an important tool for information 
management. 

According to El hajri, economic intelligence is considered a comprehensive strategy that 
enables an organisation, regardless of its size, to possess and protect information, but also to 
influence its environment in order to act with foresight and make the best decisions. There are 
three aspects to this definition. Information, security and influence. With the help of all aspects 
of EI, organisations can control information and make strategic and wise decisions (ELHAJRI 
Aimad et al. - 2020). Competitive intelligence can improve various capabilities such as 
absorptive capacity. Slama, B., & Ammar, O. (2018) show that competitive intelligence has a 
positive effect on improving the absorptive capacity of French SMEs. The ability to absorb, 
update and learn enables agile management to constantly adapt and continue its activities. 
(Maltais, 2022) 

Marquez-Tejon, J., et all (2022) in their study entitled "Security as a key factor in organisational 
resilience: a bibliometric analysis of enterprise security risk management. The analysis of the 
role of security has great potential in crisis management and enables the monitoring of 
companies involved in enterprise security risk management (ESRM) (Marquez-Tejon, et all, 
2022). 

The table below brings together a range of work and research that demonstrates this. 

Author Research object Methodology Findings 

(Nte, 
2021) 

This study therefore 
examined the effect of 
competitive intelligence 
on the survival of SMEs in 
Benin City, Edo State, 
Nigeria 

Pearson’s 
product-
moment 
coefficient of 
correlation 

there is a relationship existing 
between the two intervening 
variable i.e. competitive 
intelligence and the survival of 
SMEs, and  influence on market 
expansion of SMEs in Benin 
City 

(Zha & 
Chen, 
2009) 

To analyze the demand for 
competitive intelli- 
gence in the risk 
prevention of SMEs. 

– 
Competitive Intelligence plays 
an increasingly important role in 
the risk prevention of SMEs 
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(Mafabi et 
al., s. d.) 

presents the case of the 
implementation of a new 
information technology in 
an organisation belonging 
to the defence sector 

qualitative  and 
documentary 
methodology 

Resilience can be increased 
through resistance to change and 
knowledge sharing 

(Ayoub & 
Messaoudi 
Abdelaziz, 
2022) 

to examine the direct 
effect of absorptive 
capacity on organizational 
resilience through the 
mediating role of strategic 
flexibility 

PLS-SEM 
approch 

62 family 
SMEs 

the existence of a relationship 
between absorptive capacity and 
organizational resilience 

(Núñez-
Ríos et al., 
2021) 

this study evaluated the 
relationships among 
specific factors toward 
fostering organizational 
resilience (OR) in tourism 
SMEs 

A multi-
methodological 
approach 

Structural 
equations 

Management style and people 
development and organizational 
learning as critical factors can 
foster OR in tourism SMEs. 

 

These empirical studies suggest a positive relationship between competitive intelligence and 
organisational resilience, and lead us to formulate our first hypothesis. 

H2 : There is a significant relationship between competitive intelligence and organizational 
resilience 

The relationship between entrepreneurial creativity and Organisational Resilience 

Creativity is a phenomenon with multiple definitions, it can refer to the constellation of 
personality and intellectual traits exhibited by individuals. Others have defined creativity in 
terms of the process itself or in relation to the creation of a new product. 

According to Lordkipanidze, (2002) any entrepreneurial attitude has several aspects, in 
particular: initiative, innovativeness, risk-taking, and economic organization, the table below 
presents some definitions of entrepreneurial creativity  

Authors definitions 

(Amabile, 
1988) 

creativity is the production of novel and useful ideas by an individual or 
small group of individuals working together 

(Pretorius et al., 
2005) 

The successful entrepreneurial venture is usually based on a significant 
innovation. Innovation can be defined as the successful implementation of 
creative ideas 
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(Mnisri & 
Nagati, 2012) 

creativity is seen as a quality to be used for innovation 

(Frank & 
Jaillot, 2015) 

entrepreneurial creativity is both a resource and a dynamic capacity 
insofar as it allows for the modification or resolution of a situation deemed 
unsatisfactory 

Through the definitions, we could conclude that organisational innovation and entrepreneurial 
creativity are the same, Pretorius, M., Millard, S., & Kruger, M. (2005) show the difference and 
relationship between creativity and innovation by indicating the inclusive and distinctive areas 
between the constructs in entrepreneurship in the figure below: 

Figure  1 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Pretorius, M., Millard, S., & Kruger, M. (2005). Creativity, Innovation and 
Implementation: Management Experience, Venture Size, Life Cycle Stage, Race and Gender 
as Moderators. J.Bus.Manage, P.57 

Entrepreneurial creativity refers to how this creativity is applied and how opportunities are 
appropriated (DiLiello & Houghton, 2008). In this respect, we believe from our case study that 
the manager plays a central role in organising the conditions for entrepreneurial creativity. The 
latter remains insufficient to guarantee resilience adapted to the sector of activity. 

H3: There is a significant relationship between Entrepreneurial creativity and organizational 
resilience 

METHODOLOGY 

The question we had in mind throughout our study was: "What are the resilience levers of 
gastronomic restaurants, the case of the city of Agadir? ". 

To better address this issue, we used a quantitative study method. The method of collecting 
information was based on a questionnaire that was administered to the managers of the 
restaurants in the city of Agadir.  Also, the quantified measurement should make it possible to 
highlight any discrepancies between statements and perceptions on the one hand, and practices 
on the other. 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

We conducted a survey among restaurant managers in the city of Agadir, based on a 
questionnaire whose questions are measured on likert scales that cover an interval of 5 .  
Therefore, we used the SPSS software for the processing and analysis of our questionnaire. 

Presentation of the sample : 

Agadir is a city on the Atlantic coast of southern Morocco, at the foot of the Anti-Atlas 
mountains, and is the capital of the Ida-Utan province. This seaside resort is famous for its golf 
courses, wide crescent-shaped beaches and promenades dotted with cafes, restaurants and bars. 

The Souss-Massa region has a very high tourism potential, making it the second largest tourism 
centre in the Kingdom, with the city of Agadir playing a leading role, accounting for 73% of 
the region's tourism product. The Souss-Massa region offers a diversified tourism product. Spa 
tourism in Agadir, cultural tourism in Taroudant and Tiznit (traditional towns), as well as 
mountain, landscape, cultural and adventure tourism (trekking in the mountains and oases).  

The region is considered as the second tourist pole at national level, in terms of reception 
infrastructure and visitor flows and overnight stays. The number of tourists in the region has 
exceeded the threshold of one million visitors by recording the arrival of 1 161187 tourists in 
2018, the prefecture of Agadir Ida Outanane welcomes a very important number of tourists 
which is 1 123123 that is (96,72%) of the regional total, for the arrivals of tourists by nationality, 
the region welcomes a great part of tourists coming from Europe (53%), the national tourism 
presents 34%, the Arab countries (5 %), the North America and other countries respectively (1 
%) and (7%) 

The High Commission for Planning includes catering and accommodation in a single indicator 
to measure the tourist sector, the table below presents in a few figures the contribution of this 
sector to the Moroccan GDP.   

Table: GDP Souss Massa region by sectors of activity (2013- 2017) 

HOTELS AND RESTAURANTS  (GDP in million dhs) 

Indicateurs 2013 2014 2015 2016 2017 

Regional GDP 3.435 

 

3.648 

 

3.496 

 

3.530 

 

4.026 

 

National GDP 19.728 20.998 21.17 22.489 26.662 

Contribution to regional GDP 
(%) 

5.7 5,9 

 

05,4 5,1 5,7 

Contribution to national GDP 
(%) 

17,4 17,3 16,5 15,6 15,1 
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The graph below shows the descriptive result of the characteristics of the restaurants surveyed, 
with regard to the number of employees and the gender of manager.   

Figure 2 : Number of employees and gender of managers 

 
The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the tourism sector in Morocco. 
Indeed, according to (World Tourism Organization (), 2020). "We are facing, on a global scale, 
an unprecedented social and economic health crisis. 

As such, to answer our research question, we have traced the context of Covid-19 and its impact 
on the tourism activity. 

The impact of COVID-19 on the tourism sector  

Like this global health crisis, Morocco has not been spared. Ten days after the appearance of 
the first case of COVID-19 at the beginning of March 2020, a total lockdown was decreed, 
paralysing the entire country. The Moroccan tourism sector came to a standstill as a result. 

The results of our research questionnaire on the direct impact of COVID-19 on the tourist 
industry were confirmed (see Table 1) 

 Analyse of Organisational innovation 

A growing body of management research considers that the organisation's capacity to innovate 
depends essentially on the nature of the process of production and circulation of knowledge in 
the company (Nonaka, 1994; Nonaka and Takeuchi, 1995; Leonard-Barton, 1995; RFG, 1995; 
Von Krogh et al., 2000; etc.). The results presented in Table 2 confirm this observation. Indeed, 
60% of the observations indicate that the circulation of information allows a better 
understanding of the problem. 
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Table 2: ORGANISATIONAL INNOVATION (Number / %) 

Code 
Item 

Objet Item Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Moyennement 
d'accord D’accord 

Tout à 
fait 
d’accord 

Item_IN1 INITIATION en 
Number 

0 15 12 12 1 

 INITIATION en 
Fréquence 

0,00% 37,50% 30,00%(1) 30,00%(1) 2,50% 

Item_IN2 DÉCISION en 
Number 

0 6 25 9 0 

 DÉCISION en 
Fréquence 

0,00% 15,00% 62,50%(2) 22,50%(2) 0,00% 

Item_IN3 PUTTING IT INTO 
USE en Number 

0 10 20 10 0 

 PUTTING IT INTO 
USE en Frequency  

0,00% 25,00%(3) 50,00%(3) 25,00% 0,00% 

Item_IN4 CONTINUED USE 
en Number 

0 11 10 15 4 

 CONTINUED USE 
en Fréquence 

0,00% 27,50% 25,00% 37,50% 10,00% 

 

A growing body of management research considers that the organisation's capacity to innovate 
depends essentially on the nature of the process of production and circulation of knowledge in 
the company (Nonaka, 1994; Nonaka and Takeuchi, 1995; Leonard-Barton, 1995; RFG, 1995; 
Von Krogh et al., 2000; etc.). The results presented in Table 2 confirm this observation. 

Indeed, 60%(1) of the observations indicate that the circulation of information allows a better 
understanding of the problem. 

On the other hand, according to (Alexandre-Leclair & Liu, 2014), innovation in the tourism 
sector is the product of a set of networks in which actors interact to innovate. The circulation 
and development of ideas then allows new ideas to be conceived and created endogenously 
(Hussler et al., 2009). Even more so, 85%(2) of managers' observations (see Table 2) value the 
commitment and adoption of decisions by employees.  

In addition, the degree of implementation of the decided organisational innovations remains 
moderately appreciated by the managers. 75%(3) of the observations point to this result. 
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Analyse of Competitive intelligence  

Code 
Item 

Objet Item Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Moyennement 
d'accord D’accord 

Tout à 
fait 
d’accord 

Item_IN5 CREATIVITY en 
Number 

0 15 15 10 0 

 CREATIVITY en 
Fréquence 

0,00% 37,50%(1) 37,50%(1) 25,00%(2) 0,00% 

Creativity is even considered the spirit of entrepreneurship (Tsai, 2014) and plays an important 
role throughout the entrepreneurial process (Nyström, 1993). Following the analysis of table 
N°3, we note that the managers of the restaurants which are the subject of our case study do not 
adopt practices to encourage creativity among their employees (brainstorming, letterbox,).  

Indeed, 75%(1) of the observations point to this result. On the other hand, 25%(2) of the 
observations represent 10 women managers who practice creativity in their restaurants as a 
result of the sample.     

Analyse of Competitive intelligence  

Table 3: creativity Entrepreneurial and Competitive intelligence (number / %) 

Code 
Item 

Objet Item Pas du 
tout 
d’accord 

Pas 
d’accord 

Moyennement 
d'accord D’accord 

Tout à 
fait 
d’accord 

Item_IN6 STRATEGIQUE 
WATCH en Number 

0 9 11 15 5 

 RATEGIQUE 
WATCH en 
Fréquence 

0,00% 22,50% 27,50% 37,50% 12,50% 

Item_IN7 SECURITY en 
Number 

0 5 19 14 2 

 SECURITY en 
Frequency  

0,00% 12,50% 47,50% 35,00% 5,00% 

Item_IN8 LOBBYING ET 
INFLUENCE en 
Number 

0 1 19 16 4 
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 LOBBYING ET 
INFLUENCE en 
Frequency 

0,00% 2,50% 47,50% 40,00% 10,00% 

 

Through the above table, we can conclude that managers confirm the practice of business 
intelligence and perceive its contribution on the degree of resilience of their restaurants, 76% 
of managers adopt the practice of business intelligence to keep an eye on the market, which is 
confirmed by El hajri (2018) who states that EI is a lever that operates to have a competitive 
advantage, and more than 82% of managers use information security practices to block 
knowledge leakage, especially since the restaurant sector is a very sensitive sector and 
knowledge is its cornerstone, and 87% of managers use their networks to keep a place in the 
market, especially with the hard covid restrictions, the lobbing has been the best tool to 
overcome the crisis. 

CONCLUSION 

In this article, we have tried to highlight the contribution of business intelligence. 
Organizational innovation and organizational resilience of business creativity in Agadir 
restaurants. In the first axis, we tried to identify our questions based on the conceptual evolution 
of the three key constructs of the study, while trying to demonstrate the causal links between 
them. 

Subsequently, in the second part, we present the methodological choices, the variables and the 
measurement tools used. In this sense, we carried out a quantitative study, separately on 40 
restaurants installed in the city of Agadir. 

As for the third axis, we present the main results of the quantitative study. Through the analysis 
of the data, 80% of the managers confirmed the contribution of business intelligence practices 
to organizational resilience to always maintain a competitive advantage and 90% confirmed 
DUBOULOZ's model (2015). The latter classifies organisational innovation into 4 phases: 
initiation, decision making, implementation or commissioning, routinisation or continuous use. 
Furthermore, 25% of the observations represent ten women managers who practice creativity 
in their restaurants as a result of the sample. 

As no study is perfect, our study has some limitations. In particular, our sample size is 
problematic, which may affect the accuracy of our results. A study with a larger sample in a 
particular sector would provide more refined and generalisable results. However, our work 
seems to be a starting point for future work to refine the questions asked and to improve the 
quality of the data collected. 
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ABSTRACT 

Gastronomy has become an essential component in the tourism value chain, generating not only 
profits, but also contributing to the development of the destination's image and its sustainable 
development.  According to the World Tourism Organization (2021) "Sharing a meal with 
locals brings people together.  It is the basis for a new approach to building cultural links, 
empowering communities, and helping to preserve the culture and heritage of the world's oldest 
inhabited continent. The benefits go beyond tourism itself. Gastronomic tourism has an active 
role to play in rural development, education, inclusion of vulnerable populations and poverty 
eradication..." 

Morocco is considered one of the world's best-known destinations for its ability to offer a 
variety of unique and authentic experiences and offerings, including its rich local gastronomic 
dishes. Therefore, it is necessary for professionals to promote this intangible heritage, which is 
reflected in Moroccan cuisine, to open new windows allowing tourists to discover the tastes, 
cultures, and peoples of Morocco. The aim of this article is to shed light on the gastronomic 
wealth of Morocco as a destination in general, and the communication strategy used by the 
latter to gain more visibility at both national and international level. 

To do this, we opted for a content analysis through internet research “Google”, to analyse the 
different tools used by professionals to promote Moroccan gastronomic tourism. The results of 
our research reveal that despite the efforts made by the government to improve the tourism 
offer, there is still a lack of communication. This will require more investment in the future. 
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Suggestions will be given towards the end to improve the situation of gastronomic tourism in 
Morocco. 

Keywords: Gastronomy, tourism, Morocco, communication tools 

INTRODUCTION 

In advanced societies, food is no longer a simple physiological need and has become a more 
aspirational activity, which aims to stand out in everyday activities. This trend refers to food 
products that aim to generate an impact on the five senses of the consumer, generating a 
complete and internal sensory experience, linked to pleasure (UNWTO,2019).  For this reason, 
it has become necessary to develop attractive destinations that meet these expectations, 
particularly in terms of gastronomy. According to the World Tourism Organization (UNWTO) 
"Gastronomic tourism is defined as "a type of tourism activity that is characterized by the 
visitor's experience of food and related products and activities while travelling, such as visiting 
local producers, attending food festivals and participating in cooking classes".  In addition, the 
Global Culinary Tourism Market Report (2020 to 2027) states that the culinary tourism market 
was valued at $1,116.7 billion in 2019 and is expected to reach a market value of $1,796.5 
billion by 2027, registering a CAGR of 16.8% from 2020 to 2027. In fact, this growth in 
culinary tourism is explained by government initiatives to support and promote tourism, as well 
as the strong desire of tourists to try foreign dishes and discover the secrets of others’ 
destinations gastronomy. That said, Morocco is considered one of the world's most famous 
gastronomic destinations.  It came first ahead of 35 competing countries in the Culinary World 
Cup in Tunisia in 20221. However, there is still a gap in the literature review concerning the 
communication and promotion strategy used to promote the gastronomic attractiveness of the 
Moroccan territory. In this respect, the objective of this work is to shed light on the gastronomy 
of Morocco, and this, through the answer to the following question: “How can we improve the 
attractiveness of the destination of Morocco through its local gastronomy?”. To do this, 
we will first present the literature review on gastronomy, then we will present the situation of 
gastronomy in Morocco, and secondly, we will analyze the communication strategy used by 
Morocco to promote its local gastronomy. A SWOT analysis and a set of recommendations will 
be mentioned towards the end. 

LITERATURE REVIEW 

1. Tourism and gastronomy 

Tourism is one of the most dynamic and constantly evolving economic activities. In recent 
years, it has undergone significant geographical expansion and diversification in the offers 
proposed, particularly in terms of forms, products, and contents, to adapt to an increasingly 
differentiated demand (Russo & Richards, 2016). Cultural tourism is considered a niche that 
has seen a strong demand from tourists, especially those interested in history, art, tradition, in 
general, in the various tangible and intangible cultural aspects. According to Shenoy (2005) 
food is not only a biological behaviour, but also a source of taste, as well as a cultural resource 
that increases cultural capital through tourists participating in food tourism (see figure below). 
El Hafid and Sair (2017) explain that gastronomy is the science of the stomach, it has always 

1 https://lobservateur.info/article/102025/culture/arts-culinaires-le-maroc-champion-du-monde 
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been a word meaning the fact of going out of the ordinary as far as the restaurant world is 
concerned, and is related to freshness, nobility of ingredients and atmosphere of service. It also 
expresses a warm welcome, as offering a gastronomic meal is a sign of hospitality.  

Figure 1: Role of gastronomy 

 
Source (Neirinck & Poulain, 1988) 

From another angle, Rolim and Mateos (2021) focus on a component of this cultural heritage 
that has seen an increasing demand in recent years, namely the culinary and gastronomic 
heritage. Dixit (2019) states that local gastronomy highlights the host culture, heritage, and 
traditions on the one hand, but also develops a sense of pride within the community on the other 
hand, while offering rural and urban communities the opportunity to participate in the tourism 
industry. In addition, other studies have dealt with gastronomy from different perspectives (see 
figure 2), such as the relationship between gastronomy and religion can be seen as a pride for 
believers2, or as a point about sins3.  The link between health and gastronomy could be 
negative4 or positive5.  Gastronomy and heritage by explaining that several countries have 
applied to register their gastronomy as intangible heritage of humanity. The relationship 
between gastronomy and the virtuous cycle of quality, as gastronomy is directly linked to local 
products6.  And tourism and gastronomy since the latter involves food and consumption 
activities that people experience during their travels (Karim and Chi, 2010).  

 

2 Roast turkey, the famous dish eaten by Christians on Christmas Eve, hard-boiled eggs for Easter. 
3 *The religion of Islam: Certain practices are forbidden, either temporarily, as in the case of Ramadan where eating is 
temporarily stopped during the day, or permanently, as in the case of pork and wine. *The Hindu religion: eating beef is one 
of the great sins (Dupuis, 1970). * The Catholic religion: 40-day fast before Easter, where believers do not eat meat on Good 
Friday and replace it with fish (Fishler, 1993). 
4 Food is the cause of many diseases such as: diabetes, cardiovascular diseases and cancers caused by overeating, poor choice 
of food or cooking and storage methods. 
5 Certain traditional culinary preparations are used as medicine to remedy certain illnesses or overcome certain situations of 
physical weakness; sexuality is also strongly influenced by what the individual eats. 
6 The latter have specific characteristics that make it possible to create a whole industry based on the identification of the 
local product according to geographical and cultural indicators. 

• Nutrition is a biological need for human survival by providing the 
body with nutrients

Nutritional role

• Culinary skills are a cultural feature by excellence, as they bear 
witness to the socio-cultural development of a civilisation.

Social role

• There is a strong link between what people eat and their profile.

Imaginary role
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Figure 2: Gastronomy from other perspectives 

 
 Source: (Own elaboration based on ElHafid and Sair, 2017) 

Furthermore, Lin et al. (2022) state that gastronomic tourism is a type of activity characterised 
by the visitor's experience related to food products and activities, such as authentic, traditional, 
and innovative culinary experiences. In other words, tourists are willing to "travel to eat" 
(Millan et al., 2021). Hanafiah and Hamdan (2020), on the other hand, assume that food plays 
a key role in the decision making and promotion strategy of tourists, in a way that the latter is 
the most critical factor in visitor satisfaction with a destination. Furthermore, recent studies 
show that food tourism is a growing niche in tourism, hospitality, marketing, regional 
development and education, and can be presented in three classes: observational (e.g. cooking 
shows), experiential (e.g. wine tourists) and participatory (e.g. cooking classes) depending on 
the nature of participation in the experience (Dixit and Prayag (2022) ; (Agyeiwaah et al. 
(2019)). In addition, Ningsih and Nuraeni (2019) explain that the term gastronomy is derived 
from the words 'gastros' meaning 'stomach' and 'gnomos' meaning 'knowledge or law' in Greek. 
Furthermore, there are a variety of terms used for food-based tourism, such as gastronomy 
tourism, culinary tourism, tasting tourism and food tourism. As mentioned by Hall (2020), "they 
are related but different", with gastronomic and culinary tourism dealing more with high-end 
restaurants and haute cuisine. Gastronomy focuses on the elements of food, flavour, culture, 
history, and environment, while cuisine focuses on preparation, execution, flavour development 
and techniques. Although both look at food and derived techniques, cooking is more technical 
while gastronomy tends to be more philosophical in nature (Baldwin, 2018). 

• Gastronomy as a travel motivation 

According to the UNWTO Global Report on Sustainability and Gastronomy (2016), tourists' 
motivations have changed in such a way that the gastronomic experience is now as important 
as visiting a museum, enjoying music, or admiring the architecture of a destination.   In addition, 
other studies state that today a new profile of tourist is emerging whose main motivation when 
travelling is to discover cultural places while enjoying the culinary art of these destinations (see 
figure). They are increasingly interested in a personalised experience, where they can 
participate in memorable activities that allow them to connect with the atmosphere, lifestyle, 
and gastronomic culture of the place. In addition, these tourists consume more than the average, 
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are demanding and discerning of authenticity and reject uniformity. According to Ningsih and 
Nuraeni (2019), gastronomy tourism motivation means that the tourist revolves around food, 
experiencing new flavours and exploring culture or history in gastronomy tourism. They then 
present the different factors influencing tourists' gastronomy motivation: 

• Local food identity, environmental views, and culture. 
• Try a new flavour that has never been tasted before. 
• Explore the history and culture of each meal. 
• Restaurant criteria, this is usually the most important factor in choosing a restaurant. 
• The atmosphere of the restaurant, very supportive customers, consumers for the food. 
• The quality of the food, which is judged by taste, aroma, presentation, and colour. 
• The quality of the service to meet the needs of the customers. 

Figure 3: Some proposals for gastronomy tourist consumption 

Source: (UNWTO, 2019) 

From another perspective, there is a distinction between the motivations of a gastronomic 
tourist, a culinary tourist and occasional culinary tourist: 

Table 1: Gastronomy and tourist motivations  

Gastronomic tourist Culinary tourist 
The occasional culinary 

tourist 

-Tasting of the finest 
gastronomy, 

-Choice of famous and 
renowned establishments 
(restaurants listed in the 
Michelin guide) 

-Discover the destination 
through the experience of 
several activities around the 
gastronomy and the local 
cuisine. 

-Gastronomy or local cuisine 
is not the main reason for his 
trip, but he is likely to be 
involved in culinary 
activities. 
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-Staying mainly in luxury 
establishments, 

-Very long journeys just to 
satisfy a desire 

-Demanding quality and 
perfection of the food. 

Source: (Own elaboration based on El hafid and Sair (2017)) 

2. Gastronomic tourism to improve the attractiveness of Morocco. 
 

2.1.Local Moroccan Gastronomy 

Morocco's geographical location, in the north of Africa and a few kilometers from Europe, has 
allowed this beautiful country to be open to neighboring cultures for many years. This explains 
the origin of the diversity of Moroccan cuisine, which is a harmonious blend of Amazigh, Arab, 
North African, and Oriental cuisine. Moroccan cuisine is considered one of the most famous 
cuisines in the world, it is an integral part of the Moroccan way of life. This refined cuisine is 
highly appreciated by all visitors to the country due to the richness and diversity of Moroccan 
ingredients, which are rarely found in other cuisines, such as natural saffron, Argan oil and 
Moroccan spices, as well as a variety of traditional, hearty, and delicious dishes such as Berber 
tajine, couscous with seven vegetables, milk pastilla, prune tagine with almonds7. In fact,  
Moroccan expertise is not limited to the great classic recipes, such as Moroccan pastilla, 
couscous, Harira8with dates, tagines, gazelle horns, but it also offers other emblematic dishes 
(see table below)9.  In addition, what characterizes Moroccan culture, apart from these 
emblematic dishes, is Moroccan tea, which is considered the drink of all social classes, and 
which refers to generosity, hospitality, friendship, and family ties. Moreover, the act of drinking 
mint tea is a traditional process rooted in the traditions of Moroccans. In fact, it constitutes the 
first initiative of Moroccan hospitality. This ritual allows guests to overcome the waiting time 
while waiting for the servants to serve the meal. 

Table 2: the 10 most important and famous traditional Moroccan dishes  

1.Couscous 

 

7 https://homiros-tours.com/news/le-tourisme-gastronomique-au-maroc.html 
8 Traditional Moroccan soup 
9 visitmorocco.com/fr/blog/la-cuisine-marocaine-2eme-meilleure-gastronomie-au-monde 
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2. Al-Tanjieh de Marrakech 

 

 

3.La pastilla 

 

4.Le Tajine 

 

5.Rfissa 

 

6.Marozia 

 

916



7.Zallouk

8.Seffa

9.La harira

10.Al-Baghreer

Source: (visit Morocco, (2018) 

2.2.Communication strategy to promote gastronomic tourism in Morocco 

According to the UK's WorldSIM Travel blog, Morocco has been ranked second in the 2017 
Best Global Foodie Destinations, and this is thanks to the varied offers and experiences 
available to visitors, especially from the following destinations: Marrakech, Fez, Agadir, and 
Rabat which are among the most enticing culinary destinations. In addition, according to "The 
List", more than 15 Moroccan restaurants are among the 1000 best restaurants in the world. 
That said, to promote its local gastronomy, Morocco has developed a communication strategy 
whose objective is to increase its visibility to a national and international audience.  
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METHODS 

During our study, we opted for a content analysis using the Google search engine, and based 
on the following keywords: 

 "Culinary tourism in Morocco"
 "Culinary tourism in Morocco "+ "Facebook"
 "Culinary tourism in Morocco" + "Instagram"
 "Culinary tourism in Morocco " + "Twitter"
 "Culinary tourism in Morocco " + "LinkIden"
 "Culinary tourism in Morocco " + "Youtube 2022"
 "Culinary tourism in Morocco " + "TikTok"
 "Culinary tourism in Morocco " + "Pinterest"
 "Culinary tourism in Morocco " + "TripAdvisor"

FINDINGS AND DISCUSSION 

Table3: Communication tools used to promote gastronomy tourism in Morocco 
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Websites 1,410,000 
results 

National :  

International : 
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https://www.visitmorocco.com/en/discover-morocco/gastronomy
https://www.visitmorocco.com/en/discover-morocco/gastronomy
https://moroccanfoodtour.com/
https://marrakechmoroccotourism.com/morocco-culinary-journey/
https://marrakechmoroccotourism.com/morocco-culinary-journey/
http://www.travel-exploration.com/tour.cfm/A-Taste-of-Morocco
http://www.travel-exploration.com/tour.cfm/A-Taste-of-Morocco
https://www.infostourismemaroc.com/en/news-about-your-holiday/morocco-has-just-been-crowned-the-best-gastronomic-destination-in-the-world
https://www.infostourismemaroc.com/en/news-about-your-holiday/morocco-has-just-been-crowned-the-best-gastronomic-destination-in-the-world
https://www.infostourismemaroc.com/en/news-about-your-holiday/morocco-has-just-been-crowned-the-best-gastronomic-destination-in-the-world
https://www.infostourismemaroc.com/en/news-about-your-holiday/morocco-has-just-been-crowned-the-best-gastronomic-destination-in-the-world
https://moroccoshinydays.com/tour/morocco-food-tour/
https://moroccoshinydays.com/tour/morocco-food-tour/
https://www.accesstrips.com/tour/morocco-culinary
https://news.itb.com/topics/gastronomy-wine-tourism/morocco-builds-reputation-as-a-culinary-paradise/
https://news.itb.com/topics/gastronomy-wine-tourism/morocco-builds-reputation-as-a-culinary-paradise/
https://news.itb.com/topics/gastronomy-wine-tourism/morocco-builds-reputation-as-a-culinary-paradise/
https://www.iberostar.com/en/inspiration-guide/gastro/culinary-delights-morocco/
https://www.iberostar.com/en/inspiration-guide/gastro/culinary-delights-morocco/
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/morocco/
https://www.theinternationalkitchen.com/cooking-vacations/morocco/
https://www.joanneweir.com/culinary-tour-to-marrakech-morocco/
https://www.joanneweir.com/culinary-tour-to-marrakech-morocco/
https://www.viator.com/Morocco-tours/Food-Tours/d825-g6-c80
https://www.viator.com/Morocco-tours/Food-Tours/d825-g6-c80
https://fr-fr.facebook.com/moroccanfoodtour/
https://fr-fr.facebook.com/VisitMoroccoEN/
https://fr-fr.facebook.com/tasteofmaroc/
https://fr-fr.facebook.com/mymorocccanfood/
https://www.instagram.com/marrakechfoodtours/?hl=fr
https://www.instagram.com/marrakechfoodtours/?hl=fr
https://www.instagram.com/moroccanfoodtour/?hl=fr
https://www.instagram.com/moroccanfoodtour/?hl=fr
https://www.instagram.com/visit_morocco_/?hl=fr


• Websites

*Facebook

Figure 4: Communication tools used to promote gastronomy tourism in Morocco 
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*Instagram

*Twitter
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*LinkedIn

*YouTube
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*Tik Tok

*Pinterest

*TripAdvisor
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The results show that Morocco is making efforts to communicate and promote its local 
gastronomy, with the aim of increasing its visibility both nationally and internationally. 
Moreover, by analyzing the various communication tools put in place to achieve this objective, 
it is noted that the most cited pages are Visit Morocco and Moroccan food tour, these two pages 
work much more on their promotion and communication strategies, which is reflected in their 
appearance in all the tools mentioned. 

Another point that we noticed during our analysis is the appearance of Marrakech as the top 
destination, more than Morocco. This can be explained by the fact that most of the international 
celebrities visit Marrakech, which has given it the privilege of being one of the most preferred 
destinations worldwide, in addition, international tourists link Morocco with Marrakech, among 
these tourists, there are those who do not know Morocco and have never heard of Morocco but 
know Marrakech perfectly10.  

That said, despite the various efforts made to promote the destination of Morocco, in this case 
its gastronomic offer, which is the objective of this research, it is noted that there is still a need 
to invest in the communication part, because there is not really a variety of official pages 
dedicated just to Moroccan gastronomy, most of the pages publish posts on the tourist offers in 
general of Morocco, and where we can find just some posts on Moroccan tourism gastronomy. 
In this respect, the following table presents a SWOT analysis of Moroccan gastronomy to get 
an overview of the points to be improved. 

Table 4:  SWOT analysis of gastronomy in Morocco 

Strengths Weaknesses 

- Moroccan culinary preparations are very
rich in nutritional value.

- Moroccan gastronomy is tasty thanks to the
ingredients used and the cooking techniques
applied.

- The variety and availability of raw materials
allows professionals to perfect and innovate
in terms of prepared dishes.

-The communication strategy is still weak at
national and international level

-The number of classified Moroccan
restaurants remains very low.

- The professionals suffer from the supply of
raw materials due to market fluctuations;

Opportunities Threats 

- Increasing efforts by the Moroccan
government to improve the gastronomic
offer.

- The good reputation of Moroccan
gastronomy on a world scale

-Increasing competition from other
international destinations.

- The appearance of new tourist destinations
in Eastern Europe.

10 Based on my own experience during an international study stay. 
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- The political stability and the security 
situation favour the choice of Morocco in the 
eyes of the tourist emitting markets. 

- Morocco's proximity to its main tourist 
sending markets; 

- Climate change and its impact on the 
availability of raw materials. 

Source (Elhafid and Sair, 2017) 

 

CONCLUSION 

According to Faouzi (2018) Moroccan gastronomy has proven to play a very important role in 
the choice of destination. Therefore, the professional of the tourism must take this into account 
and make the most of the opportunities offered by the Moroccan cuisine, especially since it is 
one of the best cuisines in the world. It is therefore time to invest much more in the promotion 
of this gastronomic attractiveness of Morocco. So to conclude, we will propose some 
recommendations (based on the UNWTO 2019 report) to improve Moroccan gastronomy: 

 Design a strategic plan just for Moroccan gastronomic tourism that integrates the 
objectives of sustainable development (SDG). 

 Establish an inventory of Morocco's cultural heritage (including both tangible and 
intangible) with the aim of designing a more attractive gastronomic offer/package. 

 Develop programs to raise awareness of gastronomic culture and local products at 
various educational institutions in Morocco. 

 promote the transfer of gastronomic culture to future generations to avoid the loss of 
authenticity and values. 

 Passing on the gastronomic culture to future generations to avoid the loss of 
authenticity and values, by calling on Moroccan or international influencers and 
celebrities. 

 Encourage local people to be proud of their gastronomy and to feel part of it. 
 Develop a program to protect and promote local products by encouraging links between 

producers, chefs, shops, consumers, etc. 
 Promote brand labelling and certification for endogenous Moroccan food products to 

avoid loss of heritage value. 
 Create product networks and prestige clubs by selecting the best proposals according 

to certain standards. 
 Organize activities to galvanize the sector:  cookery competitions,  gastronomic   

meetings,   awards   and   recognitions, etc.; 
 Draw up a calendar of gastronomic activities, defining clear criteria for the 

development and participation of  agents  in  events  that  enhance  the  destination’s  
products and professionals; 

 Use technology to interpret and disseminate elements of the gastronomic culture 
(virtual reality, Internet of  things, etc.). 
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ABSTRACT 

The purpose of the research is to produce a micro business strategy in the traditional culinary 
field that is suitable to be implemented during the pandemic. Traditional culinary micro-
enterprises, as one of the tourism sub-sectors in Indonesia, have been most affected by the 
COVID virus outbreak for the last 2 years because almost all of these business processes have 
been affected by government policies to prevent the spread of the virus. However, the policy 
during the pandemic has a positive side, namely that business actors are forced to maximize 
their ability to innovate by transforming business strategies that are adaptable to conditions and 
changes in consumer behavior due to the pandemic. This research is qualitative by using the 
library research data collection method. Our findings show that a micro business strategy in the 
traditional culinary field that is appropriate during a pandemic is interpreted by 3 elements: raw 
materials are sought to come from crops from the local area; the production process uses recipes 
and methods according to local cultural traditions carried out by the community. As a form of 
empowerment (based on local resources), the service concept applies strict health protocol 
standards (implementation of health protocols), as well as product promotion, product ordering, 
and distribution starting to utilize digital technology (digital technology support). 

Keywords: Microbusiness, traditional culinary, business strategy, covid-19 pandemic. 

INTRODUCTION 

The tourism industry around the world is also feeling the impact of the COVID-19 pandemic. 
Many businesses in the tourism sector have collapsed due to government policies in the form 
of lockdowns in several countries and large-scale social restrictions (PSBB), so the number of 
visits by foreign and domestic tourists has decreased drastically. In Indonesia, the number of 
foreign tourist visits during the January–October 2021 period is only 1.3 million. Meanwhile, 
in January-October 2020, the number of visits reached 3.7 million people. The number of tourist 
visits to Indonesia in January-October 2019 reached 13.4 million people before the COVID-19 
pandemic (BPS, 2021). 

Traditional culinary micro-enterprises are included in the tourism industry sector which is 
experiencing a slump due to the pandemic. Traditional cuisine in a general sense can be defined 
as food that is inherited and eaten from generation to generation (Almli et al, 2010; Guerrero et 
al, 2009; Kristbergsson and Oliveira, 2016), traditional (Guerrero et al, 2009; Saunders, 2010), 
showing the characteristics of an area and the values that exist within the area (Aprile et al, 
2012; Guerrero et al, 2009). According to WHO (2010), traditional food and beverages can be 
produced by individual businesses, restaurants, small factories, and large-scale food processing 
industries. The definition of micro business in the Law of the Republic of Indonesia Number 
20 of 2008 is a productive business owned by an individual or an individual business entity that 
has a net worth of at most Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiahs) excluding land and 
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buildings where the business is located or has sales proceeds. an annual maximum of 
Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiahs). Micro-enterprises in Indonesia have a very 
large role in the national economy, according to data from the Ministry of Cooperatives and 
Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia in 2019 there were 65.4 million or 
equivalent to 98.67% of the total business units, capable of absorbing 109 workers, 8 million 
people, and has a contribution to gross domestic income (GDP) of 37.35%. 

Micro-enterprises in Indonesia, which sell a variety of regional specialties, besides generating 
income for their livelihoods, also play an important role in preserving and introducing culture 
to foreign and domestic tourists visiting their area. Traditional culinary micro-businesses in 
Indonesia are generally located around tourist destinations, so business survival only relies on 
tourist visits to tourist destinations, as a result, many are forced to go out of business during the 
pandemic because there are no foreign or domestic tourists visiting. 

On the other hand, the COVID-19 pandemic has a positive side for business actors. The spirit 
to survive amid difficult conditions and the creativity to adapt to the existing changes are 
needed. One of the changes that have occurred due to the Covid-19 pandemic is changes in 
consumer behavior or tourists adapting to new normal conditions (Alsetoohy, 2021; Chebli, 
2020; Ministry of Tourism and Creative Economy of the Republic of Indonesia, 2021; 
Loanides, 2020; Sigala, 2020 ). This requires business actors in the tourism industry to 
immediately adapt by transforming their business models to survive and thrive. 

Many research studies have discussed MSMEs during the pandemic, while the topics studied 
are the impacts experienced by MSMEs due to the pandemic (Aftab, 2021; Fairlie, 2020; 
Sonobe et al., 2021; Bartik et al., 2020, supply chain disruptions experienced MSMEs 
(Alsetoohy, 2021; Fountain, 2021; Kumar et al., 2020; Ramanathan, 2021), government 
policies for MSMEs (Sonobe et al, 2021; Igarashi et al, 2021; Bartik et al, 2020), difficulties 
faced by MSMEs to survive (Igarashi et al., 2021), the efforts of MSME actors to deal with 
crises during the pandemic (Agarwal et al., 2021; Zaazou and Salman, 2021; Watkins et al., 
2007; Thukral, 2021, Tyas, 2021), application of digital technology by MSMEs during the 
pandemic (Cassalino, 2020; Kimuli, 2021; Nair, 2021). However, no research concentrates on 
studying business strategies that focus on micro-businesses in the traditional culinary field amid 
the COVID-19 pandemic situation. This is important considering that currently, micro-
enterprises in Indonesia are especially in the tourism sector, which is in dire need of support 
from various parties in terms of ideas related to business management strategies to rise during 
the pandemic. Several studies review changes in business models during the pandemic, but the 
object of research focuses on large-scale manufacturing (Seetharaman, 2020) and MSMEs 
operating in the service industry (Gregurec, 2021), as well as research by Ibarra (2020) on 
innovation. MSME’s business model only has a focus on consumers. 

The purpose of this article is to provide recommendations to traditional culinary micro-
businesses in Indonesia in the form of business strategies to survive and rise during the Covid-
19 pandemic and for the government to be used as a basis for consideration for policymaking 
to rebuild tourism, especially the traditional culinary tourism sub-sector. The theoretical 
implications resulting from the research can be a contribution to science in the field of tourism, 
especially those related to traditional food and beverage businesses. Traditional cuisine is 
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important to always be developed because it has urgency in efforts to preserve ancestral culture 
in the form of regional specialties/drinks, as a support for the economy of the surrounding 
community, and become special interest tours that can enrich tourist destinations in Indonesia. 
The fundamental findings produced are in the form of a new business model for traditional 
culinary micro-enterprises that can be implemented during the pandemic. 

METHODOLOGY 

This article uses a qualitative research approach, namely research that explores and understands 
the meaning of several individuals or groups of people originating from social problems. 
Qualitative research in general can be used for research on people's lives, history, behavior, 
concepts or phenomena, social problems, and others (Creswell, 2018). Data collection 
techniques using library research include academic journals, government publications and 
statistics, websites, and other supporting sources. The descriptive qualitative analysis method 
is used to interpret aspects that support the development of traditional culinary micro-
businesses in Indonesia. 

FINDINGS 

The Indonesian government responded to the Covid-19 virus outbreak by issuing the policies 
contained in Government Regulation No. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social 
Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19). The existence of this policy resulted in a decrease in income and the survival of 
the food and beverage business because the supply of raw materials from outside the region 
was hampered, sales decreased due to regulations limiting operating hours and seating capacity 
for consumers, as well as changes in consumer behavior that tended to switch to online and 
online purchases. implementation of health protocols. Based on the research results, three 
fundamental aspects can be formulated that can be used as the basis for a business strategy to 
generate micro-businesses in the traditional culinary field during the pandemic. 

Aspect 1: Based on Local Resources  

Indonesia is a country consisting of various tribes and nations and has diversity in various fields, 
one of which is the diversity in regional specialties. In general, traditional culinary areas in 
Indonesia adapt to the culture, religion, and customs of the local people. Regional specialties 
are passed down from generation to generation without reducing or adding to what has been 
outlined. Therefore, regional specialties usually reflect the characteristics and identity of the 
people so that they are very easy to find and recognize. 

During the Pandemic, the food and beverage industry in Indonesia experienced serious 
problems due to several raw materials that had to be imported (Yanwardhana, 2021). However, 
traditional Indonesian cuisine is created from food ingredients available in the region (Harsana 
and Triwidayati, 2020; Rianti et al., 2018), dependence on raw materials from outside the 
region, and even imports from abroad are not found in traditional culinary businesses in 
Indonesia. For example, coastal areas in Indonesia will have more typical foods with basic 
ingredients from marine resources such as fish, shrimp, squid, and so on. Meanwhile, regional 
specialties from mountainous areas will be dominated by tubers, beans, and vegetables due to 
the cold mountainous climate. This makes regional specialties a form of culture that is 
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regionally characterized, specific, diverse, and types that reflect the natural potential of each 
region. Processed from food ingredients that are available both from the farm itself and those 
available in the local market system. 

Traditional culinary processing in Indonesia is carried out according to local culture and 
customs, all adapting to recipes, equipment, and methods that have been passed down by 
predecessors. In general, the way of processing regional specialties and their taste is hereditary, 
and there is very little innovation. In more detail, the following are the characteristics of 
regional specialties: 1) The food recipes obtained have been known and applied from generation 
to generation from their predecessors which are the result of a combination of local mainstay 
spices; 2) The use of certain traditional tools in the processing of these dishes; 3) Cooking 
technique is a way of processing that must be done to get a distinctive taste and appearance of 
a dish. This makes traditional culinary products in Indonesia different in each region, resulting 
in a wide variety of food products. 

Traditional culinary businesses are usually carried out by small entrepreneurs or business 
households, how to make it easy and made from materials that around make this small industry 
easy to find. Traditional culinary entrepreneurs who are indigenous people and empowering the 
community around the place of business as employees are one of the implementations of using 
local resources in the form of human resources. The existence of local entrepreneurs who have 
businesses in their regions means opening up employment opportunities that can be utilized by 
the community as workers so that it will drive the economy in the region. Apart from being 
entrepreneurs and employees, the human resources who are empowered in traditional culinary 
businesses are farmers and fishermen whose harvests can be sold as raw materials, considering 
that traditional culinary arts use local raw materials to maintain food traditions and tastes. There 
are traditional culinary micro-business owners in Indonesia who double as employees carrying 
out all operational activities with other employees (Kusumaningrum et al, 2021), other 
employees are generally family members. especially during the current pandemic, it is very 
advantageous to have employees who come from kinship relationships, because they will feel 
they want to advance their business higher, as well as a sense of sacrifice (such as lowering 
wages, increasing working hours without pay) more than those from outsiders. 

Based on the explanation above, the sustainability of traditional culinary micro-businesses is 
not affected by the covid pandemic situation when using locally-based resources, ranging from 
raw materials available in the area of origin (Sims, 2009), recipes and cooking techniques from 
ancestral heritage, to human resources. by empowering local communities. Aspects of local-
based resources are an important component in traditional culinary micro-businesses because 
they can preserve cultural heritage in terms of regional specialties, as Sims (2009) argues that 
traditional food has a great opportunity to be offered along with the increasing number of 
tourists who care about local culture and heritage, food and drink. Traditional culture can be 
one of the best ways to find out about local culture and heritage. In addition, the use of local 
resources can also provide benefits to the surrounding community (Nummedal and Hall, 2006; 
Okumus et al, 2007; Sims, 2009), Long (2010) stated that traditional culinary businesses can 
provide opportunities for local communities to provide cultivation results. locally to produce 
quality food. According to Xiaomin (2017), the criteria or characteristics of traditional food are 
the use of endogenous ingredients used in cooking, namely the presence of unique and local 
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raw materials. Because the ingredients and spices are unique, the flavors and aromas they 
produce are unique as well. The essence of local and traditional is culinary practice based on 
certain methods and skills to survive and be protected from the onslaught of advanced industry 
or technological developments. Traditional food culinary tourism functions to increase people's 
income and absorb labor so that preservation is needed by maintaining, utilizing, and 
developing it. 

Aspect 2: Implementation of health protocol 

The Indonesian government urges the public to comply with the 5M health protocol as an effort 
to prevent cases of the spread of COVID-19, namely the application of wearing masks, 
maintaining distance, washing hands, avoiding crowds, and reducing mobility (Kemenkes RI, 
2021). The impact of the implementation of the health protocol causes changes in consumer 
behavior in purchasing food and beverage products. Consumers tend to buy food that can last 
a long time and make savings amid the current economic conditions; choose a place to eat that 
implements health protocols; choose to take away and deliver services to minimize contact with 
other people when compared to buying food by eating on the spot (Tourism Industry Trends, 
2021). 

Anticipating changes in consumer behavior, several culinary businesses in Indonesia have 
implemented health protocols, including mandatory mask areas, providing hand washing/hand 
sanitizers for consumers, reducing consumer seating capacity (Raodah, 2021); fulfilling 
requests for taking away and delivery orders, utilize non-cash transactions to minimize the risk 
of transmission (Ezizwita and Sukma, 2021); requires visitors to wear masks, prepare 
handwashing areas with soap, and maintain social distance. Business owners must also wear 
masks and gloves, as well as make plastic barriers on the checkout counter to keep consumers 
and cashiers from transmitting Covid through droplets (Hanafi, 2020). According to Sianturi 
(2021), the government always reminds us to prioritize health protocols in running a culinary 
business, and sanctions in the form of forced closures of business premises will still be carried 
out if business actors still commit violations amid the Covid-19 pandemic. However, violations 
of health protocols by culinary business actors in Indonesia still occur (Nugraha and Tito, 2021), 
it is observed that there are still violations, including physical distancing health protocols, 
supporting facilities for measuring thermo gun temperatures, restrictions on seating distances 
are not ideal and The cashier barrier with visitors when paying does not yet exist, and in serving 
the buffet meal they have not provided hands glove/plastic gloves and still take themselves in 
1 (one) serving spoon of vegetables and other side dishes (Kulonprogo Regency Civil Service 
Police Unit, 2020) 

Aspect 2 explains the need for traditional culinary micro-businesses in Indonesia to apply health 
protocols when providing services to consumers. Based on the research findings, it was found 
that the production process, consumer service the delivery of culinary business products must 
accommodate consumer behavior that changes following the pandemic situation (Wen et al, 
2020) and government regulations on health protocols. To meet consumers who want durable 
food and low prices, traditional culinary innovations in the form of frozen food can be made 
(Tourism Industry Trends, 2021). 
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Aspect 3: Digital Technology Support  

The rapid development of technology and people's lifestyles brings rapid changes to their 
technological needs, here digital technology is the main choice. Digital technology is an 
information technology that prioritizes activities carried out by computer/digital compared to 
using human power but tends to be more automated and sophisticated operating systems 
(Danuri, 2019). The third aspect of the research is the use of digital technology by traditional 
culinary micro-businesses in Indonesia as a support for their business processes. 

Digital technology is used by traditional culinary micro-businesses as a promotional medium, 
culinary businesses usually carry out several activities in selling on social media such as 
uploading products, ordering procedures, product composition, and prices. This method is 
easier and saves advertising costs compared to having to go offline and rent a place to sell. 
Social media that are often used by MSME actors to market their products are Facebook, 
Whatsapp, and Instagram (Adriyani et al., 2021); making videos of food processing processes 
to convince customers from choosing raw materials, production or processing processes to 
consumers' hands (Hanafi, 2020); using various social media and market places as a means of 
trading. Another strategy implemented by business actors is to use various social media and 
marketplaces as a means of trading. The use of online social media and marketplaces is the right 
choice for micro and medium-sized culinary business actors to conduct trade and marketing to 
survive and even have the opportunity to reach new market shares (Rakhmanita, 2021). 

The use of digital technology is also used as a means of ordering culinary products online, one 
strategy that can be done by MSME actors is by registering their culinary business with online 
transportation services such as Go-food, Grab-food, or local couriers (Adriyani et al., 2021). 
Furthermore, digital technology by traditional culinary micro-enterprises for optimizing 
product delivery services (Ezizwita and Sukma, 2021). The COVID-19 pandemic is forcing 
people to stay at home to protect themselves from the threat of the virus spreading. Digital is 
the only thing that bridges so that consumers can stay connected to carry out routines, including 
ordering food. This can be seen from the increase in online delivery services from online 
platforms during the pandemic (Tourism Industry Trends, 2021) 

Digital technology as the third fundamental aspect of the traditional culinary micro-business 
strategy plays an important role in building communication with consumers during the 
pandemic because it is contactless and cost-effective. So that it is suitable to be applied by 
traditional culinary micro-enterprises during the covid pandemic. The role of digital technology 
to establish communication with consumers is as a medium for business promotion via the 
internet, marketing culinary products online, and supporting product delivery services. 

CONCLUSION 

Traditional culinary micro-enterprises in Indonesia have a strategic role in the country's gross 
domestic product (GDP) and the preservation of the archipelago's cultural tourism. Government 
policies contained in Government Regulation no. 21 of 2020 concerning Large-Scale Social 
Restrictions as an effort to Accelerate the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) hurt the sustainability of this business, so its existence needs to be pushed back so that it 
can rise and develop amidst the shocks of the pandemic in the last 2 years. The research findings 
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provide practical implications in the form of business strategies that are described in 3 
fundamental aspects to generate micro-businesses in the traditional culinary field during the 
pandemic, namely: Based on Local Resources (raw materials available in the area of origin, 
recipes, and cooking techniques from ancestral heritage, and human resources by empowering 
local communities), Implementation of health protocol (production process, customer service, 
and delivery of culinary products must accommodate changes in consumer behavior and health 
protocol regulations), and Digital Technology Support (utilization of digital technology for 
business promotion, ordering culinary products and product delivery services). 
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ABSTRACT 

Uzbekistan is an attractive tourist destination for both domestic and inbound tourism. The main 
purpose of travel in the Republic of Uzbekistan, as a rule, is to visit historical and cultural sites, 
for which the country is famous. In order to increase the tourist flow, it is necessary to develop 
other types of tourism. The most promising is gastronomic tourism and its influence on the 
formation of the brand of the tourist region.  The article deals with the current state of 
gastronomic tourism and the problems of development of gastronomic tourism in Uzbekistan, 
the forecasts of its further development.  

Keywords: gastronomic tourism, culinary tourism, tourist potential, gastronomic tours  

Introduction: 

Gastronomic tourism as an independent direction of tourism began to develop recently. 
Gastronomic tourism is a journey to be acquainted with the peculiarities of the national cuisine 
of the country, the production and preparation of products and dishes. This is a new type of 
tourism, which has become one of the fastest growing innovative areas of tourism. (Pine 
II, B.J. and J.H. Gilmore, 2005, p. 524) 

Culinary traditions of the country can say a lot about the temperament, culture and lifestyle of 
each people and nation. Traveling along gastronomic routes and tasting the masterpieces of 
national cuisine, you can discover the world from the other side. Food can tell as much about a 
people and nation as works of art and architecture. If famous works are the authorship of one 
person, then cuisine is the work of a whole nation. A modern tourist, going on vacation, begins 
to catch himself wanting to try something new, which in the future is a motivational lever in 
the cultivation of new forms of tourism. The gastronomic preferences of the traveler determine 
where to go and what to try. 

The leading organization in the promotion of world gastronomic tourism is the World Food 
Travel Association (WFTA). In addition to educational work, one of the activities of this 
organization is the study of the economic component of the results of gastronomic tourism. 
Since 2019, the National Association of Gastronomic Tourism of the Republic of Uzbekistan 
has been operating in our country. The main goal of the organization is to promote the 
accelerated development, popularization and active promotion of gastronomic tourism in 
Uzbekistan.( Gastro tourism, 2022 ) 
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It should also be noted that the peculiar regional cuisine is a special tourist resource of the 
territory, which allows creating new tourist products, and contributes to an increase in the influx 
of tourists. Gastronomic tourism corresponds to the trends in the demands of modern society, 
in which the needs formed under the influence of the "economy of goods and services" are 
complemented by the "economy of impressions", aimed primarily at the emotions and feelings 
of the consumer. Impressions acquire consumer value and become an independent product, an 
object of sale. (Lagusev Y, 2016) 

METHODS 

The formation of a new view of gastronomic tourism required a theoretical understanding of 
the problem and a systematic approach to assessing the prospects for the development of 
gastronomic tourism in various regions. Therefore, in recent years, a significant number of 
publications devoted to this area of tourism have appeared. 

Territory branding is a strategy to increase its competitiveness. Many regions purposefully 
construct their own face of gastronomic tourism, considering it as an important component of 
the tourist brand of the territory. Promotion of the territory based on its own brand allows not 
only increasing the tourist flow, but also contributes to the formation of a favorable investment 
climate. 

The main components of the gastronomic brand of the region are:  

- Local ingredients used in regional cuisine; 

 - Unique culinary recipes, special ways of cooking; 

 - Environmentally friendly products of local producers;  

- developed food markets and food industry;  

- developed network of restaurants and other catering establishments; 

 - An interested gastronomic community acting as a united front; 

 - Gastronomic festivals, awards, competitions; 

 - Respect for natural resources and the environment;  

- The presence of educational structures for the preparation of culinary specialists.  (Dracheva 
E, 2017) 

An effective advertising campaign is necessary for the success of a regional brand of regional 
cuisine. The article used official statistics on the development of tourism in the Republic of 
Uzbekistan, analytical data on the state of restaurant business facilities, and current regulatory 
documents. The study was based mainly on the use of methods of theoretical analysis, abstract-
logical methods, analysis of statistical data, expert assessments, as well as methods of 
comparative analysis. 

RESULTS 

The Republic of Uzbekistan has a huge potential for the development of gastro tourism, with 
its unique national cuisine, its tradition of hospitality mixed with colorful views of historical 
monuments. 
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One of the main factors that necessitated the creation of its own gastronomic brand is a 
significant increase in the tourist flow in the region in recent years. In 2017, Uzbekistan received 
more than 15 million tourists. Compared to 2016, this figure has doubled. (Uzbektourism, 2022) 

Uzbek cuisine is perhaps one of the richest in the East. Located on the trade caravan routes of 
the Great Silk Road, for many centuries Uzbekistan absorbed the most interesting and unusual 
dishes from different countries. Merchants exchanged the most intimate secrets of certain 
recipes. Thus, the dishes of other peoples penetrated the Uzbek cuisine and practically became 
national. Each dish has its own traditional rituals and methods of preparation. Of course, the 
most famous and favorite dish of Uzbekistan, as everyone knows, is pilaf. 

In addition to this dish, there is a huge list of other equally colorful dishes. The Uzbek samsa, 
Uzbek flatbread, tukhum barak, nokhut shurak, naryn have also firmly entered the list of 
popular dishes of Uzbek cuisine. 

It is not enough to find unique products to form a culinary brand of the territory, it is also 
important to be able to properly promote this brand. A powerful tool for promoting the 
gastronomic brand of Uzbekistan is the organization of gastronomic themed festivals and 
holidays. 

For example, Navruz is the day of the spring equinox, which comes on March 21 and marks the 
beginning of a new year according to the Eastern calendar, embodying the traditions, customs 
and eternal values of these peoples. The tradition of celebrating it has its roots in ancient times 
and is inextricably linked with almost all aspects of human life - everyday life, work, culture. 

Navruz cannot be imagined without a varied meal, which is arranged in the hope of the 
upcoming fruitful and prosperous year. Fairs held on pre-holiday days, where goods sold at 
affordable prices, and outbound trade in agricultural products and foodstuffs is organized. 
Traditionally, many national dishes served on the table these days. 

Undoubtedly, sumalak is the crown of festive treats, which is prepared in the circle of family, 
relatives and friends with chants and cheerful choruses. The most delicious and healthy spring 
delicacy for the human body on a wood fire is cooked from flour and sprouted wheat grains, 
which are a symbol of life, warmth, abundance and health. 

Usually in each region, representatives from each organization, school, and universities lay their 
tables on the main square of the city, which are bursting with a variety of national dishes and 
delicacies. It is believed that the more various dishes and sweets there are on the festive 
dastarkhan, the more prosperous and fruitful the coming year will be. 

Every year the country hosts the festival "Osh Bayrami", where different types of pilaf are 
prepared, such as: "To'y oshi" (Wedding pilaf), "Karavan osh" ("Pilaf Caravan"), "Choyxona 
palov" ("Teahouse pilaf ”), “Toshkentcha osh” (“Tashkent pilaf”), “Xorazmcha palov” 
(“Khorezm pilaf”), “Bayram oshi” (“Festive pilaf”), “Namangancha devzira osh” (“Namangan 
pilaf ”), “ Samarqand oshi” (“Samarkand pilaf”), “Asaka palov” (“Asaka pilaf”), “Bayram oshi” 
(“Festive pilaf”). 

It is believed that a guest who visited Uzbekistan and did not taste the real Uzbek pilaf did not 
know the essence of Uzbek culture and hospitality. Uzbek pilaf is a dish of real gourmets and 
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connoisseurs of oriental cuisine. There are more than 100 pilaf recipes in the world, and in 
Uzbekistan, it is special. Each region of Uzbekistan can boast of its own unique recipe for pilaf. 

CONCLUSION 

Today, a number of barriers hinders the active development of domestic and inbound tourism 
in Uzbekistan. Firstly, this is a weak marketing of regions with tourism opportunities. It is 
important to form a regional gastronomic brand with its subsequent active promotion at the 
republican level. Secondly, tourist offers in the regions of Uzbekistan are of the same type and 
often obsolete, but very expensive. Thirdly, the lack of travel companies offering routes for 
gastro tourism. 

The factors favoring the development of gastronomic tourism in Uzbekistan (in addition to the 
availability of resources) include: the possibility of creating new jobs and involving local 
residents in the work process; availability of diverse natural and recreational potential, rich 
cultural and historical heritage; availability of educational institutions of higher professional 
education and centers for professional training of specialists in the field of tourism and 
hospitality; the possibility of organizing major international and regional business, cultural, 
entertainment events and sports competitions 

The development of gastronomic tourism brings with it great benefits for the inhabitants of the 
republic. As a rule, objects of gastronomic tourism have a dual purpose and are visited not only 
by tourists, but also, to a greater extent, by residents of the republic. Each of us can become a 
gastronomic tourist in our region, city or even district. 
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ABSTRACT  

Nowadays, and all over the world, people's opinions are a powerful criterion in the choice of a 
destination. They are very interested in the distinctive features of the visited destinations and 
more specifically in gastronomy, which is one of the pillars of tourism marketing and is 
considered a key factor in tourism development. The opinions of Internet users have a decisive 
influence on the decision-making process by sharing their feelings, expressing and 
disseminating their opinions via digital platforms which allow them to discover other 
experiences and exchange their opinions. This article is devoted to the study of the impact of 
Internet users' opinions on Moroccan gastronomy in the city of Agadir, the case of TripAdvisor 
and this through the analysis of comments and reviews on TripAdvisor for 10 restaurants in the 
city of Agadir. Our research consists in studying the e-reputation of these restaurants through 
the comments and reviews of Internet users.  

Keywords : Gastronomy, TripAdvisor, e-reputation, Tourism 

INTRODUCTION 

Tourism is the world's leading economic sector and industry, and the proliferation of new 
information and communication technologies, the globalization of markets and stiff 
competition are all factors that promise more development in the tourism sector. The link 
between gastronomy and tourism is not new, gastronomy contributes greatly to the promotion 
of a destination, as people rely on the opinions and experiences of others to make their decisions 
in choosing a destination. 

This trend is growing in the sense that reviews from people can affect the reputation of a place 
as they can be positive or negative. In order to increase a good e-reputation, these places can 
take into consideration these reviews to enhance their culinary wealth and improve customer 
experiences and as Joe Pine and Jim Gilmore think that experiences will be the main sources of 
profit for businesses in the future1 

Gastronomy is a universal concept, it is not recent and has existed for a long time, it is at the 
heart of the problems of tourism development, it belongs to the cultural heritage of a territory, 
it plays a crucial role in the attractiveness of several countries, and is an important element that 
contributes to their growth. 

According to Jean-Pierre Lemasson2 "there is currently an awareness that food is no longer a 
secondary function of tourism, but can even become its central reason", we can say that food is 
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no longer a secondary concern but has become a real criterion for travel. It is not just the fact 
of eating and drinking but the quality that is considered as a criterion of differentiation between 
one choice and another.  

Our work aims to analyze the opinions and experiences expressed by consumers via 
TripAdvisor at ten restaurants in the city of Agadir in order to assess their e-reputation. 

LITERATURE REVİEW 

1. Gastronomy as a strategic issue for tourism development 

Tourism refers to activities undertaken by people during their travels and stays in places outside 
their usual environment for a consecutive period not exceeding one year, for leisure, business 
or other purposes.3 

According to Larousse, gastronomy is defined as "the knowledge of everything related to 
cooking, the ordering of meals, the art of tasting and appreciating food". 

Etymologically, it is the art of regulating the stomach (from the Greek gastro: stomach and 
nomie: what is shared, use, custom, law)4, Brillat-Savarin defines gastronomy as "the reasoned 
knowledge of everything related to man, as he eats. Its purpose is to ensure the preservation of 
men, by means of the best possible food". 

According to the French Academy, Gastronomy is borrowed from the Greek gastronomia, "art 
of regulating the stomach". All the rules that constitute the art of good food and this word means 
both "to make a good welcome" and "to make a good meal"5. 

Gastronomy is not totally superimposable to food. Food, common to man and all animals, is 
necessary to life, but gastronomy adds a search for quality, for the expression of taste, for the 
pleasure taken in eating: it is a true passion, devouring if one can say6. 

Gastronomy represents a very important element in the development of tourism, in the sense 
that if quality is present in the meal and in the welcome, it can contribute to the influence of a 
destination, and tourists are also looking for experiences, especially culinary ones (Filser, 1982; 
Holbrook and Hirschman, 1982).7 

Through the discovery and consumption, customers constitute a cultural experience that live 
along this path, and during this experience, customers can have a perception on the different 
reactions and activities, which will be evaluated be positive negative and will share them on the 
internet. 

Through reviews, destinations build a good reputation and forge an identity on their 
gastronomy, the latter is a relevant resource, a key element to develop a destination and 
contribute to its influence 
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The city of Agadir is known for its richness and its culinary art through tasty recipes elaborated 
by renowned chefs as well as the diversification of its menus, tourists can enjoy succulent dishes 
of Moroccan cuisine with a musical atmosphere, lovers of this specialty can enjoy by choosing 
a restaurant that offers the most popular dishes of the Moroccan cuisine. However, this city can 
become a reference of Moroccan gastronomy and have a beautiful image by exploiting new 
tourist and economic opportunities and by positioning itself as a better gastronomic destination. 

2. Tripadvisor: digital tool for sharing reviews and experiences 

The emergence of information and communication technologies has profoundly impacted the 
tourism sector as a practice of exchange and sharing that facilitates the dissemination of 
information. These techniques are a key factor in the performance of destinations, and 
contribute to the influence and promotion of destinations by communicating on their assets and 
their distinctive features that allow them to be more attractive. 

The tourism sector is a sector characterized by the use of information and communication 
technologies, which offer new ways of communicating and creating content, allowing users 
around the world to create and share content, especially tourists-internauts who are looking for 
experiences and especially culinary. 

These tourists-internauts like to travel and are ready to discover the gastronomy of another 
country, they use platforms such as TripAdvisor, Booking to take into consideration the 
opinions of others, for example the restaurants which are in the middle of a complex 
competition, these opinions constitute the shop window of these restaurants and contribute to 
distinguish them compared to the competitors 

Founded in 2000, Tripadvisor has become one of the most visited travel and tourism websites 
in the world in March 2022, it is in the second position followed by Booking.com website with 
about 144 million visits8 , most of the visits to tripadvisor.com travel and tourism website came 
from the United States. In the same month, website visits from the United States accounted for 
71% of the total visits to Tripadvisor's webpage and in January 2022, tripadvisor.com was one 
of the most visited travel and tourism websites in the world. 

In this context, on Tripadvisor, the tourist is no longer considered as a target, but as an 
influential partner, to be inspired, to be convinced, and on which to rely to constitute brand and 
passion communities (Gretzel 2015)9, these tourists have become active participants by 
broadcasting and openly expressing their opinions on Tripadvisor. 
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3. The impact of positive and negative reviews on gastronomy 

The opinions of Internet tourists are important and constitute an essential lever in the purchase 
decision, on Tripadvisor, these customers get information through the opinions of others before 
booking a restaurant. 

Negative reviews on the gastronomy of a restaurant can negatively influence the image of a 
restaurant with new customers. Unlike positive reviews, these reviews can have a positive 
impact on several levels, including the restaurant's image, its gastronomy, its patronage, and its 
financial contribution. 

However, it is also important to understand that Tripadvisor is characterized by the quantity of 
reviews, the recent sharing of these reviews and the rating given to the restaurant, which can 
influence the increase or decrease of a restaurant's turnover. 

Figure 1: The appreciation and satisafaction of tourists towards a restaurant in Agadir 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 15 May 2022) 

A restaurant of good gastronomic quality that develops its services, controls its official pages, 
checks the information given to customers, can only collect positive reviews from happy and 
satisfied customers. 

4. The e-reputation of restaurants in the face of customer reviews 

In any city and in any country, restaurants want to position themselves as market leaders and 
therefore want to display an attractive image in order to attract the largest number of customers.  

"E-reputation is both data accessible on social networks that participate in the perception of 
oneself but it also echoes the reception of elements of oneself by third party internet users."10  

Because of the competition, restaurateurs must multiply their efforts to provide a good meal 
combined with other services to help build a strong tourism product 

METHODS 

   Empirical study  

Our study approach is focused on the following elements:  

- The choice of the field of study  
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- The choice of restaurants  

- Content analysis on Tripadvisor 

- Evaluation of the e-reputation of each restaurant 

Presentation of the city of Agadir  

The city of Agadir has an attractive beauty and assets that allow it to have a competitive 
advantage to attract customers throughout the year, apart from the sea and the sun, the city 
offers a diversification of culinary activities to discover the local Moroccan gastronomy. 

The city of Agadir is characterized by the richness and diversity of its natural, architectural and 
cultural heritage. It is a city that stands out for its gastronomy which is a true culinary art of 
international fame. The gastronomy of the city reflects a certain art of living and keeps its 
specialties of the region souss Massa. 

Choice of the field of study  

The field chosen to conduct our research is that of the Souss Massa region of which the city of 
Agadir is one of the important tourist cities. 

Choice of restaurants in the city of Agadir  

We have focused our research on renowned restaurants specializing in Moroccan gastronomy.  
Content analysis method on Tripadvisor  

Our work consists in analyzing the opinions expressed by tourists-internauts on Tripadvisor in 
order to highlight their experiences, our choice has focused on ten restaurants in the city of 
Agadir. We focused on Tripadvisor and more specifically on the gastronomy in the restaurants 
of the city of Agadir, it is a forum displaying the satisfaction or dissatisfaction of tourists with 
regard to the gastronomy of a restaurant in Agadir 

The choice of restaurants is made through the opinions of other people, they become leaders 
who influence the decision making, the restaurants are not only rated for the meal, but also for 
the quality of reception, price, and peripheral services. 

• Restaurant le tapis rouge by Little Norway  
Figure 2. Customer review of Restaurant le tapis rouge by Little Norway 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 
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Figure 3. Customer review of Restaurant la grillardière 

• Restaurant la grillardière  

Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

This comment shows that the person is satisfied not only with the gastronomy but also with the 
service and the modernity, it is a comment that can positively influence other people in the 
choice of this restaurant. To this effect, the owner was reactive, he quickly answered to thank 
the person for this positive comment, and took the opportunity to invite him to follow the social 
accounts of the Grillardière. It's a gesture to build loyalty and encourage them to come to your 
establishment. 

• Restaurant pure passion Agadir  

Figure 4. Customer review of Restaurant Pure passion Agadir 

 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

This comment describes the worst experience this customer has had in his life, he strongly 
advises against this restaurant, either in terms of gastronomy or service, this comment can 
damage the reputation of this restaurant. 
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• Restaurant La villa blanche  

Figure 5. Customer review of Restaurant la villa blanche 

 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

Through this comment, the customer shows the great experience he had in this restaurant and 
that the staff paid attention to the details that will satisfy the customers, something that all other 
restaurateurs must take into consideration. 

• Restaurant le mauresque  

Figure 6. Customer review of Restaurant le mauresque  

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

This comment is in line with the previous one, the customers were really satisfied on several 
levels 

• Restaurant le nil bleu  

Figure 7. Customer review of Restaurant le nil bleu   

 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 
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This comment shows that the customer is very disappointed, he criticizes the quality of the 
food, the atmosphere, and advises not to frequent this restaurant. 

• Restaurant Bab Agadir  

Figure 8. Customer review of Restaurant Bab Agadir    

 

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website,accesed on 05 June 2022) 

This customer tells his experience and describes the moments lived in the restaurant, he advises 
others to go there and return. 

• Restaurant Babakoul 

Figure 9. Customer review of Restaurant Babakoul    

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

Total disappointment, catastrophic dishes, restaurant to avoid 
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• Restaurant le jardin d’eau  

Figure 10. Customer review of Restaurant le jardin d’eau  

 
 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

• Restaurant O Playa  

Figure 11. Customer review of Restaurant O playa   

 
Source: (Screenshot from Tripadvisor website, accesed on 05 June 2022) 

This comment shows that the person is moderately satisfied since it is a whole.Through these 
comments, we can see that tourists-internauts are interested in gastronomy as a decisive element 
in the choice of a restaurant, which can be extended to the choice of a destination. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

Results and discussions of the restaurant e-reputation assessment 

In the information and communication sciences, reputation is defined as "a meta-opinion 
resulting from intentional communicative actions of evaluation of the being and acting of an 
organization within groups of individuals" (Alloing, 2013)11 . However, e-reputation is a notion 
that seems to be directed mainly towards rating sites or so-called digital social networks 
(Coutant, A. & Stenger, T. 2010)12 

The e-reputation of an organization is formed through the digitally documented restitution of 
[...] any [...] information participating in the formulation of an opinion by an "internet user"13 
(Alloing, 2016), this digital documentation can be in the form of photos of the dishes to show 
others the good or bad quality of the gastronomy. Indeed, this e-reputation can be built also 
through the interaction between the tourists-internauts and the presence of the restaurant, the 

 
  
 

951



people in charge of managing this restaurant must take seriously the power of the tourists-
internauts and their shared experiences. 

People regularly consult the opinions and comments of tourists-internauts on Tripadvisor, these 
opinions can be good as they can be bad and play a very important role in the creation of the e-
reputation and in the determination of the quality of the gastronomy of a restaurant since they 
combine the comments and the notes.  

Agadir will be able to become a reference destination for its gastronomy by relying on negative 
comments to develop its reputation, as Internet tourists share their feelings about the restaurant, 
its gastronomy and its services. 

From this analysis, we see the importance of Tripadvisor as a constructive element of a 
restaurant's reputation, the information is accessible to everyone, a user who expresses his 
opinion can be himself a consumer of the information on Tripadvisor in order to make a decision 
and choices. 

The digital identity of a restaurant must be managed and exploited in order to develop and 
improve its reputation, the tourists-internauts are the ones who contribute to the construction of 
an e-reputation. 

CONCLUSION 

This study allowed us to evaluate the quality of the gastronomy offered in the restaurants, we 
find that there are those who are satisfied, others moderately satisfied and others are downright 
disappointed. The reviews, whether positive or negative, automatically impact the reputation of 
the restaurant. 

According to the analysis of reviews on Tripadvisor, we see that there are positive and negative 
reviews, tourists-internauts tell their experiences while recommending others to choose or not 
a restaurant, and as shown by these different reviews, tourists-internauts become consumer-
actors who participate in the decision to choose a restaurant, in its evaluation and play a crucial 
role in the e-reputation of restaurants. The latter must take advantage of these opinions in order 
to improve the quality of Moroccan gastronomy, while taking into account peripheral services 
(reception, hygiene, safety). 

These opinions are considered as a source of information for new consumers in the choice of a 
restaurant and even in the choice of a destination, indeed, a bad comment can damage the image 
of a restaurant and automatically the image of a destination. 

Moroccan gastronomy is rich, diversified, by focusing on its culinary quality and its 
development, it becomes an attractive tourist product that contributes to the development of 
tourist destinations. 

Other avenues of research  

Our study, among others, is only the starting point for new research in this field. The 
development of the researcher is found in the increasing evolution of his knowledge through 
the new fields of research which open before his scientific curiosity. 
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To this end, the probable openings of our research can be interested in the study of the impact 
of the reviews on TripAdvisor at the level of another city and make a comparison between the 
results of the analysis. 
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ABSTRACT 

This article analyzes the gastronomic promotion strategies associated with tourism post covid, 
carried out at national and local levels in geographically marginalized areas, taking the example 
of two region of North Morocco and South of Morocco. The study was carried out on the basis 
of documentary research and interviews with different actors involved in these strategies. The 
results of the discussion highlight that two different territories have similar strategies for 
promoting their products in order to attract tourists and visitors from their gastronomic 
resources. 

Keywords: Tourism, Covid-19, Gastronomy, Trend, Brand, territory 

INTRODUCTIONAA 

Recently, the important consequences of the consumption of food products in tourist places 
have been recognized and have given rise to debates (Mak and ali, 2012)1. Eating food, 
especially outside the home, is a pleasurable sensory experience that is a “pull factor” and a 
marketing and merchandising method that should not be underestimated (Kivala, 2006)2. 
Gastronomy is an essential element of tourist trips (Bessière, 1998)3 if we consider that 
approximately one third of overall tourist expenditure is devoted to food products (Hall and 
Sharples, 2004; Telfer and Wall, 1996). It can thus be said that gastronomic tourism could today 
constitute a developing sector within the world tourism market (Antonioli Corigliano, 2002)4. 

For many tourists, tasting food is one of the main reasons for visiting new destinations (Cohen 
and Avieli, 2004; Hall and Mitchell, 2001; Hall and Sharples, 2003; Hjalager and Richards, 
2002). As Bessière (1998) notes, a country's gastronomy is a manifestation of its culture, local 
food markets are recognized as important elements of a region's cultural and tourism 
experience, its local identity can be reinforced by the products sold there. Thus, the link between 
local culinary arts and tourism is increasingly recognized within the tourism sector (Hjalager 

1 : Mak, Athena H.N., Lumbers, M., Eves, A. (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism 
Research, 39 (1), pp. 171–196. 
 
2 : Kivela, J. (2006). Tourism and gastronomy: Gastronomy’s influence on how tourists experience a destination. Journal of 
Hospitality & Tourism Research, 30 (3), pp. 354-377. 
 
3 : Bessière, J. (1998). Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. 
Sociologia Ruralis, 38(1), pp. 21-34. 
 
4 : Antonioli Corigliano, R. (2002). The route to quality : Italian gastronomy networks in operation. In A. Hjalager, & G. 
Richards (Eds.), Tourism and gastronomy , pp. 166-185. London etc. : Routledge. 
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and Richards, 2002)5 and has a significant impact on the local supply of food products (Mak 
and ali, 2012).       Laila 

On the other hand, the links between gastronomy and tourism development have been debated 
by various authors (Bessière, 1998; Hall and Sharples, 2003; Hjalager and Richards, 2002)6, 
because cooking and gastronomy are at the crossroads between production and transformation. 
of food, storage, transport, cooking and preparation (Antonioli Corigliano, 2002), which 
generates, on a territory, complex interrelations which go from the production of food to the 
sale of products. 

It is important to emphasize the relationship that exists between gastronomic tourism and 
regional / national development, especially in geographically marginalized territories with few 
opportunities for productive diversification; however, local development should not be 
considered only in economic terms, it should be analyzed from a cultural, social and even 
ecological point of view (Rodríguez, 1998)7. These aspects can be applied to gastronomy, 
understood as the study of the relationship between culinary arts and tourism (see Boniface, 
2003; Espeteix, 2007; Petrini, 2007; Scarpato, 2002) and not only as the economic activity of a 
destination. culinary arts can also play an important role in the choice between different tourist 
destinations; Okumus and Ali (2007: 253) refer to how “cuisines” are marketed according to 
nationality (Chinese, French, Italian, Turkish, Mexican, etc.). The opportunity exists to create 
a positive association between a type of gastronomy and a tourist destination. Although the 
literature on the promotion of tourist destinations is extensive, studies on the relationship 
between tourism marketing and gastronomy are scarce. 

Understanding gastronomic tourism and, within this sector, the role played by the different 
actors involved and the strategies created to promote it, should contribute to a more effective 
application of strategies, not only of gastronomic promotion, but also of local development, in 
territories that consider their food products as a means of improving their socio-economic 
situation. Indeed, as indicated by Byrd and Ali (2009), citing Oliveira (2003), to allow tourism 
development and for it to be successful, actions must be planned and managed responsibly. 

The main objective of this article is to analyze the national and local gastronomic promotion 
strategies associated with tourism, and how to create a brand through culinary arts. These 
specificities constitute strengths or weaknesses when it comes to attracting visitors and tourists. 
To achieve this objective, we relied on a bibliographic research related to gastronomy. Among 
the people interviewed are food producers, restaurateurs and the actors involved -private and 
public-who participate in the promotion of this phenomenon in these areas.     

5 : Hjalager, A. (2002). A typology of Gastronomy Tourism. In Hjalager & Richards (eds) Tourism and gastronomy. pp. 21-
35. London : Routledge. 
 
6 : Hall, C. M., Sharples, L. (2003). Food tourism around the world: Development, management and markets. Oxford : 
Butterworth Heinemann 
 
7 : Rodriguez, R. (1998). La Escala local del Desarrollo. Definición y aspectos teóricos. Revista de Desenvolvimento 
Economico. 1 (1). Pp-6-16. 
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The case study was carried out in two territories in South and north of Morocco. The research 
is based on the theoretical and empirical elements developed by Hjalager (2002). This work is 
dedicated to the treatment and analysis of gastronomic tourism as a new tourist modality. The 
choice to carry out a comparative analysis aims to contribute to enriching, using a theoretical 
and experimental basis, the territorial analyzes carried out until now in this field (Hjalager and 
Corigliano, 2002; Mitchel and Sharples, 2003; Okumus et al, 2007). 

Comparative analysis is justified insofar as it aims to explain how two biogeographical, social 
and economic contexts, so different at first sight, present points in common, not only at the 
level of the qualitative characteristics of agri-food products which make it possible to 
differentiate them from others, but also at the level of the strategies developed to promote agri-
food products through tourist activity.        tourism 

Morocco is experiencing what could be called a “culinary revolution”, which manifests itself 
in the international recognition of their cuisine and their agri-food products, through Michelin-
starred restaurants or the media presence of chefs. 

Through their products, the territory, reveals a diversity and a uniqueness that is also evident in 
the culinary traditions imbued with a sense of identity and territorial anchoring. Taking this into 
account and if we refer to Briden and Munro (2002), the comparative analyzes of the chosen 
territories will make it possible to focus on the less tangible factors that can be tested through 
comparisons on an interregional or international scale. 

METHODOLOGY 

Analysis of case studies allows for both “processual and contextual” longitudinal analysis of 
the different actions that take place and of the meanings that emerge and are constructed in 
specific social contexts or organizational contexts (Hartley, 1994: 212)8.  The methodological 
approach used for the case studies is that of triangulation, which is a valid qualitative research 
method because it seeks to bring together many sources of information; triangulation is a 
systematic process of classifying data, aiming to determine common themes by eliminating 
overlapping domains. Moreover, and according to Alain (1999), by combining data sources, 
methods and theories, triangulation opens the way to richer and potentially more valid 
interpretations. 

Beyond the documentary research on gastronomic tourism and on the different conceptions 
concerning this recent tourist phenomenon, we obtained information through. The main 
objective of the interviews was to find out how the strategies are implemented and how other 
institutions participate and relate to them, at different levels. The semi-structured interview 
allows problems to be analyzed in greater depth (Robson, 1993)9. 

8 : Hartley, Jean (1994). Case studies in organizational research. In Catherine Cassell & Gillian Symon (Eds.), Qualitative 
methods in organizational research, a practical guide, pp. 208-229. London : Sage. 

9 : Robson, C. (1993). Real world research. Blackwell, Oxford. 
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As part of the triangulation process, starting from the two-dimensional framework for situating 
the types of validity, the approaches required the use of several sources of data (information 
from the Internet, gastronomic press, marketing brochures, gastronomic events in the study 
areas, documentary research and direct observation of the phenomenon), which contribute to 
valuing gastronomic tourism and, therefore, according to the author, generate tourism products 
in many cases. 

• The first order concerns the spaces, which allow the visitor to appreciate gastronomy: 
festivals, campaigns, etc. 

• The second order aims to promote a better knowledge of gastronomy among visitors. It 
takes concrete form through the creation and promotion of quality labels and the 
standardization of products in a region. 

• The third order relates to the experimentation that takes place through gastronomic 
offers and cooking arts. 

• The fourth order concerns the exchange of knowledge on food, through research centers. 
Hjalager’s approach is taken up ten years after the publication of one of his most 
frequently cited works and having had a major impact on gastronomic tourism. Thus, 
the fact of associating these concepts makes it possible to evaluate whether the 
territories can really bet on this new tourist modality and the way in which they are 
currently confronted with it. Finally, the information is systematized in the document in 
the form of tables that aim to present the characteristics and possibilities of gastronomic 
products from geographically marginalized areas in Morocco, both in South and North. 

Tourism and gastronomy: ingredients for a solidarity resilience 

Gastronomy has established itself as a strong motto of the Moroccan people, the Moroccan 
culinary art is considered as an essential component of national and international 
communication and interaction. This view of gastronomy as a full-fledged vector of Moroccan 
culture, presents a cultural identity creator of the kingdom. Indeed, gastronomy is no longer 
linked to the kitchen and flavors, but rather a tool for promotion and enhancement of the region, 
including the identity. 

Therefore, Morocco admits the interest of the culinary wealth and integrates it as a figurehead 
of territorial marketing and considers it as a brand image, treating the territory as a brand and 
the culinary art as a product. The Moroccan culinary art is positioned through its incorporation 
in the promotional speeches of public and private organizations, especially by emphasizing the 
kitchen communicates with man, how? 

The action of catering and consumption. Indeed, to attribute an identity to a nation, a region or 
a territory. It is necessary to focus on the image and the representation transmitted by the 
population, indeed, the Moroccan people are patriotic and chauvinistic of the culinary art and 
the projected image. This gastronome image is an ally of an effective and optimal 
communication strategy. 

Using the culinary art, as one of the pillars of communication and identity, apart from the 
industrial identity vector (Tangier-Med, the industrialized complex-industrial port) cultural and 
artisanal (Moroccan architecture, handicrafts), grants a valorization of the heritage, especially 
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of the territory and an association of the citizens to develop the feeling of common belonging, 
This feeling of common citizenship is the winning motto at the media level, playing on the 
trends and prestiges of Moroccan gastronomy truly, the world of great cuisine often appears as 
a secret world and music, magical recipes, simmer in the pots and stoves. The purpose of this 
paper is to show that gastronomy is not only a technicality and to illustrate the link between 
gastronomy, the communication trend and my territorial brand. We will try to answer the 
question that forms the problematic: how the culinary art has become a sustainable and 
unavoidable element for the media field, and by what means the territories, deploy it to create 
their territorial image? 

Gastronomy as a culinary art is presented as a technical and traditional intangible heritage, in 
fact, UNESCO revalues this heritage element. Given that it proposes a connection of ease with 
the food universe and the man.  

If mass tourism and the social phenomena in its wake have wreaked havoc in the past, the 
current global pause offers the possibility of rethinking these activities differently, drawing 
inspiration from solidarity models and practices. It is on the basis of social solidarity initiatives 
that have emerged from the crisis that it seems relevant to us to rethink post-COVID mobility, 
since these are imbued with respect for others, resilience and cooperation, all values that we 
believe it is important to integrate into tourism practices in order to make them "softer" for 
humans and the environment. 

Tourist destinations are made up of the sum of the different tourist products offered by a 
determined and geographically delimited region (Gandara, 2003)10. These products in turn 
come from resources that are processed to create tourism products. The conceptual framework 
of gastronomy therefore implies an analysis that associates the structural elements of any tourist 
modality, so as to be able to establish how gastronomy presents these elements. This 
phenomenon must indeed clearly be considered as a form of tourism, through which a process 
is played out involving experimentation, meaning, knowledge, through practice. It must also be 
recognized as an element of identity (individual and regional) capable of offering an experience 
of place that is perhaps more powerful than many other products (Everett, 2008)11. 

However, as Hall and Sharples (2003)12 explain, it is important not to confuse food tourism 
with the food consumption that is part of the travel experience. For the authors, we speak of 
food tourism when food is the main motivation for the trip. In this article, we will distinguish 
the product according to whether it is a resource associated with other tourism modalities or a 
tourism product in itself. 

10 : Gandara, J. (2003). Hoteles sostenibles para destinos sostenibles, la calidad hotelera como instrumento para la 
sostenibilidad, Conférence internationale sur le tourisme et les loisirs ESADE. 
 
11 : Everett, S., Aitchison, C. (2008). The role of food tourism in sustaining regional identity: A case study of Cornwall, south 
west England. Journal of Sustainable Tourism, 16(2), pp. 150-167. 
 
12 : Hall, C. M., Sharples, L. (2003). Food tourism around the world: Development, management and markets. Oxford : 
Butterworth Heinemann. 
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Gastronomic tourism currently appears as one of the most promising segments of the tourist 
sector (Antonioli Corigliano, 2002). This has resulted in the increasingly frequent production 
of tourism products based on gastronomy, resources that give rise to gastronomic tourism. 

Authors like Cooper (2008: 117)13 define the resource as what constitutes the environment 
(physical and social). Tourism resources can be classified as limited (land, capital) and free, 
such as climate and culture. However, the concept of resource is totally subjective, relative and 
functional. For Cooper (2008), the real tourism resource depends on the motivations, desires 
and interests of the consumer, as well as the social, cultural and economic context in which 
these motivations appear. 

The gastronomy associated with tourism has become a tourist resource for creating new 
products and for reinventing those that have completed their life cycle or are in the last phase 
of the “life cycle of the tourist area” developed by Butler (1980) and cited by McKercher 
(2005). Thus, given that, according to McKercher (2005), destinations are amalgams of 
geographically grouped products and include tourism products and services, products and 
destinations must be continuously renewed and revitalized. In this way, gastronomy associated 
with tourism can be a means of revitalizing or reinventing tourist products and destinations. 

Cooper and Hall (2008) report on the complex and multifaceted dimension of tourism products 
and their design based on exchange. In tourism, this exchange takes place in a destination and 
according to socio-political, environmental, technological and economic characteristics. 

It should also be said that the relationship that exists between gastronomy as a tourist product 
and the tourist destination is synergistic, since the destination provides the food, the recipes, 
the chefs and the cultural aspects that make gastronomy an ideal product to consume. for tourists 
(Fields, 2002; Richards, 2002; Scarpato, 2002)14. Food tourism products are offered to 
consumers through different distribution channels such as markets, festivals or restaurants 
(Smith and Xiao, 2008). 

New tourism products play an important role in the diversification of destinations because they 
contribute to increased sales and the creation of a competitive advantage. According to Cooper 
and Hall (2008), the product is an experience through which suppliers and destinations take up 
the challenge of creating products based on experiences. These are therefore personal, 
memorable, evoke an emotional response through which the tourist finds himself in a 
multifaceted relationship both with the actors and with the destination that offers him this 
experience. 

Gastronomic strategies 

The discipline of economics provides the theoretical basis for promotional strategies, but it is 
more specifically the marketing sector that has given rise, in recent years, to studies on tourism 
centered on the analysis of the competitiveness of tourist destinations, proposing different 

13 : Cooper, C. & Hall, C. M. (2008). Contemporary tourism: An international approach. Oxford : Butterworth-Heinemann. 
 
14 : Fields, K. (2002). Demand for the gastronomy tourism product. Motivational factors. In Tourism and Gastronomy. 
Hjalager, A. M ; Richards, G. (editors). Routledge, London, pp. 36-50. 
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solutions to define and evaluate this competitiveness (Lorenzini et ali, 2011)15. However, as 
Okumus and ali (2007) point out, we can generally say that studies on tourist destinations insist 
on the fact that each destination is to be considered independently of the others and highlights 
the specificity of its products and services. 

The objective of this article is not to analyze or estimate the competitiveness of the selected 
territories as tourist destinations, but rather to describe and characterize the strategies currently 
used by the territories to promote their agro-food products, who find a new market in 
gastronomic tourism. 

The gastronomic strategies of the selected areas, studied from the interviews and the 
information gathered, unfold hierarchically, starting from a higher level at the head of which 
are the public institutions, and to which are added and linked, in each of the territories, local or 
regional strategies of private or mixed organizations, responsible for promoting tourism in 
Morocco in general and which is called “Visit Morocco”. 

 
Figure 1: the website of the Moroccan national tourist office16 

For Horng and Tsai (2010), tourism promotion websites specially developed by government 
institutions are more frequently used as research tools by consumers. Thus, the key to the 
marketing of gastronomic or food tourism today lies in the design of sites linked to tourism. 

The platform is mainly dedicated to the identification of the regions of Morocco, its potential, 
its key sites (historical, cultural, heritage, etc.), its culture and heritage (Art, song, dance, 
folklore and culinary art). 

15 : Lorenzini, E., Calzati, V., Giudici, P. (2011) Territorial for Tourism development, a statistical analysis on the Marche 
region. Annals of Tourism Research, 38 (2), pp. 540–560. 
 
16 : https://www.visitmorocco.com/fr  seen in 06/06/2022 
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Territory, culture and tourism are part of the same fabric and it is necessary to know how to 
manage the three poles in a digital environment and to set up parallel strategies such as the 
amplification of Internet access for tourists and to provide content promising the targeted 
destination. It is also necessary to enrich the web portal of the city (Region), in order to support 
tourism in their choice of destination, in particular to install technological gadgets with free 
access or with QR codes in order to retrieve the necessary information. 

According to Key Performance Indicator (KPI) established by the CRT of Agadir at the level 
of the promotional axis: 

 

 
Figure 2 : KPI élaboré par le CRT Agadir17 (City) 

The comparison of gastronomic promotion strategies, at the global level as well as at the level 
of the selected territories, is based both on the documentation collected and on the interviews 
carried out. The strategies are analyzed simultaneously thanks to the four orders established by 
Hjalager (2002)18, who considers them as driving forces and, at the same time, as barriers to 
the creation of gastronomic tourism in a given territory. As mentioned in the previous chapters, 
the four orders established by Hjalager refer to the real possibilities that a territory has to create, 
promote and consolidate gastronomic tourism as a new tourist modality. 

Conclusion: From idealism to necessity: renewing our tourist practices 

Whether economic, pandemic or environmental, crises have the potential to bring us back to 
essential values. This time, it is not the hypothesis of an ecological and environmental crisis 
that imposes limits on us; it is a pandemic that forces us to think about new economic, 

17 : CRT AGADIR ACTION PLAN (drafted on March 22, 2019) 
18 : Hjalager, A. (2002). A typology of Gastronomy Tourism. In Hjalager & Richards (eds) Tourism and gastronomy. 
pp. 21-35. London : Routledge. 
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productive and social forms (Rabourdin, 2005). We have the opportunity to “revisit the 
practices of elders or traditional societies” (Llena and Bertin, 2016: 467) to reframe the clock 
of tourism practices and bring about systemic change. 

Bulimic travel consumers in the grip of seemingly voracious tastes, will we be able to opt for a 
more responsible, sustainable and sensitive way of traveling, both for our environment and for 
the human beings who inhabit it? Perhaps the time has come to revisit the motivations behind 
travel and make more informed choices in order to avoid repeating a long-criticized pattern, 
that of mass tourism? Will we return to massive touristification and its corollary, 
touristophobia? The COVID 19 crisis certainly brings us more questions than answers in the 
current state of the data. An in-depth study on the ground will have to come to calibrate the 
figures and the statistics which show us at this stage a more economic than human portrait of 
the consequences. 

Do we want to welcome human tides again for purely economic purposes? Or would the 
solution rather lie in a real “tourist diet” where we would travel less, but we would travel better? 
The image of the Mediterranean culinary on social and environmental needs shared by 
contemporary human beings. It is inspired by the few pillars on which the concept of the 
Mediterranean diet is based: the seasonality-frugality-conviviality triad. Using the evocative 
image of "tourist diet" makes it possible to metaphorize and better understand the potential of 
"Mediterranean diet tourism" as a methodology to relaunch tourism in a more sustainable and 
less massified way, already applied in the Mediterranean and to be adopted elsewhere (in 
America, for example). 

To conclude, it seems important to rethink tourism according to the famous quote from Jost 
Krippendorf (1988)19, one of the founding fathers of sustainable tourism: “It’s your vacation, 
it’s their daily life. “We have understood it well: it is not only a question of curing coronavirus 
disease, but also of curing tourism. The call for research to measure the impacts of COVID-19 
is open and is necessary in order to propose concrete and effective solutions to implement new 
tourism practices. However, this study constitutes a first exploration and approach to the state 
of territorial gastronomic promotion and marketing, which is why we propose to carry out more 
precise research at different scales, which can be carried out through comparative analyzes at 
international and international levels, interregional. 
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ABSTRACT  

In a context of experiential consumption, the tourist consumer is looking for emotions, 
sensations and pleasure and would like to live hedonic, extraordinary and memorable 
experiences. The pursuit for hedonism is the desire of the consumer to derive emotions and a 
certain pleasure from his experience. Therefore, the purpose of this article is to show the 
importance of taking emotions into account in the evaluation of a destination experience based 
on the results of our study applied to the destination of Agadir. Furthermore, to emphasize the 
importance of pleasure in a culinary experience by bringing the validated model of tourism 
destination experience closer to the culinary experience. 

Key Words: Tourist destination, hedonism, emotions, pleasure, tourist experience, culinary 
experience, satisfaction, intention to recommend. 

INTRODUCTION 

The strong development of the international tourism sector has resulted in the emergence of 
numerous tourist destinations that will lead the sector eventually into a very fierce competition, 
where each of them, to attract and retain a maximum of tourist customers and assert its 
competitiveness, seeks to differentiate itself and develop a competitive advantage (Gursoy et 
al., 2014; Hosany & Gilbert, 2009). In this context, where expectations and consumption 
patterns are changing and under the pressure of competition, destination managers have been 
forced to find new sources of differentiation and competitive advantage in order to implement 
modern and effective supply and marketing strategies and gain in competitiveness. In this 
perspective, the concept of customer experience, which has been successful in the field of 
marketing, will be presented by scientific research specializing in tourism as the new and main 
competitive instrument for tourist destinations. 

Literature on tourism acknowledges that the tourism experience is very intricate and subjective 
and is determined by various aspects, such as tourists' motivations and expectations (Andersen 
et al., 2000), their personal and individual characteristics, their perception of the image of the 
destination, their level of satisfaction (Rodríguez-del-Bosque & Gutiérrez, 2008), and the 
evaluation of the overall perceived value delivered by the destination and, above all, that it 
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generates various emotions that can be felt at different phases of the stay (before, during and 
after) (Prayag et al., 2015; Prayag et al., 2013); (Hosany & Gilbert, 2009) and which 
significantly influence the level of satisfaction of tourists, the overall perceived value and 
consequently their loyalty to the destination and their behavioral intentions towards it. 

Indeed, emotional excitement is considered a major motivation for the purchase and 
consumption of products such as travel (Goossens, 2000), culinary, etc. Similarly, tourism 
produces hedonic consumption experiences, involving adventure, challenge, escape and 
entertainment (Otto & Ritchie, 1996), happiness and pleasure. As a result, positive and pleasant 
emotions and feelings are important components of tourism experiences (Tung & Ritchie, 
2011). Therefore, understanding the emotions evoked by tourism experiences is an important 
challenge for destination management and marketing managers and for all tourism operators 
involved in the production of the experience (Vergopoulos, 2016). 

The purpose of this article first is to present the results of an empirical study testing a conceptual 
model developed on the basis of the tourism literature and relating tourists' emotional 
experience, satisfaction and behavioral intention to recommend the destination. For the 
evaluation of the emotional experience of the destination, we used the Destination Emotion 
Scale (DES) by (Hosany & Gilbert, 2009) designed specifically to measure emotions within the 
framework of a tourist experience of destination, which has proved its external validity in 
different destinations and which we wanted to test in the case of the destination Agadir. 

According to several conceptual models, pleasure is the foundation of satisfaction in the context 
of a culinary offer. The second purpose of this article is therefore to bring together the validated 
conceptual models of the culinary experience with that of the emotional experience of a 
destination in order to initiate the conceptualization of a model of the culinary emotional 
experience of a destination.  

This article is structured as follows: First, we will review the theoretical framework. Second, 
we will present our conceptual models and our research hypotheses. Third, we will describe the 
research methodology adopted. Fourth, we will present and discuss the main results and will 
conclude by specifying the main contributions, limits and perspectives of the research. 

THEORETICAL FRAMEWORK 
Emotions in Marketing in the Destination Tourism and Culinary Experience 
Before becoming a central concept in marketing research, emotions, considered as the very 
expression of human beings (Derbaix & Poncin, 2005), have, since the founding works of 
Charles Darwin (1809-1882), the subject of numerous researches in different fields 
(psychology, sociology, management, etc.), giving rise to several theories and currents, each 
approaching them according to its own paradigm and each having its own set of hypotheses on 
the nature and types of emotions, as well as on their causes and consequences. 

However, despite the important literature devoted to it, there seems to be an agreement in the 
literature on the fact that the concept of emotion is difficult to define because of its complexity, 
variety and the diversity of theoretical points of view adopted by the different authors (Bal, 
2010). On this basis, several definitions of emotions and affective reactions have thus been 
proposed. 
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By retaining only, the most synthetic and commonly cited ones, we mention the following. 
(Kleinginna & Kleinginna, 1981) proposed the following which they considered as operative: 
“Emotion is a complex set of interactions among subjective and objective factors, mediated by 
neural/hormonal systems, which can (a) give rise to affective experiences such as feelings of 
arousal, pleasure/displeasure; (b) generate cognitive processes such as emotionally relevant 
perceptual effects, appraisals, labeling processes; (c) activate widespread physiological 
adjustments to the arousing conditions; and (d) lead to behavior that is often, but not always, 
expressive, goal-directed, and adaptive” . 

In the same vein, (Ekman & Davidson, 1994) also define emotion as "an acute and transient 
reaction, provoked by a specific stimulus and characterized by a coherent set of cognitive, 
physiological and behavioral responses". Confirming the above, (Rimé et al., 1990), president 
of the International Society for Research on Emotions, defines this multi-faceted construct as 
follows: "There is emotion when a certain number of components coexist in an individual: 
physiological changes, facial expression, variations on the subjective, behavioral and cognitive 
levels” . 

In the field of marketing, and more particularly in the field of experiential marketing, emotions 
have taken a very important place in the analysis of consumer behavior. (Addis & Holbrook, 
2001) had argued that the main characteristic of the consumer experience is "to give pride of 
place to emotions and sensations to the detriment of the cognitive dimension".  For his part, 
(Roederer, 2012) believes that experience refers to "a personal experience charged with 
emotions, generated by stimuli that products and services carry, and results in individual 
knowledge". Other authors (e.g., (Fornerino et al., 2008)) have also argued that positive and 
intense emotional reactions are considered the first and, for some, the main response of 
consumers to the experience offers (Bonnefoy-Claudet et al., 2015). 

As a result, the consumption experience being personally and strongly involving the consumer, 
it is therefore not only made up of cognitive elements, but also of affective elements (Filser, 
2008). Consequently, it is logical that the emotional aspect significantly influences the lived 
experience and the value that the consumer attributes to it, in the sense that emotions allow us 
to better understand the experience of consumers and to identify the nature of emotions 
generated by different consumption experiences (Roederer, 2012). 

At the base of this perspective, we find the research of (Hirschman & Holbrook, 1982) who 
claimed that, in the act of consumption, the consumer lives an experience that goes beyond the 
mere act of buying and that the value attributed to the act of consumption is therefore not 
reduced to its utility component but fully integrates the hedonic component. Since then, 
research on consumer behavior has focused on the study of the emotions felt by consumers in 
various consumption situations, considering them to help better understand the decision-making 
process and consumer behavior  (Ladwein, 2003). Many recent studies (e.g. (Becheur & 
Valette-Florence, 2014) and (Droulers et al., 2013)) also clearly highlight the new focus on 
emotions in consumer behavior literature (Giannelloni & Le Nagard, 2015). 

In activities whose offers are highly experiential, such as services, research has also given 
considerable attention to affective states (e.g., (Koenig-Lewis & Palmer, 2008). Indeed, in 
service activities,  which are experiential in nature (C.-K. Lee et al., 2007) ; such as tourism 
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and culinary experiences, where companies to differentiate themselves seek to provide their 
customers with moments of pleasure , it is necessary to take into account the affective motives 
of consumer behavior (Filser, 2008), because they influence the perceived value, satisfaction, 
loyalty and image of the organization (Babin & Attaway, 2000). 

In the field of tourism, sociologists have long emphasized that places are sources of 
identification and belonging that give meaning to life and that people develop relationships with 
places and arouse emotions towards their immediate environment. For the tourist, the tourism 
experience has great personal value and is associated with satisfying and enjoyable emotions 
that are felt in all phases of the trip. When planning a vacation, tourists are thought to experience 
a series of positive emotions that play a central role in the decision-making process and final 
choice of destination and involve fantasy and considerable pleasure (Kwortnik et al., 2007). 

The culinary field, on the other hand, is a purely experiential field aimed at making the 
consumer experience hedonism and therefore the search for emotion and pleasure. To define 
culinary, we must go through the definition of: a) “What is used to cook” (behind the scenes of 
the culinary): the tools; Ingredients ; know-how, b) “What has been cooked” (on the culinary 
scene): tableware; the decor, c) “Those who tell the story of the kitchen”; the latter grouped 
together in what we call the culinary universe (Virginie, 2017): 

 
Figure 1. The Culinary Universe 

Source: The culinary universe (Virginie, 2017) 

Culinarity then can be defined according to (Virginie, 2017) , as the projection of the consumer 
in the perspective of hedonic and holistic consumption thanks to its "pleasure" determinant and 
its four dimensions: quality, creativity, know-how and sharing. Besides, it represents a source 
of added value. The difference between gastronomy and culinarity lies in the fact that culinarity 
is linked to the latter and makes it life. Culinarity resorts to representations, to experience, it is 
subject to the establishment of an environment conducive to the creation of experiences, it 
sometimes goes beyond this stage to that of building a life story such as the tourist experience. 
It is directly linked to gastronomy (knowledge) because it brings it to life. It allows, thanks to 
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the proximity it creates, to transmit knowledge to the customer in a more authentic and natural 
way. 

Culinarity, is developed and theorized by the latter two authors as the projection of the 
consumer in the perspective of a hedonic and holistic consumption thanks to its "pleasure" 
determinant and its four dimensions: quality, creativity, know-how and sharing. The simple 
action of cooking or the notion of food is not enough. Culinarity is linked as an experience to 
esthetics, creativity, intention and attention bringing the emotion of pleasure and transforming 
the action of cooking to an art called culinary art. 

Several marketing strategies have used the concept of culinarity. Marketing of culinarity 
therefore refers to marketing that focuses on the offer of products or services that relate to 
cooking. Marketing through culinarity marketing uses its four dimensions (quality, creativity, 
know-how and sharing) in order to better sell a product, service or experience, whether 
culinarity or not. Finally, culinarity marketing combines marketing of culinarity and marketing 
through culinarity and designates the part of marketing that relates to culinarity as a whole. The 
objective remains to offer a global consumption experience by appealing to notions of culinarity 
and experiential design (Jost, 2019). 

During the stay, which is a holistic hedonic experience, the emotions felt are an indispensable 
element of a memorable destination experience (McIntosh & Siggs, 2005) and the intensity of 
the emotions varies during the experience (J. Lee & Kyle, 2011).  After a travel experience, it 
is generally accepted that emotions significantly influence tourist satisfaction (Prayag et al., 
2015); (Prayag et al., 2013),  loyalty to the destination (Yuksel et al., 2010) and behavioral 
intentions toward the destination (Prayag et al., 2013). 

Emotional reactions in the case of a tourist experience are, thus, considered as fundamental 
determinants of behaviors both in the choice of destination and in post-consumption 
evaluations, such as satisfaction, loyalty and behavioral intention.  

The Measurement of Emotions and Culinary Pleasure in Tourist Destinations 
Given the importance of emotions in tourism experiences, measuring tourists' emotional 
reaction is a crucial issue and is considered a complex research task. Indeed, while the effect of 
the experience on the tourist is accepted, it is still difficult to measure the emotions they feel 
during an experience lived in a destination. There are three main reasons for this difficulty. 
Firstly, it is usually not easy for tourists to express their feelings, either because they are not 
aware of these internal phenomena, or because they may feel that the expression of their feelings 
is socially undesirable, in which case they hesitate to express themselves or do not express their 
real feelings. Secondly, as the emotions felt are numerous and diverse, their categorization is 
often delicate in this sector. Thirdly, as emotion is a feeling whose manifestation is brief 
(generally a few seconds), its measurement is therefore difficult. 

These specificities of tourism consumption will, therefore, call into question the relevance of 
the models and scales traditionally used in marketing and consumption experiences. The 
literature on the subject informs us that the vast majority of researchers and organizations in 
charge of tourism have traditionally used measurement tools derived and adapted from self-
evaluation scales resulting from both discrete and dimensional approaches and based entirely 
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on self-reported affective relationships through questionnaires or interviews (Hosany & Gilbert, 
2009). 

Through these tools, tourists are invited to express their emotional reactions using open-ended 
questions or rate their emotional state on a set of affective items using Likert scales (Prayag et 
al., 2013); (Hosany & Gilbert, 2009) and (J. Lee & Kyle, 2011). These self-evaluation methods, 
emphasizing introspective reflections on emotions that indicate tourists' subjective feelings 
(Poels & Dewitte, 2006), while useful have been criticized for, first, the possible cognitive 
biases they may imply, second, eliciting socially acceptable responses, and, finally, for the 
probable search for responses to experienced emotional aspects that tourists may not remember. 
These criticisms and limitations of scale-based approaches from the marketing literature 
adapted and applied to the tourism context have been confirmed by studies and research in this 
field (e.g., (J. Lee & Kyle, 2011) and (Yüksel, 2007)). 

Thus, to cite only the most important and most cited research, it is worth mentioning the work 
of (Hosany & Gilbert, 2009), who, aware of the lack of research on the emotional content of 
destination experiences, tackled the subject and attempted to develop a destination-specific 
model and scale of emotions. These authors, after conducting an exploratory study on a sample, 
were able to show that the emotional typologies resulting from psychology and marketing and 
the scales of their measurement are specific to their contexts, do not take into consideration the 
specificities of tourists and the specific characteristics of the destination and neglect the 
complexity of positive emotions often associated with tourism experiences (Nawijn & 
Veenhoven, 2013). 

In an effort to capture both the range and intensity of tourists' emotional reactions to 
destinations, (Hosany & Gilbert, 2009) will develop the Destination Emotional Scales (DES), 
which they intended to be specific to measuring emotions in tourism destinations and which 
has been tested for validity in other empirical studies (Prayag et al., 2015); (Prayag et al., 2013), 
that further confirmed its external validity. This scale is currently emerging as the model with 
the most application, depth, and development for assessing emotional experiences in tourism 
destinations.  

In relation to the measurement of culinarity, (Virginie, 2017) resolved four determinants of 
culinarity: pleasure, quality, creativity and sharing. 

 
Figure 2. Culinarity and Its 4 Dimensions 

Source: The culinary universe (Virginie, 2017) 
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According to (Jost, 2019) , an essential dimension of experiential consumption lies in the search 
for hedonism, in other words, the ability of consumers to derive a certain pleasure from their 
experience. 

Hedonic consumption, as theorized by (Hirschman & Holbrook, 1982), refers to a facet of 
consumer behavior that mobilizes multi-sensory, emotional and fantasy aspects in the 
experience of using the product. It should be noted that in this hedonic consumption framework, 
fantasy can result from a fantastic experience but also from a product of the consumer's 
imagination, master of the meaning he gives to his experience. The five senses here can be 
interpellated independently, simultaneously or jointly (Jost, 2019). 

A culinary consumption joining the field of hedonism can be theorized by basing its dimensions 
on the model of the 4 E’s (Hirschman & Holbrook, 1982): a) Education, where the consumer 
seeks and obtains knowledge and new knowledge from his experience, or even an intellectual 
elevation. b) Esthetics, the consumer here is confronted with, for example, a beautiful 
environment for use and purchase, beautiful buildings, a presentation that is pleasing to the eye. 
c) Entertainment, where consumption can be playful, entertaining, and the consumer is 
confronted with activities that captivate his or her attention while providing a feeling of joy or 
well-being. Finally, d) Escape, which means that the consumer escapes from his daily life and 
lives a different experience, moving him to a timeless atmosphere and to places not usually 
frequented. These 4 E’s are the prerogative of consumer experiences. (Jost, 2019). 

The following figure summarizes and applies the 4 E's model to the wine tourism experience, 
which is similar to the culinary experience. 

 
Figure 3: Theoretical Framework for Understanding the Wine Tourism 
Experience. Adapted from Quadri-Felitti and Fiore (2012, p.8) 

Source: Culinarity in the service of the restaurant industry: a new way of eating (Jost, 2019). 

Conceptual Model and Research Hypotheses 
Effects of Emotions on Satisfaction 
Marketing and consumer behavior research has demonstrated the predictive power of emotions 
in consumption patterns (Nyer, 1997) and that emotions resulting from consumption 
experiences deposit affective memory traces that consumers process and integrate to form post-
consumption satisfaction ratings. Similarly, a research of (Ladhari, 2007) confirms a 
relationship between emotions and satisfaction. Satisfaction is a key outcome of positive 
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emotional responses such as pleasure, interest, and joy (Oliver, 1999). (Allen et al., 1992)  show 
that emotions are incremental predictors, beyond attitudes, of behavior. For his part, (Nyer, 
1997) establishes that emotions add significantly to the predictive power offered by satisfaction 
in the modelling of post-consumption behaviors, such as re-purchase and word of mouth 
intentions. 

Integrating the effects of emotions on tourist behaviors is also an important development in 
tourism research due to the fact that they are ubiquitous in travel activities, influence all stages 
of travel and stay (Prayag et al., 2013); (Bigné et al., 2005); (Goossens, 2000), and play a central 
role in defining memorable experiences (Tung & Ritchie, 2011) . In the post-consumption stage, 
emotions, specifically positive ones, such as joy (happiness, excitement, and pleasure (Grappi 
& Montanari, 2011),  influence satisfaction (Prayag et al., 2015); (Hosany & Gilbert, 2009). 

The positive influence of emotions on satisfaction is well established in the marketing and 
tourism literature, we can therefore assume that positive emotions are likely to explain tourist 
satisfaction in a tourist destination. Hence the following hypotheses:  

• H1: The emotion 'Joy' positively influences the satisfaction of tourists during an 
experience in a tourist destination.  

• H2: The emotion 'Love' positively influences the satisfaction of tourists during an 
experience in a tourist destination. 

• H3: The emotion 'Positive Surprise' positively influences the satisfaction of tourists 
during an experience in a tourist destination. 

Satisfaction and Intention to Recommend the Tourist Destination 
In marketing research, consumer satisfaction is considered a variable preceding loyalty with 
which it has a positive and non-linear relationship, and it is well established that the satisfied 
consumer intends to pay willingly for the benefits he/she wants to obtain and does not react 
sensitively to a slightly high price (Lichtlé & Plichon, 2008). Similarly, satisfaction plays an 
important role in customer retention (Vanhamme, 2001), and is strongly correlated with loyalty 
and behavioral intention (Oliver, 1999).  

In the field of tourism, previous studies have confirmed the existence of a positive relationship 
between satisfying tourism experiences and the behavioral intention to recommend (Hosany & 
Gilbert, 2009); (Grappi & Montanari, 2011). We can therefore assume that satisfaction, 
following an experience in a tourist destination, is a direct determinant of the intention to 
recommend the destination.  Hence the following hypothesis:  

• H4: The satisfaction derived from the experience lived in a tourist destination directly 
and positively influences the intention to recommend it by the tourist. 

Hypothetical Research Model 
Following the various developments above and the different research hypotheses formulated, 
our hypothetical research model is as follows: 
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Figure 4: Hypothetical Research Model 

Since among the four dimensions of culinarity validated by several authors we find first of all 
Pleasure,  and since pleasure is a validated dimension of emotions, we add to our hypothetical 
research model the variable “culinarity” and the variable “pleasure” whose hypotheses H5 and 
H6 we have not yet validated in the field throughout this article. 

METHODOLOGY 
Field Study and Sampling 
For the realization of our field study, we chose the case of the tourist destination of Agadir 
(Morocco). There are three main reasons for this choice. First of all, this destination constitutes 
a very interesting field of study since for a long time it constituted the flagship of Moroccan 
tourism and since a few years ago it has seen its place, but also its performances deteriorate. 
Secondly, to the best of our knowledge, no research has been carried out on the subject of the 
emotional experience in this destination.  

Finally, we wanted to carry out our study in a single tourist destination to avoid variations in 
responses being linked to different types of tourism or tourist destinations (variables not 
controlled in our study) (Temessek-Behi, 2008). For our study population, we targeted only 
international tourists visiting the destination of Agadir. This choice is basically explained by 
the fact that, even if the number of visitors and national tourists is increasingly important in the 
destination, they generally move only in the summer period and concentrate their activities in 
the seaside resort and thereafter not allowing us to have their perception and evaluation of 
certain dimensions relating to the hinterland of the destination unlike international tourists who 
for their great majority makes visits and excursions in different areas of the hinterland. For the 
estimation of this population and given that our survey was going to take place during the year 
2018, we relied on the statistics of tourist arrivals in the classified accommodation 
establishments of the destination provided by the Regional Council of Tourism (CRT) for the 
year 2017. 
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In order to determine the size of our survey sample, we first estimated the theoretical size of 
the sample using the probabilistic procedure recognized and practiced in marketing and tourism 
studies. The application of the probabilistic procedure based on the general formula for 
calculating the size of a sample by (Morachat, 2003) gave us a sample of 454 individuals, which 
we rounded up to 500 to ensure that the final number of observations met the requirements of 
structural equation analyses. In a second step, we divided the sample by nationality using the 
quota method (stratified proportional sampling) to ensure that the base population was 
representative. 

Scale for Measuring Emotions: Justification, Presentation and Operationalization 
Justification and Presentation of the DES Scale 
Within the framework of our research, the objective of which mainly concerns the evaluation 
of the emotional experience in the tourist destination, we have taken the path of researchers 
specializing in the field and have thus chosen the Destination Emotion Scale (DES) of (Hosany 
& Gilbert, 2009) to measure the emotions and affective reactions of tourists in a lived 
experience of a destination. There are four main reasons for this choice. First, this scale was 
designed specifically for tourism destinations and overall, the dimensions of the DES are 
theoretically consistent with conceptions of emotions in consumer marketing and specifically 
experiential consumption and tourism research (J. Lee & Kyle, 2011). Second, it was designed 
specifically to measure emotions as part of a global tourism destination experience. 

(Hosany & Gilbert, 2009)’s DES scale includes 15 items structured around three emotional 
dimensions: Joy, Love and Positive Surprise.  

In the field of tourism, the use of positive emotions, such as positive surprise, is consistent with 
the fact that vacations are characterized by a set of positive experiential processes (Hirschman 
& Holbrook, 1982) and are primarily consumed for hedonic purposes (Otto & Ritchie, 1996). 
This use of positive emotions is also reflected in the marketing strategies of some tourist 
destinations (countries and cities) that have used them to promote their brand. For example, 
let's remember the case of Thailand with its slogan: "Amazing Thailand, Amazing Value", or 
the case of Germany with its slogan "Simply Inspiring", or the case of Malaysia: "Fascinating 
Malaysia", or also the case of the Netherlands with its general slogan for its cities: "Surprising 
Cities", or the case of the city of Edinburgh: "Inspiring Capital". 

Operationalizing the Scale in the Context of Our Research 
Having this emotion measurement scale which has been validated in the context of tourist 
destinations, we attempted, in accordance with (G. A. Churchill, 1979)'s recommendations, to 
verify its validity and its adaptation to the context of our research. Given the empirical 
validation of this scale in previous studies, which did not require us to conduct a confirmatory 
study, we conducted only an exploratory pilot study to assess its validity in the context of our 
research.  

To do so, the different items of this scale were submitted to about twenty people (PhD students 
and students of the Master's degree in Marketing and Tourism Management) in order to ensure 
that the statements were clear and unambiguous, and to ask them to name the emotions that 
travel or a stay in a destination may arouse. 
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For the data processing, we classified the emotions according to their number of citations, which 
we then classified and grouped according to the dimensions of the DES scale of (Hosany & 
Gilbert, 2009) and whose scores (number of citations) were translated into percentages in order 
to retain only the one obtaining a score higher or equal to 50%. The scores obtained are 
presented in Table 1. 

Table 1: Results of the Emotion Measurement Scale Test 

Emotions Score (%) Emotions Score (%) 

Enthusiasm 78,6 Surprise 84,2 

Wonder 82,5 Astonishment 67,5 

Happiness 83,2 Inspiration 54,8 

Joy 86,4 Fascination 71,8 

Amazement 73,5 Affection 65,2 

Warmth 72,3 Love 84,6 

Tenderness 59,6 Attention 71,3 

Pleasure 76,4   

The results obtained, allowed us to note that all the emotions retained in the scale obtained 
scores higher than 50%, which confirms the validity of this scale in the case of our research 
context. Thus, we retained this scale of measurement of the emotions whose variables 
(dimensions) and items (five per dimensions) are presented in Table 2.  

Table 2: Scale for Measuring Emotions 

Dimensions Variables Items Nb items 

 

 

Joy 

Joy1 Joy  

 

5 
Joy2 Enthusiasm 

Joy3 Wonder 

Joy4 Happiness 

Joy5 Pleasure 

 

 

Love1 Tenderness  

 Love2 Love 
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Love Love3 Attention  

5 
Love4 Affection 

Love5 Warmth 

 

 

Positive Surprise 

Positive Surprise 1 Amazement  

 

5 
Positive Surprise 2 Astonishment 

Positive Surprise 3 Fascination 

Positive Surprise 4 Inspiration 

Positive Surprise 5 Surprise 

RESULTS & DISCUSSION 
Evaluation of the Research Model 
A total of 392 complete questionnaires were retained for analysis. Table 3 presents the profile 
and characteristics of the final survey sample. After having ensured, through the exploratory 
and confirmatory factorial analysis, the reliability and validity of the measurement scales of the 
different variables of our research model, we will focus more on the results of the evaluation of 
our research model and the test of our hypotheses for which we have developed the method of 
structural equations by the PLS technique under the Smart PLS 3.0 software.  

Under this method, the evaluation of the research model goes through two main steps, which 
are the estimation of the measurement model (reliability and validity) and the assessment of the 
structural model (global quality of the model and estimation of the structural model). 

Table 3: Profile of the Surveyed Sample 

Profile Frequency 

Sex Man 54% 

Woman 46% 

Total 100% 

Age 18-24 1,88% 

25-35 8,24% 

35-49 26,82% 

50-60 34,82% 
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61+ 28,24% 

Total 100% 

Socio-Professional Category Executive  12,57% 

Liberal Profession 21,26% 

Official 6,36% 

Worker 11,62% 

Entrepreneur  3,29% 

Retired 42,45% 

Student  0,47% 

Others 1,88% 

Total 100% 

Estimation of the Measurement Model (Reliability and Validity) 
Following the recommendations of (G. Churchill, A & Iacobucci, 2005), the reliability of the 
measurement model was measured through the two main indices: Cronbach's Alpha and the 
Concordance Index (or Composite reliability) and its validity was estimated by assessing the 
convergent validity and the discriminant validity. The main results of the estimation of the 
measurement model are presented in Table 4. 

Table 4: Main Results of the Measurement Model 

Items Loading 
Factors 

AVE Alpha VD CR 

Joy 

Joy1 

Joy2 

Joy3 

Joy4 

Joy5  

Love  

Love1 

Love2 

 

.915 

.850 

.879 

.884 

.835 

 

.842 

.893 

.761 

 

 

 

 

 

.721 

 

 

.918 

 

 

 

 

 

.886 

 

 

.873 

 

 

 

 

 

.849 

 

 

.816 

 

 

 

 

 

.735 
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Love3 

Love4 

Love5 

Positive Surprise 

Positive Surprise1 

Positive Surprise2 

Positive Surprise3 

Positive Surprise4 

Positive Surprise5 

Satisfaction 

Satisfaction1 

Satisfaction2  

Intention to recommend 

Intention to recommend1 

Intention to recommend2 

Intention to recommend3 

.871 

.782 

.858 

 

.824 

.891 

.822 

.895 

.854 

 

.945 

.962 

 

.956 

.987 

.931 

 

 

 

.736 

 

 

 

 

 

.952 

 

 

.957 

 

 

 

 

 

.786 

 

 

 

 

 

.965 

 

 

.912 

 

 

 

.856 

 

 

 

 

 

.923 

 

 

.986 

 

 

 

 

 

.737 

 

 

 

 

 

.916 

 

 

.894 

 

 

The results obtained allow us to note that all the saturations (loadings) of the different items 
have values higher than the threshold of 0.70 required for the estimation of the reliability of the 
measurement scales in the PLS technique. The analysis of Cronbach's alphas and CRs shows 
that the measurement model is of very good quality. Indeed, all alphas have values above the 
minimum required threshold of 0.70 (lower value of 0.786 for the positive surprise dimension 
and upper value of 0.962 for satisfaction) showing the good quality of the measurement model. 
Furthermore, the composite reliability indices (CR) are all above the minimum threshold of 
0.70 for all the items of the different constructs, thus confirming the very good level of internal 
consistency of our measurement model. The results of these different indices allow us to 
conclude on the good reliability of the measurement instruments of our research model. 

With respect to convergent validity, it is obtained through the examination of factorial 
“loadings” and “cross-loadings” by verifying that the highest saturation of an item must 
correspond to its saturation on the construct it is supposed to measure (W. Chin & Marcoulides, 
1998). In our case, the loadings and cross-loadings of all the indicators towards their own 
constructs all have values greater than 0.7 and are loaded more heavily on their own construct 
than on any other construct, thus allowing us to conclude that the convergent validity of the 
measurement instruments of our research model. According to (Fornell & Larcker, 1981), 
discriminant validity is established when the average variance extracted (AVE) exceeds the 
square of the correlation between the latent variable studied and the other dimensions of the 
measurement model. 
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Under the PLS technique, according to (W. W. Chin, 2010) , it assumes that the (AVE) has a 
value greater than or equal to 0.5 indicating that the latent variable shares at least 50% of its 
variance with its own measurement indicators and then it must be more greater than the variance 
shared between the variable considered and the other variables of the research model. For the 
case of our model, and as shown by the discriminant validity matrix in Table 5, all the AVEs 
have values greater than 0.5 and their diagonal values are higher than the values of the squared 
inter-correlations in non-diagonal. Moreover, the verification of loadings and cross-loadings 
informs us that no item is more related to another construct than to the one it measures. These 
three conditions being satisfied, we can, therefore, attest to the discriminant validity of our 
model. 

Table 5: Discriminant Validity Matrix 

  Joy Love Positive 
Surprise 

Satisfaction Intention to 
Rec. 

Joy 0,76 
    

Love 0.73 0,72 
   

Positive Surprise 0.75 0.65 0,73 
  

Satisfaction 0.56 0.45 0.48 0,95 
 

Intention to rec. 0.61 0.47 0.5 0.63 0,94 

Evaluation of the Structural Model 
In structural equation methods using the PLS approach, the testing of the structural model 
involves two fundamental steps. The first is the assessment of the overall quality of the model, 
which can be carried out by using fit indices (Roussel et al., 2002) and the second consists of 
the estimation of the structural model through the estimation of two fundamental parameters: 
the coefficients of determination R² and the Path coefficients (β) (or structural coefficients). 

The various results of the quality assessment of the structural model in Table 6, show that it has 
a good fit. The standardized Chi-square value of 3.64 is well below the threshold of 5 accepted 
as the maximum value beyond which the model does not show a good fit (Roussel et al., 2002). 
Similarly, all the values of the absolute measurement indices (GFI= 0.971 and AGFI= 0.951) 
meet the required thresholds (above the recommended threshold of 0.9), which implies that our 
theoretical model takes into account most of the variance in the data (Roussel et al., 2002). On 
the other hand, the RMSEA= 0.073 (greater than 0.05 and less than 0.08) reflects the good fit 
of the measurement model. Furthermore, the values of the incremental measurement indices 
(NFI=0.967 and CFI= 0.974) exceed the required threshold of 0.9 and are close to 1, thus 
respecting the standards for these indices. 

The results of the structural model test in Table 7 provide information on the predictive power 
of the model given by R² and information on the significance of the causal links (path 
coefficients) between the different variables. From the results obtained we can note that the 
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standardized structural coefficients attest to a significant positive relationship between the 
emotions of Joy (β =0.624, p<0.001) and Positive Surprise (β= 0.187, p<0.01) and satisfaction, 
thus allowing us to validate our hypotheses H1 and H3. However, the relationship between the 
Love dimension and satisfaction is insignificant (β=0.085) showing that hypothesis H2 is not 
validated. Together, the three dimensions of tourists' experiential emotion (joy, love, and 
positive surprise) explain more than 40% of the variance in satisfaction (R²= 0.42). 
Furthermore, the results attest to a strong positive and significant relationship between 
satisfaction and recommendation intention (β=0.762, p<0.001) and thus allow us to confirm 
our hypothesis H4. 

Through its direct effect and as a mediator of the influence of emotions on the intention to 
recommend the destination, satisfaction explained more than 60% of the variance in the latter 
(R²=0.62). This result confirms the major role of satisfaction as an antecedent and predictor of 
behavioral intention toward tourist destinations (Prayag et al., 2015) ; (Prayag et al., 2013) and 
(Bigné et al., 2005). 

Table 6: Results of the Adjustment Indices of the Causal Model 

Index Normalized chi-square 
(Chi² / ddf) 

GFI AGFI NFI CFI RMSEA 

Threshold value < 5 > 0,9 > 0,9 > 0,9 > 0,9 < 0,08 

 
Model value 

 

3,64 

 

0,971 

 

0,951 

 

0,967 

 

0,974 

 

0,073 

 

Table 7: Results of the Structural Model Test 

 

Hypotheses 
Path 

Coefficient (β) 
t-Value R² 

Validated
? 

H1: Joy  Satisfaction 0.624 4.564***  

 

 

R²=0.42** 

 

Yes 

H2: LoveSatisfaction 
0.085 0.622 

(no.sig) 
No 

 

H3: Positive Surprise 
Satisfaction 0.187 1.368** 

Yes 

 

H4: Satisfaction  Intention to 
recommend 

0.762 5.573*** R²=0.62** Yes 
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IMPLICATIONS  
In a globalized and evolving tourism market, with a growing number of international tourists 
whose expectations and behaviors have changed considerably, and a growing number of 
destinations, competition has become intense, forcing destinations to look for new ways to 
position themselves, attract more tourists and develop a competitive advantage. In this context, 
delivering a quality and memorable experience has become a real competitive asset and 
understanding the factors that influence it has also become crucial to ensure effective marketing 
of tourist destinations. 

Consistent with research in marketing and consumer behavior (e.g., (Allen et al., 1992) ; (Nyer, 
1997) and (Ladhari, 2007)) and in line with recent advances in research on tourist destinations 
(Prayag et al., 2013) ; (Nawijn & Veenhoven, 2013); (Grappi & Montanari, 2011), this research 
aims to demonstrate the predictive power of emotional dimensions in tourist behavior patterns 
and more particularly to identify the relationships between specific emotional responses and 
tourists' satisfaction and those between their satisfaction and their intention to recommend the 
destination. Thus, the proposed model has linked the different emotional dimensions of the DES 
scale of (Hosany & Gilbert, 2009) (joy, love and positive surprise) and tourist satisfaction and 
the relationship between the latter and behavioral intention to recommend the tourist 
destination. Furthermore, to represent the culinary tourist experience with its validated 
dimensions while bringing the culinarity model closer to the emotional tourist experience 
model. 

The test results of our research model on the case of the destination Agadir showed us, by 
considering the relative influence of each of the emotional dimensions, that the two dimensions 
"Joy" and "Positive Surprise" have a direct and positive influence on tourist satisfaction. The 
importance of these two dimensions in the formation of satisfaction confirms the results of 
previous studies (Prayag et al., 2015); (Prayag et al., 2013) and (Hosany & Gilbert, 2009), that 
demonstrated that joy and positive surprise are key aspects of tourists' emotional experiences 
where joy is considered an intrinsic component of peak experiences and is often associated with 
fun and life-affirmation and coupled with positive surprise. They are a key motivator for the 
tourist, a high degree of which demonstrates the achievement of the expected goals of staying 
in a destination. Thus, the results for these two dimensions show that tourists find that the stay 
in the destination Agadir gives them joy and pleasure but also a sense of wonder, inspiration 
and amazement showing that the destination is considered to offer a pleasant and surprising 
experience. 

By contrast, the relative contribution of the "Love" dimension to the formation of tourist 
satisfaction remains very limited and shows that tourists remain little attached to the destination. 
Although this dimension has been established in marketing as a determinant of satisfaction, 
loyalty and behavioral intention (Carroll & Ahuvia, 2006); remains difficult to evaluate in the 
case of tourist destinations, mainly due to the brevity of the stay and the fact that it is generally 
not a repeated act of purchase. 

In addition to the absence of a brand strategy for the destination Agadir, a simple visit to the 
destination's website shows us that the marketing managers of destination focus more on 
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functional aspects related to the attributes of the destination and a total absence of emotional 
and affective dimensions. 

CONCLUSION  

The findings of our model showed a highly significant positive relationship between tourists' 
satisfaction and their intention to recommend the destination. This relationship is well 
established in marketing research where previous studies have confirmed a strong relationship 
between high satisfaction and positive word-of-mouth (Richins, 1997).  

Our findings therefore make it possible to contribute to the enrichment of the literature on the 
evaluation of the tourist destination experience, which remains a complex and multidimensional 
concept and more particularly on the role of emotions in the behavior of tourists. From a 
practical and managerial point of view, our research brings to the management and marketing 
managers of Agadir destination and, eventually, to those of other tourist destinations a better 
understanding of the importance of emotional dimensions in the evaluation of the experience 
of  destination by tourists and the need to take them into account both in studies and surveys on 
satisfaction, loyalty and the tourist experience of the destination, as well as in in programs for 
the development of the offer, the formulation of strategies and marketing and promotional 
action plans for the destination. 

Like any research, ours has also some limitations that mitigate the validity and generalizability 
of its results. These limitations are due, in particular, to the small size of our sample. On the 
other hand, the use of the DES scale, which only includes only positive and summative valence 
emotions. Another important limitation is the failure to take into account the motivations and 
emotional expectations of tourists and their socio-demographic characteristics, profile and 
nationality, which may influence their evaluation of the tourism experience in the destination 
(Vergopoulos, 2016). 

Finally, our research consists of measuring the experience by retaining that experienced by 
tourists in the destination. Emotions being recognized as evolving, carry out different 
measurements before the visit, after purchase, at different times of the stay and after the stay 
(Prayag et al., 2015);  could have brought us a more real vision on the evaluation of the 
emotional experience of tourists in the destination, their loyalty and behavioral intention. 
Without forgetting the bringing together of the model of culinarity with that of emotional 
experience, certainly validated theoretically but not in our field study. 

All these limitations constitute in themselves as many research perspectives that can bring 
significant enrichment to the existing literature and to the advancement of research on the 
marketing of tourist destinations. 
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ABSTRACT 

Gastronomy tourism is one of the important segments in community-based tourism in Malaysia 
and globally. In Malaysia, local food and culture are a valuable source to attract both outbound 
and inbound tourists. During the movement control order (MCO) March 2020 to December 
2021 it has become a trend among the locals to create and introduce unique food preparation 
and presentation for sale. The tourists’ quest for authentic tastes and experiences has been a 
fundamental thrust, and in practice tourism destinations strive to develop their own distinctive 
and unique identities. This emergent trend can be examined as most of the tourist destinations 
have made a great effort to promote their local cuisines. The global Covid 19 pandemic had 
witnessed how the local food seller and producer tried to change the normal way the food used 
to be prepared. In Malaysia, for instance, lemang (sticky rice) which traditionally cooked in 
bamboo and banana leaf, has been prepared and cooked in pitcher plant (known as monkey pot 
among the locals). Although the use of pitcher plant is regarded as unique and traditional, 
nevertheless, the use of pitcher plant in preparing food had some major health concerned which 
not known to the food seller. Besides, cooking glutinous rice with the use of the pitcher plants 
has raised anxiety among conservationists and nature lovers because the continuous large-scale 
harvesting of the plant may lead to extinction of the carnivorous plant species. The use of the 
pitcher plant in cooking has been in question for many years as it is known to be a 'toilet' for 
animals such as bats and tree shrews. On the other hand, it is also acknowledged that cooking 
food in pitcher plant is a ‘unique’ cultural heritage which has been practiced for many years, 
and thus need to be conserved. This study will discuss several facts relating to MCO which 
increased the sale of pitcher plant lemang, the traditional lemang (one of the most popular 
traditional delicacies in Malaysia), pitcher plant lemang, and pitcher plant, the endangered 
species.       

Keyword: Movement control order (MCO), traditional lemang, pitcher plant lemang, pitcher 
plant 

INTRODUCTION 

Gastronomy tourism is a phenomenon that is being developed into a new tourism product that 
will determine the quality of the tourist experience at a destination. Harp & Sharples (2003) 
defines gastronomy tourism as a food tour where the tourist activity provides gastronomy 
experiences originating from the region, in a form of recreation or entertainment. This makes 
gastronomy tourism have an important role not only because food and drinks are the center of 
the tourist experience. Moreover, the concept of gastronomy tourism has evolved by embracing 
cultural practices and includes learning from ethical and sustainable values of a region, land, 
sea, local history, values and cultural heritage (UNWTO, 2017). Aside from that, gastronomy 
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tourism adds vitality to rural communities, supports small, local food producers and strengthens 
their position in the market contributing to add value to the tourism experience while promoting 
the preservation and development of local produce and know how (Zurab Pololikashvili, 
UNWTO Secretary-General,2021). 

The evolution of Malaysia into a cultural melting pot is evident in the extremely diverse racial 
groups contributing to the great Malaysia gastronomic heritage (Artinah Zainal, etll,2010). 
Malaysia being a multiracial country has many kinds of traditional food of all races such as 
Malay food, Chinese food, Indian food, Sarawak and Sabah natives’ food. It is a common 
practice in Malaysia now a days that the people sell traditional food as a main or side income. 
Popular Malaysian traditional delicacies include satay, lemang, nasi impit, ketupat, ketupat 
pulut, dodol, nasi lemak, nasi dagang, nasi kerabu, rendang, roti canai, murtabak, laksa, and 
many more.  Some of these delicacies such as lemang (sticky glutinous rice), ketupat, rendang, 
nasi impit are the special menu during the Eidul Fitri and Eidul Adha. These delicacies require 
special traditional method of cooking.  

The uniqueness of Malaysian food could be an opportunity for Malaysia to become an Asian 
destination for food tourism (Karim & Chua, 2009; Zakariah et al., 2012). Instead of engaging 
in the lifestyle of local states and sharing the food, tourists also encounter the culture when 
travelling (Nahar et al., 2018). People travel to areas where food is one of their main concerns 
(Solleh, 2015). Thus, travelling enhances the opportunity for local tourists to venture food in 
other places. 

With the advancement of time, the increase in standard of living, creativity in cooking, online 
business, and increasing interest in exotic food has brought about pitcher plant lemang (also 
known as monkey cup lemang among the local). The pitcher plant lemang had becoming 
increasingly popular among the locals. Nevertheless, it has been heavily criticized by the 
environmentalists as it has a negative impact to the ecosystem and had caused the pitcher plant 
to face extinction. Hence, this has resulted into a conflict between the local pitcher plant lemang 
traders, pitcher plant hunters and the environmentalist. Hence, this research is undertaken with 
an objective to explore into the issues and to propose for recommendations, that may provide 
solutions to the conflicts.      

Part 1 of this paper will discuss on movement control order (MCCO), and its impact as one of 
the contributing factors to the increase in sale of pitcher plant lemang among the local 
community. which then followed by a discussion on traditional lemang, one of the traditional 
foods which used to be cooked in bamboo and banana leaf and served only during Eidul Fitri 
and Eidul Adha.  

Part II of this paper will discussion on pitcher plant lemang (also known as monkey cup lemang) 
and related issues that surrounds the pitcher plant lemang. In this part, a discussion will also be 
made on the pitcher plant rice (pitcher plant rice dumpling), one of the traditional delicacies 
among several natives in Sarawak, land Dayak (Iban), and Bidayuh. Aside from that, a 
discussion will also made on pitcher plant, its benefits and role in maintaining the ecosystem.  

Part III of this paper will deliberate on the conclusion and proposal for protection of Malaysia’s 
biodiversity, ecosystem and pitcher plant as one of the endangered species in Malaysia. This 
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part also will highlight the conservation of cultural heritage as one of the tourism products in 
Malaysia’s tourism industry.        

METHODOLOGY 

This research used qualitative approach. The research will look into the definition of 
gastronomy tourism and its contribution to tourism industry in Malaysia and globally. The 
research will proceed with analyzing and examining current issues related to ongoing issues, 
and discussion related to the pitcher plant lemang (lemang periuk kera), the uncontrolled 
collection and harvest of pitcher plant and its impact to the ecosystem, the need to establish a 
research body to study on the commercialization of pitcher plant, the need to license the pitcher 
plant collection. This research will equally analyze all point of views; the environmentalist, the 
pitcher plant lemang traders and the pitcher plant collectors. The analysis will be done by 
collecting relevant research materials, online journal articles, tourism documents local and 
international.     

Movement Control Order (MCO) 

The global Covid 19 pandemic had impacted the life of many people globally. The Malaysian 
community is no exception to this. The Covid 19 pandemic has shaped the life of many people 
either towards the positive or the negative ways. To most people, including younger children 
several adjustments were needed to meet the needs that suit them each day with lots of restricted 
actions. The Malaysian government, in its effort to control the spread of Coronavirus had 
introduced and implemented several policies and standard operating procedures, which in one 
way or another had impacted the daily life of every Malaysian citizen. In Malaysia, the 
pandemic had impacted many people in a negative way, and many had suffered job loss and 
reduction in household income (Noriah Ramli, 2021). According to unofficial government 
statistics, some private sector employees have lost their jobs, while close to half of self-
employed respondents lost their jobs and more than two-thirds of them have savings for only 
less than a month. The rate of job displacement was been particularly high in the agriculture 
sector, which employs a large share of workers from the bottom 40 percent of the income 
distribution (B40). The five sectors of the economy with the largest employment and are also 
the most susceptible to the Covid-19 crisis are travel and tourism, wholesale and retail, 
construction, manufacturing, and agriculture (Noriah Ramli, 2021). This had forced the 
community to turn into several means including starting home-based business of selling home 
cooked food. With too many people getting into small food business, one need to be creative in 
order to attract customers and sustain their business. One of the food businesses that had 
attracted the interest of many people during the MCO was pitcher plant lemang (lemang periuk 
kera). Besides, the emergence of food delivery services has to some extent boost the sale of the 
pitcher plant lemang.  A house wife for instance, who quit her job in 2012, started home based 
pitcher plant lemang business in 20124, managed to sell almost a tone of lemang periuk kera 
daily (Bernama, 2021). According to a local news station (Astro Awani), a woman in Kuala 
Kangsar has been selling up to 1,000 pieces of pitcher plant lemang a day throughout the 
Movement Control Order (MCO) period. She said that the dish is sought after due to its unique 
aroma and rich taste. In another report, a couple have been selling pitcher plant lemang as a 
side business since 2018, and receive up to 800 orders a day. 
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Traditional lemang (traditional sticky rice)  

To help readers and interested parties to understand the conflict, a discussion will also be made 
on the traditional lemang. This will help the interested parties, later to understand why cooking 
lemang in pitcher plant deemed “illegal” or “prohibited”.        

Making (lemang) glutinous rice in bamboo cooked using firewood is a traditional way of the 
Malays, Source: Zai Di, Jan 9, 2019 

Lemang is a traditional Malaysian, Indonesian and Singaporean food made from glutinous 
rice, coconut milk and salt, and cooked in a hollowed bamboo stick lined with banana leaves 
in order to prevent the rice from sticking to the bamboo. In Malaysia, lemang is very popular 
among the Malay community besides the Iban and other natives. During the old days lemang 
only served once or twice a year, as one of the special dishes during festive season, Eidul Fitri 
and Eidul Adha. (Lakshmi Sandhana, 2012, Tourism Malaysia, 2014). At present, however, 
due to the increasing demand and its popularity among the community, lemang is available 
throughout the year.  

How to cook lemang? 

The bamboo stems used are typically 50 centimeters (19.7 inches) in length and have diameters 
of around 8 centimeters (3.1 inches). To prevent the rice from sticking to the bamboo, they are 
lined with prewashed banana leaves that are rolled and placed in such a way that they cover the 
insides completely. They are filled with rice until they are about three quarters full and topped 
with coconut milk. The bamboo contains glutinous rice, salt and coconut milk that is placed 
onto a slanted position besides a small fire with the opening facing upwards. It should be turned 
regularly in order to ensure the rice inside the bamboo is cooked evenly. The cooking process 
takes about 4 to 5 hours. While it is typically eaten with chicken and beef rendang or curry, it 
may also be served with grilled fish or serunding ayam (chicken floss). In the east coast 
(Terengganu, Pahang, and Kelantan) this dish may be served with salted fish (Lakshmi 
Sandhana, 2012).  

Traditional lemang- take away concept 

Traditional lemang preparation is complicated and it takes long hours to cook, roughly between 
4 to 5 hours. Due to these factors, these traditional delicacies are not usually available at the 
daily food stalls. At present, however, this traditional delicacy has become one of the most 
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common food items available throughout the year. The traditional lemang stall has also become 
one of the popular domestic tourism destinations in Malaysia.       

Lemang Pak Ali, one of the most popular traditional lemang in Klang valley 

Source: Utusan Malaysia, 1991 
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lemang Pak Ali stall, Jalan MRR2 (Middle Ring Road 2), Hulu Klang 

Source: Zulfadhli Zulkifli, 2019. 

Part II 

Pitcher Plant Lemang (Monkey cups lemang)  

Source: Daily Express,2019 
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Traditionally, lemang is made from glutinous rice, coconut milk, and salt wrapped with banana 
leaves and stuffed inside hollowed bamboo sticks. The sticks are then leaned on a horizontal 
fence, with an open fire roasting them from behind. Once cooked, the lemang is cut into small 
round-shaped pieces and served with rendang or serunding (beef or chicken floss) on the 
morning of Eidul Fitri and Eidul Adha. Of late, people are trading the bamboos with periuk 
kera or pitcher plants for a creamier and more aromatic with a softer texture (Editor, 
katamalaysia.my 2029). Some Malaysians with a taste for the exotic have opted for lemang 
prepared and cooked in pitcher plants (also known as monkey cups). No doubt that the lemang 
cooked in pitcher plants have a unique shape. In addition, it is claimed that its creamy taste and 
soft texture makes it very appetizing that even the first timers would love it. It is further said 
that the sweet aroma of the lemang cooked in pitcher plants makes it different from other types 
of lemang, including the traditional lemang cooked in bamboo stems. Likewise, the pitcher 
plant lemang, which is made from glutinous rice, can be eaten on its own, or with either beef 
or chicken rendang (Bernama, 2019). 

Despite the huge spread, such as traditional lemang, ketupat, sate, nasi impit, ketupat palas, 
normally served on Eidul fitri, the craving, among some people will still be for the special type 
of lemang cooked in a pitcher plant known as Nepenthes (Bernama, 2019). The pitcher plant 
lemang trader claimed that the pitcher plant lemang is tastier and its texture is also softer when 
compared to traditional lemang made with bamboo. It was also mentioned that demand is 
increasingly encouraging, especially after the Covid-19 pandemic. The charges for pitcher plant 
lemang is RM35 for 20 pitchers of lemang, and RM45 if customers want to add on chicken 
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rendang. (Nora Mahpar, 2022). Due to the high demand for pitcher plant lemang for the Eidul 
fitri, a trader in Puchong, Selangor, has received orders for more than 200,000 pieces of the 
lemang periuk kera, including from Malaysians living abroad, Dubai, Melbourne and Perth.  

Although no research has been done to support the claim that pitcher plant lemang is tastier or 
better than the traditional lemang, the used of pitcher plant instead of bamboo is proven to be 
successful in attracting customers and increasing sales.  This scenario suggested that a necessary 
initiative by the relevant stake holders such as the Ministry of Tourism Malaysia and State 
Tourism Promotional Board to step in in order to help the small traders to commercialized 
pitcher plant lemang as one of the gastronomy tourism products in Malaysia.  

The History of Pitcher Plant Lemang 

Lemang periuk kera is recognised as a Malaysian heritage food that differs from other methods 
of cooking sticky rice because of the way the pitcher plant is used. To make the dish, pitchers 
are cleaned and filled with rice, packed upright into a steamer, covered with coconut milk and 
then steamed for an hour. Cooked in this way, the naturally glutinous texture of local sticky rice 
is transformed into tidy coconut-flavoured packages (Travel, 2017). 

A researcher, Dr Rachel Schwallier, at Grand Valley State University Department of Biology 
in Michigan, believes there is conservation value in the consumption of pitcher plants. 
“Preservation of traditional food enhances the link that people have with their natural 
environment and sustainable forest practices,” she said. “Maintaining [this] connection… 
strengthens the value placed on local forests, which strengthens the likelihood that communities 
will call for preservation of their forest when it is threatened by drivers of deforestation 
(Travel,2017).” 

In West Malaysia, pitcher plant lemang originated in Pahang and it has been cooked all over in 
Malaysia for the past 15 years.  Noorshafry Abdul Malik (also known as Atan), the man who 
introduced the idea of cooking lemang in pitcher plants after a military doctor, in Endau Rompin 
National Park trip shared his experience how he ate wild rice cooked in pitcher plants in Borneo 
(Raevathi, 2016). Fascinated by the idea, Atan decided to experiment with cooking lemang in 
pitcher plants. Later, he started the pitcher plant lemang when he started his catering business 
in Selangor. In 2010, he was invited to take part in a 1001 Unique Foods Of Malaysia exhibition. 
The dish even garnered a mention on popular local children’s animated program Upin & Ipin 
in 2013 (Raevathi, 2016).   

The above paragraphs suggested that the idea of cooking lemang in pitcher plant is not new. 
Although the selling of pitcher plant lemang has already been in existence for the last fifteen 
years, nevertheless, it was not as popular as present. The craving for pitcher plant lemang had 
increased tremendously during the movement control order (MCO). During this time, many 
people were affected economically and some were thrown out of a job. Sudden drop in 
household income had forced many to come up with an idea to earn an income. Hence, selling 
pitcher plant lemang is one of the ways. Although customers could not purchase directly from 
the seller, the use of online sale and the emergence of many foods delivery services such as 
Grab Food, Food Panda, Lalamove, Bungkusit have to a certain extent facilitated the sale and 
delivery of pitcher plant lemang.   
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Despite being popular, pitcher plant lemang had raised considerably important issues such as 
food safety and environmental issues. It was contended by environmentalists that uncontrolled 
harvesting of pitcher plants will endanger the species and in the long run will cause an 
imbalance in biodiversity. These issues will be discussed and deliberated in the following 
paragraph.  

Food Safety Issue 

While there are over 100 wild species of pitcher plants in Malaysia, only Nepenthes Ampullaria 
has been certified safe for consumption by the Health Ministry to be used for lemang (Raevathi, 
2016). A trader in Petaling Jaya said he pays particular attention to the process of washing the 
pitcher to ensure cleanliness and to gain customer confidence, especially after allegations that 
the plant was a “toilet bowl” for mammals such as bats and squirrels. It takes him an hour to 
completely clean 100 pitchers and so far, he had never seen any animal feces when searching 
for these plants. In addition, he also had never received any complaints about upset stomachs 
from his customers.” (Nora Mahpar, (2022). In addition, it also claimed that during the cooking 
process, the nutrients from the pitcher cup will seep into the rice, making it even tastier and 
aromatic than the ordinary lemang. However, no research or scientific study has been conducted 
to support this claim.   

Despite safety claims made by pitcher plant lemang traders, scientific report by Science Alert 
states that the plant has evolved from eating bugs to devouring nutrient-rich animal droppings 
to survive at locations where insects are scarce. The pitcher plant uses nectar to attract small 
mammals like tree shrews (Tupaia glis) that are more commonly known in Malaysia as tupai. 
Jonathan Moran of Royal Roads University in British Columbia told Live Science that the plant 
is "basically a toilet complete with a feeding station" Researchers at the University of Brunei 
Darussalam have also conducted a study on the relationship between pitcher plants and bats. 
They found that the plants offer the bats a cool place to stray away from parasites and other 
competition, while the bats keep the plants well-fertilised with their droppings (Arisha Rozaidi, 
2020). Pitcher plants trap insects and absorb their nutrients. Since these plants normally grow 
on soil depleted of nutrients, they can provide the nutrients taken from insects to the soil. 
Adding to this popular belief, a study found that pitcher plants also get their nutrients from 
mammals’ feces, such as bats and squirrels which use the plants as their “toilet bowl” 
(Katamalaysia.my 2019). 
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Explanation: Mountain tree shrew, Tupaia montana makes the nepenthes as their toilet bowl. 

Source: Arisha Rozaidi, 2020 

Image via National Geographic 

Source: Arisha Rozaidi, 2020 

Major imbalance in Malaysia’s biodiversity 

There are 170 species of pitcher plants worldwide with 13 of them growing in Peninsular 
Malaysia. The one used for making lemang comes from the Nepenthes ampullaria species. 
Currently, Nepenthes ampullaria is ranked as the least concern in the ICUN Red List, while 
some of the other 12 species are already endangered. However, the over-harvesting of 
Nepenthes ampullaria following the demands of lemang periuk kera could result in a decline in 
numbers and easily endanger the species. In addition, harvesting pitcher plants could also 
disrupt the harmony of the jungle ecosystem. With the rising demands for this type of lemang, 
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many environmental activists, have urged the people to stop selling and consuming lemang 
periuk kera as doing so would be contributing to the extinction of the already endangered plant 
species (Editor, katamalaysia.my (2019). 

Without them, we might also see a boost in insect-borne diseases since there won’t be any 
pitcher plants to eat them up. These pitcher plants are already considered endangered due to 
global warming, and harvesting these plants for a delicacy will only accelerate their extinction 
process (Renushara, 2019). A group of men from Segamat, Johor called the ‘Kumpulan Pencari 
Periuk Kera’ (pitcher plant hunters of Segamat) have caught the attention of nature 
conservationists for picking and collecting over 140,000 pitcher plants from forests to meet 
orders from clients in Johor, Penang, Sabah, Sarawak and Terengganu (Ahmad Ismail, 2019).  

Pitcher Plant Rice (Borneo) 

Sarawak 

The use of pitcher plant in preparing local food is not only practiced by communities in West 
Malaysia, but also in the East Malaysia, the state of Sabah and Sarawak. The community in 
Sarawak are known for their pitcher plant rice. This dish is popular among the Land Dayaks of 
Sarawak near the district of Bau and Serikin as well as Bidayuh. The pitchers are cleaned and 
filled to brim with rice. They are then lined up upright into a steamer, covered with coconut 
milk, which is the main ingredient that makes the snack tasty (Indrani Ghose, 2019). This 
practice suggested that the use of pitcher plant as one of the cooking methods is not new. It has 
been accepted as a norm among certain communities and will be  continuously practiced by the 
next generation. This unique cultural heritage needs to be protected and preserved for the future 
generation, and promoted as one of the community based tourism products.       

Source: Indrani Ghose,2019 

In Sabah, cooking and serving food in pitcher plant also been practiced long time ago. Pitcher 
plants often appear on tourist information leaflets as a symbol of Mount Kinabalu’s 
biodiversity, but in markets in Kota Kinabalu and across Malaysian Borneo, they are part of the 
rich culinary culture of Malaysia’s indigenous tribes. consumption of nasi pulut (white rice) in 
periuk kera (pitcher plant), also known as lemang periuk kera, is thriving. At market stalls in 
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Kota Kinabalu and throughout Borneo, vendors customise their own versions: a bit of pandan 
leaf adds fragrance, while peanut or fermented shrimp paste creates depth. (Travel, 2017).   

Lemang periuk kera (white rice in pitcher plants) is a popular snack in Malaysian Borneo 

Source: Jonathan Lin/Flickr 

Pitcher plant 

Pitcher plants are carnivorous plants that eat insects. Pitcher plants trap insects using modified 
leaves known as pitfall traps, which are vase-shaped and filled with nectar that acts as a 
digestive fluid. Prey is drawn into the pitcher traps and digested by the plant's enzymes. The 
term “pitcher plant” commonly refers to carnivorous plants in the Nepenthaceae and 
Sarraceniaceae families, but plants in the Cephalotaceae and Bromeliaceae family, such as the 
Cephalotus, also employ similar pitfall traps. The Nepenthaceae family contains a single genus, 
Nepenthes, which includes more than 100 species. Nepenthes pitcher plants, also called tropical 
pitcher plants, are typically climbers that feature rosettes of leaves. The Sarraceniaceae family 
contains three genera: Sarracenia (North American pitcher plants), Darlingtonia (California 
pitcher plant), and Heliamphora (sun pitchers). These genera include a total of 34 species that 
mostly grow horizontally from the ground (MasterClass staff, 2022). 

The plant is mainly found in the Malay Archipelago. Nepenthes (periuk kera) or tropical pitcher 
plants, are a genus of carnivorous plants well known for their intricate and beautiful pitcher-
shaped leaves that trap and digest insects. The Raffles' pitcher plant (Nepenthes rafflesiana) is 
a carnivorous plant which captures insect prey using cup-shaped modified leaves. As these 
fluid-filled leaves are also home to specialised insects which live directly or indirectly off the 
prey carcasses in them, they form their own aquatic ecosystems. Peninsular Malaysia is one of 
the center of distribution of tropical pitcher plants of the world. These pitchers belong to genus 
Nepenthes known locally in Malaysia as periuk kera (Malays, Peninsular Malaysia) entuyud 
(Iban) akah tuyud (Melanau, Matu and Daro) somboi-somboi (Brunei Malays) and kekuanga 
(Dusun, Sabah).  

The species of pitcher plants can be categorized into two group base on altitude distribution 
(Kurata, 1976; Shivas, 1984) name the lowland and highland species; the lowland and highland 
groups comprises of species which is distributed below 1000 m and above 1000 m altitude, 
respectively. The pitcher plants prefer to grow in open places and they failed to grow under 
heavy shaded of lowland dipterocarp forest (Holttum, 1940) and secondary vegetation. 
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In low lying country of Malaysia species such as Nepenthes gracilis prefer to grow on road 
embankment covered with Dicranopteris linearis fern coastal plain of BRIS forest and heath 
forest of the east coast of Peninsular Malaysia (Adam, 2002; Adam et al., 2005). In the highland 
of Peninsular Malaysia, the highland species often grow on open ridges, on mountain top and 
along the trail; in high canopy forest, the species grows as epiphyte on tree trunk or tree canopy. 

Pitcher plant (Nepenthes ampullaria), carnivorous plant in the rain forest floor, Sarawak, 
Borneo, Malaysia 

Source: Justus de Cuveland, (2015) 

Pitcher Plant Interesting Facts 

Its scientific names are Nepenthes sp. and Sarracenia sp. In nature, there are approximately 670 
species of plants, belonging to nine families, that exhibited carnivorous characteristics. Each of 
these are gifted with unique features to trap, kill, and derive nutrients from their prospective 
preys. Let’s take a look at some facts about this plant to understand more about the survival 
mechanism of carnivorous plants. Pitcher plants are commonly known by the name, 
insectivorous plants. They are named so because of its insect-trapping feature (pitfall trap) that 
simulates a water pitcher. You can identify them from the colorful cupped leaf meant for luring 
insects (butterflies, grasshopper, cricket) usually accompanied with a circular hood or beak-like 
lid (Garderndey).  

Pitcher plant distribution 

Distribution of nepenthes ampullaria species. 

Source. katamalaysia, 2019   
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Nepenthes ampullaria is ranked as the least concern in the ICUN Red List. 

 Source: katamalaysia, 2019 

Endangered species 

The extensive use of pitcher plants in making the pitcher plant lemang have raised a major 
concern among the nature lovers and conservationists. They are fear that the practice was 
causing the plants to become extinct (Bernama, 2019). In a statement made, a senior researcher, 
Dr Mohd Norfaizal Ghazali, under the Grobiodiversity Resources Conservation and Sustainable 
Utilisation Programme under Mardi’s Biodiversity and Environmental Research Centre, said 
the pitcher plant was under threat of extinction as it was easier to find it several years ago 
compared to now (Bernama, 2019). The senior researcher further said, on one expedition to a 
forest in the peninsula in March together with officials from the Forestry Department and the 
National Parks and Wildlife Conservation Department, they could not find any Ampullaria or 
Gracilis (among popular species found in Malaysia), although these pitcher plant species were 
seen growing there in abundance five years ago. It is said that their disappearance is due to 
natural and human factors. Also, bush fires during the dry season cause the destruction of 
pitcher plants as they grow mostly in low-lying areas (Bernama, 2019). In a new reported by 
local daily newspaper, a group of men from Segamat, Johor called the ‘Kumpulan Pencari 
Periuk Kera’ (pitcher plant hunters) have caught the attention of nature conservationists for 
picking and collecting over 140,000 pitcher plants from forests to meet orders from clients in 
Johor, Penang, Sabah, Sarawak and Terengganu (Ahmad Ismail,2019).   

Pitcher Plant Hunter with pitcher plants he had collected. 

Source: Ahmad Ismail,2019  
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The pitcher plant lemang trader however, of the view that the pitcher plants grow easily, and 
claimed that every time she goes to the same place there would definitely be new plants to 
replace the ones that taken previously, and there is no issue of extinction (Nora Mahpar, 2022). 

Explanation: Pitcher plants are easy to grow and they are not at threat of going extinct, says 
lemang entrepreneur. (Shahrinnahar Abdul Latib pic) 

The above discussion highlights two different views which the first view represented the group 
of researchers which concluded that the pitcher plant lemang had contributed to the extinction 
of pitcher plants in certain parts of Malaysia. The conclusion is made based on research 
conducted at certain selected areas, whereas the second view, is the personal opinion of the 
pitcher plant lemang trader who believe that the pitcher plant is easily grows in its natural 
habitat, and hence, no issue of extinction.  

This “conflict” needs to be settled harmoniously. It is no doubt that pitcher plant lemang is a 
source of income to some people. Nevertheless, there is a need to strike a balance between 
earning an income and preservation of the Malaysia’s biodiversity, which is important in 
maintaining the ecosystem. An awareness and the right understanding on the importance of 
biodiversity and ecosystem should be made available to the pitcher plant traders in particular, 
and the community in general.  

An open dialogue between the relevant authority including the Department of Forestry, 
Ministry of Tourism Malaysia, the research institute such as Malaysia Agricultural Research 
and Development Institute (MARDI), pitcher plant traders and pitcher plant collectors, may be 
the suitable platform to discuss the issue and to come up with solutions to the problem.        
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The role of Pitcher Plant (monkey cups) 

A study conducted by researchers at National University of Singapore (NUS) revealed that the 
Raffles’ pitcher plant (Nepenthes rafflesiana) is a carnivorous plant which captures insect prey 
using cup-shaped modified leaves. As these fluid-filled leaves are also home to specialised 
insects which live directly or indirectly off the prey carcasses in them, they form their own 
aquatic ecosystems. Such ecosystems are useful ecological models because of their small size, 
manipulability and the relative simplicity of the communities that inhabit them 
(NUSnews,2019). This research led by Associate Professor Hugh Tan from NUS Biological 
Sciences investigated how the presence or absence of a predatory hoverfly species and a 
scavenging phorid species affects nutrient-cycling efficiency (NCE) within a particular 
ecosystem (NUSnews, 2019). 

In summary, pitcher plants are important for the following reasons: 

(a). Source Of Nitrogen 

Many insectivorous plants with pitcher traps contain bacterial cultures that bind nitrogen – 
providing an essential source of nitrogen in areas low in the chemical element (ADAMED 
SmartUP, 2014) 

(b). Working With Other Carnivores 

Instead of catching insects for themselves, some species lure in insects only for them to be 
eaten by animals such as frogs, small birds and shrews. These vertebrates then defecate into 
the plant’s pitcher – providing a constant and easy source of nitrogen for the plant (ADAMED 
SmartUP, 2014). 

(c)An Ecosystem Onto Itself

Several organisms, from bacteria to vertebrates, can survive and even propagate in the traps of 
carnivorous pitcher plants. In fact, some inquilines (an animal that exploits the living space of 
another) can only be found in these pitcher traps (Annals of Botany, 2011). 

Part III 

CONCLUSION 

The practice of cooking lemang in pitcher plants (periuk kera) is already in existence for the 
past 15 years. At present, the sale of pitcher plant lemang is increasing due to high demand 
from the local community. As discussed in the earlier paragraph, there is a need to conserve the 
heritage as this represent the culture, tradition and the social practice of the community. Hence, 
studies and technology need to be planned out to commercialize pitcher plants and come up 
with technologies to speed up its growth and improve yield in the country. To further support 
the commercialization of the pitcher plant, certain research institutions, such as Mardi must be 
given the opportunity to conduct more studies on various species that are in demand so that 
they don’t become extinct. Consequently, this may be able to strike a balance between the 
preservation of the biodiversity as well as the conservation of the cultural heritage.   

Seeing as how Malaysians are always keen and creative to come out with verities of food, 
pitcher plants might also be used for other delicacies. If efforts to protect this unique 
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carnivorous plant fail, they could really become extinct in the near future. The human factor, is 
more worrying as uncontrolled land-clearing activities, as well as the harvesting of pitcher 
plants for culinary purposes and to meet the demand for exotic plants among avid gardeners, 
are taking a toll on the unique carnivorous plants. Hence, it is important to raise the awareness 
in society and among the communities on the importance of maintaining the ecosystem for 
future sustainability. The local traders need to be educated and guided by the relevant authority 
in any effort to use natural resources in food trade.   

It is no doubt creativity in food preparation and presentation is important. Nevertheless, 
protection of nature is far more important for the future generation and to maintain Malaysia 
biodiversity. With the help of Ministry of Health Malaysia, Ministry of Tourism Malaysia, 
Local Authority, Department of Forestry, a dedicated area must be gazette in order to control 
pitcher plant harvesting. Aside from that, pitcher plant collectors must possess a valid license 
which issued by the Department of Forestry. Those without license should be prohibited from 
collecting the plant.  The Department of Forestry should also be responsible in identifying 
which type of pitcher plant is suitable and allowed to be collected. Until the infrastructure and 
control mechanism are ready, for now, it is best to just stick with traditional bamboo lemang.  
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ABSTRACT 

Gastronomy tourism is an integral part of tourism that has been rapidly developing in recent 
years. It is through gastronomy that there is an opportunity to get to know and enjoy the sweet 
cuisine of a certain nation. Uzbekistan has a great potential for gastronomy tourism. Because 
Uzbek cuisine is very rich in delicious national dishes and sweets. Today, gastronomy tourism 
is a developing industry in Uzbekistan. This article analyzes the history, current status and place 
of national dishes of Uzbek cuisine in gastronomy. 

Keywords: Gastronomy, tourism, Uzbekistan, national dishes, pilaf, UNESCO, Samarkand, 
festivals.  

INTRODUCTION 

Uzbekistan is a blessed land with ancient history, religious universal values, national traditions 
and sweet cuisine. The cities on this land made a great contribution to the development of world 
civilization through the ancient Great Silk Road. In particular, the cities of Samarkand, Bukhara 
and Khiva have a unique history. Great scholars, scientists and saints were born in this country. 
Uzbekistan has so many architectural monuments. The Ichan-Kala complex in Khiva, the 
historical centers in Bukhara, the cities of Shakhrisabz and Samarkand are included in the 
UNESCO World Heritage List. This sacred and beautiful land is still in the center of attention 
of the world. (Ziyaeva D, 2017) The number of visitors to historical and architectural 
monuments and shrines is growing every year. 

It should be noted that in 2019, the export of tourism services increased by 26.1% compared to 
2018 and amounted to 1.3 billion dollars, and the share of the industry in the export of services 
was 39.3%. Accordingly, the flow of tourists coming to Samarkand greatly increased. In 
particular, in 2018, 450,221 tourists visited, while in 2019, this figure was 517,614, or the 
number of visitors during this period increased by 15% compared to last year. However, during 
the Covid-19 pandemic, as of November 1, 2020, the total number of tourists who visited 
Samarkand was 523,344, of which 49,500 were foreign and 473,844 were domestictourists. The 
low flow of international tourists in 2020 can be explained by this worldwide coronavirus 
pandemic. (Sidikova M, 2021)  

In the statistical information of the beginning of 2021-2022, the analysis of tourists who visited 
Uzbekistan for tourist purposes is shown as follows: (at the Table 1 to 3) 
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Table 1. 

 
Source: State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2022 

Table 2. 

 
Source: State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2022 

Table 3. 

For the first water of the corresponding year 

(a thousand people) 

CIS countries year Other countries 

1,310.82 2019-y. 69.39 

1,160.34 2020-y. 53.62 

210.82 2021-y. 28,04 

578.58 2022-y. 31.01 

Source: State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan, 2022 

"Before the pandemic, 1.5 billion international trips in the world in 2019 implemented - tourism 
provided seven percent of the global gross domestic product. In fact, in 2020, the tourism 
industry has been thrown back 30 years. The past two years have been difficult. But looking to 
the future, we will completely redefine the entire sector. We believe that we can consider and 

94,90%

5,10%

CIS countries Other countries
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even that opportunities have opened up we will see." - Zoritsa Urosevych, Executive Director 
of the World Tourism Organization noted. (https://news.un.org/ru/story/2022/01/1416522)  

In this regard, Uzbekistan has a huge tourist potential. In particular, "Lonely Planet" 
international publishing company of Australia mentioned that Uzbekistan worths visiting on a 
small budget in May “desires in the list of "Travels in pursuit of miracles and adventures" 
category. As the publisher notes, it has been the cultural heart of Central Asia for thousands of 
years. There are three historical cities of Uzbekistan - Samarkand, Bukhara and Khiva, 
suggesting a great cultural product for tourist consumption. They are mosaic mausoleums and 
mosques that have shed light on ancient times and shines with madrasahs. 

Gastronomy plays an important role in tourism infrastructure. Gastronomy, providing travel 
motivation in tourists, destination, determining the choice of destination, re-visiting the 
destination, ensuring satisfaction, etc. (Kivela ve Crotts, 2009) The World Tourism 
Organization concluded that gastronomy tourism has recently been described as an important 
area of growth, not because food and drink are central to the tourist experience, but also because 
the concept of gastronomy tourism has evolved to include a wide range of cultural practice. The 
marketing opportunities to gastronomy tourism are being developed by the countries given 
importance to that issue. Tourists’ wishes to experience the local tastes in the destinations and 
accommodation facilities have prepared the ground for the development of gastronomy tourism. 
(Sormaz,Akmese, Gunes and Aras, 2016). According to Emrah O′rgun today a lot of people 
traveling only to experience good and delicious food and drink. Gastronomy experience has 
become an important source of motivation for touristic travels. (Yener Organ, 2021). Moreover, 
according to Yener Ogan’s description, gastronomy is not just food. Perhaps, in addition to the 
delivery of food and beverages, from preparation to presentation, in other words, from the field 
to the table processes. (Emrah Ogun) 

Gastronomic tourism specializes in viticulture and winemaking in Bulgaria (Evgeniev, 2016) 
and France (Alonso, 2019), brewing in Germany, Austria, Belgium and the Czech Republic, 
and cheese making in Italy, Switzerland and the Netherlands.  

When it comes to Uzbek gastronomy, uzbek national cuisine is delicious and very good for 
human health. Uzbek national dishes are mainly made of vegetables, legumes, rice, meat and 
various herbs. Each of the national dishes on the Uzbek table today has its own rich history. 
The territory of Uzbekistan has long been inhabited mainly by settled people. Nomadic tribes 
also joined. In particular, pastries, vegetables and legumes are mainly from the table of the 
settled population, while meat and dairy dishes are from the table of nomadic peoples. The way 
of life of the peoples played an important role in this. Over the centuries, as a result of the 
processes of assimilation and dissimilation, the cuisines of these peoples, along with their 
national cultures, have become intertwined. As a result, today's colorful Uzbek national dishes 
have emerged. 

On July 17, 2019, the Gastronomic Tourism Association of Uzbekistan was registered with 
a certificate No. 887 from the Ministry of Justice of the Republic of Uzbekistan. The main goals 
of the Association are:  

- promotion and popularization of gastronomic tourism in Uzbekistan;  
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- consolidation of individuals and legal entities in the field of public catering and consumer 
services; mobilize, protect and promote their efforts; 

 - an increase in the flow of tourists visiting Uzbekistan;  

- creation of gastronomic tourism infrastructures, which are widely popular all over the world; 

 - development of the concept of gastronomic tourism. 

According to the Russian analytical agency TurStat, in the ranking of gastronomic tourism 
among the CIS countries in 2017, Uzbekistan is in the top 5. That is, Georgia, Azerbaijan, 
Armenia, Kazakhstan, and Uzbekistan. 

In the National Geographic Traveler Awards 2018, Uzbekistan won 34 percent of the votes, 
surpassing Italy and Azerbaijan, which received 21 and 17 percent, respectively. 
(https://uznews.uz/posts/23097)  

Description of Uzbek cuisine 

Uzbek cuisine is highly valued as the national cuisine with the richest cuisine in the East. The 
importance of the ancient Great Silk Road plays an important role in this. Along the Silk Road, 
the cooking of a variety of dishes by chefs of different nationalities, the distribution of products, 
had a positive impact on the professionalism of chefs. The national cuisine of the Silk Road 
peoples enriched each other. Their cooking techniques have been perfected over the centuries 
and passed down from generation to generation. As a result, today's rich Uzbek cuisine has been 
formed. (Patterson and Turayev, 2020) 

It is known from history that the agricultural population of Asia prepared mainly from a variety 
of cereals, fruits and vegetables, and conversely, the nomadic and semi-nomadic population 
prepared food from animal products, ie. meat, fat (tail) and dairy products. But year after year, 
the influx of sedentary and nomadic population has resulted in assimilation and dissimilation, 
and their eating patterns and types of food have become intertwined. The result is a delicious 
kitchen that complements each other. It should be noted that the Uzbek and Tajik 
cuisine in Central Asia is almost the same,(Pokhlebkin, 1983) only the Turkmen, Kyrgyz and 
Kazakh national dishes are slightly different from the Uzbek national cuisine. 

If we talk briefly about the national cuisine of the Uzbekistan, its variety of dishes and desserts 
has a special place due to its antiquity, vitamin richness and strength. Among the Uzbek national 
dishes, the national dishes made of pastries and cereals are among the leading dishes. Wheat, 
oats, corn, barley and, in rare cases, millet, rye (Italian millet), lentils (chechevitsa) flours were 
used in the preparation of pastries. (Nowadays, barley, lentils, millet, flour are almost never 
used.) 

Grain products are widely used, mainly rice, mung beans, beans, peas. Grain products are made 
of mashhurda, moshkichiri, mastava, or khurda, shirkhor, or milk rice,and thicker ones are 
shirbirinj or shirguruch. It is also common to cook zucchini, squash or shirkadi by boiling rice 
in milk and adding zucchini (kadi). In addition, a thick dish of wheat and barley is made into 
chicken soup or wheat chicken, barley chicken dishes.Sumalak and Halim (khalisa) are made 
from wheat and wheat flour on national holidays Navruz. Sumalak is made from wheat and 
wheat flour grown to a length of 1 cm. Halim, on the other hand, is one of the royal dishes 
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prepared by men on national holidays Navruz and Eid al-Adha. Another of the most delicious 
and famous dishes of Samarkand is nahuti shurak (delicious pea). Its cooking technology and 
the art of drawing on the table are done in a unique way. 

Another delicacy of Uzbek cuisine is pilaf. It is not clear when and where the pilaf originated.Its 
history goes back thousands of years. Only various myths and legends have come down to us. 
Therefore, at the next meeting of UNESCO, which took place from 28 November to 2 
December 2016 in Addis Ababa (Ethiopia), pilaf, which is a national dish,was included in the 
list of intangible cultural heritage of UNESCO.  

The cooking of pilaf is being developed in different nationalities and ethnic groups. Today, 
there are more than 100 types of pilaf in Uzbekistan, the most common of which are Fergana 
pilaf fried pilaf, Bukhara and Samarkand pilaf-sofi or sofaki pilaf, wedding pilaf, tograma pilaf, 
sitora pilaf, kavotak soup, stuffed soup and others. In ancient times, when pilaf was served, a 
salad 
made of raisins was mixed with chopped onions in raisin-grape vinegar. In addition, parvarda 
and similar sweets from confectionery were served with rice, which helped the food to be better 
digested. 

It is known that on the Uzbek table bread is considered incomplete. No matter what food is 
puton the table, it is eaten with bread. Samarkand bread and bakery products also play an 
important role in Samarkand gastronomy. After all, the role of Samarkand bread in the 
hospitality of the people of Samarkand and the splendor and richness of the table is 
incomparable. Samarkand bread has a long history and various legends about its preparation. It 
is said that real Samarkand bread, well-neaded and baked in the oven, can be eaten for up to 
3years. Historical sources explain the commend able taste of Samarkand bread, the water of the 
Zarafshan river and the pleasant atmosphere of the city. In Samarkand, such types of bread as 
Asian (galosio) breadjeweler, bread tafton, bread obaki, bread kulaboki, bread zabonigav, 
breadcomb,bread khazzini are widespread. 

In ancient times, bread in Samarkand was baked at home for daily consumption from dough 
with a small amount of added yeast, while for special guests and the market were baked breads 
decorated with various inscriptions, sedans and sesame seed sin the form of large circles. Also 
at weddings and celebrations, special cream, sugar butter, ghee, jizz, onion, and pumpkin breads 
were baked. (Chustiy, 2020 ) In addition, larger sizes of flat breads with a diameter of up to 60 
cm and a thickness of 0.3-04 cm are also common. In difficult years, the poor ate barley bread, 
millet bread, millet+corn bread. It is also common to bake patties, meatballs, cardamom, and 
grassy somsa from thinly spread, greased, and rounded dough on holiday and wedding has 
hams. The patir is mainly made from sour cream, beef and sheep fat, onion, meat, durda (burnt 
butter crust) vegetable oil. (Arifxanova Z., 2011) 

From ancient times, meat products have a special place in the Uzbek national cuisine. Meat is 
added to most of our national dishes. If the liquid food is not stuffed with meat, this dish is 
called lean, lean soup. Meat products are eaten boiled, fried, chilled. It should be noted that in 
the Uzbek national cuisine is cooked only the meat of animals that are considered halal in Islam. 
In particular, it was considered halal to consume came land horse meat in sheep, cattle, chicken, 
turkey, quail, fish, goat, semi-nomadic and semi-nomadic. One of the most common meat 
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dishes 
is soup, which is cooked in 2 different ways: fried and boiled. In addition, meat stews, 
kalapocha, kala soup, hasip soup, kebab (shashlik), roast, barra kebab, tandir kebab and others. 
Today, there are more than 30 types of kebabs (shashlik) in Uzbekistan. During ancient times, 
peoples used methods of roasting, drying in the sun to preserve meat for a long time.  

Dried meats are stored in meat bags, lean meats in special meat bags, meat bags or skins. Sheep 
tails and beef fats were melted and stored in special ceramic jars and used in cooking. They also 
knew the secret of good long-term storage of raw meat prepared from sheep or goat stomachs 
by mixing the tails - mesh belly, mesh bags.(Makhmudov K., 1963) Along with meat products, 
fish was also widely consumed. The fish was eaten mainly in the form of fry in winter, autumn 
and spring, and special cooks-fishermen cooked the fish. From ancient times in Samarkand 
masters of sweet confectionery cooked made confectionery. Today, in the national food 
markets, there are various types of halwa on the stalls of such sweets prepared based on ancient 
traditions. They delight guests with their unique taste. 

Since 1930, the introduction of European dishes and canned goods made of pasta and vermicelli 
into the Uzbek diet has accelerated. Slavic cuisine also included cutlets, stewed cabbage, 
roasted meat and potatoes, okroshka and marinated vegetables, and from the Tatars came 
belyashi, bliny, chak-chak and similar pastries. However, it should be noted that the Uzbek 
people did not immediately accept such foreign food. In the years following World War II, food 
shortages and the introduction of these nutrients in Uzbekistan began to be gradually introduced 
into the Uzbek diet. From the 1950s to the 1960s, Uzbeks began to close cans in order to store 
products in the winter. In particular, eggplant caviar, compote, juice and so on. 

The current state of gastronomic tourism in Uzbekistan 

As mentioned above, today tourism is developing rapidly around the world. The focus on 
gastronomic tourism is considered by scientists as a separate study, and a lot of scientific and 
practical work is being done. Unfortunately, not enough research has been conducted in 
Uzbekistan in this area. (Hasanovich, 2017). Especially in the Soviet years and in the early 
years of independence, this field was not a separate object of research for scientists. However, 
in recent years we have seen an increase in research on the development of tourism and 
gastronomic tourism. (Xidirova and Turakulov, 2019)  

In fact, any oasis in Uzbekistan has its own variety and rich enough to prepare delicious national 
dishes. Peculiarities of Uzbek national cuisine, Uzbek national cuisine differs from dishes of 
other nations by its diversity and method of preparation. Our national cuisine has a centuries-
old tradition and culture of cooking. It is an integral part of national values, as it reflects the 
way of life, traditions, peculiarities and climatic conditions of our generous homeland.  

The fact that gastronomy tourism is an integral part of tourism is emphasized by today's 
scientists based on concrete examples. (Tanja, Marija, and Milena, 2018) Because the first need 
of every tourist is food. The national cuisine of the country is shown through national dishes. 
The development of gastronomy in Uzbekistan goes back to the past. But in the last 5-10 years, 
the attention to it as the main integral part of tourism has increased. Every entrepreneur, every 
hotel, restaurant owner is trying to increase the number and quality of their cuisine.  
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One of the best ways to develop gastronomic tourism is food festivals, which involve the 
preparation of various national dishes and involve the public in it. Because the Food festivals 
related to the preparation of national dishes are also important in gastronomy tourism. Through 
food festivals, the art of preparing national dishes of a certain nation is demonstrated. In this 
way, the visiting guests will be able to taste the national dishes of this nation. (Everett, 
Aitchison, 2007) Such food festivals have been held frequently in Uzbekistan in recent years. 
In particular, in 2017 the world's largest pilaf made in Tashkent - weighing exactly 7360 kg - 
has been officially registered by the Guinness World Records Committee. 50 chefs spent 6 
hours to prepare it. For pilaf, 1500 kg of beef, 400 kg of mutton, 220 kg of tail fat, 1900 kg of 
rice, 2700 kg of carrots, 220 kg of onions, 440 liters of vegetable oil, 57 kg of salt, 100 kg of 
peas, 190 kg of raisins, 5 kg of cumin, 2 kg of unground pepper, 1 kg of pepper and 350 liters 
of water were used. Moreover on June 25, the "Festival of fish dishes" was held in the tourist 
complex "Khiva Karakol" in the Khiva district of the Khorezm region, the festival of bread and 
pilaf was held in Samarkand, and the festival of spices was held in Bukhara. 

CONCLUSION 

 Today's gastronomy of Uzbekistan, that is, Uzbek cuisine, was formed and developed 
over centuries under the influence of the culture of the settled and nomadic people of the East 
and West. In this regard, Great Silk Road played an important role. 

  The importance of Uzbek gastronomy as an integral part of tourism is increasing year 
by year. But the fact that many national dishes and desserts are presented in different ways in 
restaurants, teahouses and hotels requires further attention and research in this field.  
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ABSTRACT  

In recent years there has been an increase and development of gastronomic routes all over the 
world and Portugal is no exception. Gastronomic routes can be an important tool in the 
promotion of destinations, providing visitors with an experience that will allow them to see, 
know and feel a particular place or region (Shen & Beltrán Antolín, 2019). Gastronomic routes 
can enhance and promote authenticity and culture through typical and traditional products, as 
well as consolidate their quality and reputation (Delgadillo & Valiente, 2019). Traditional 
products are products whose particular characteristics stem from their geographical origin, the 
nature of the raw materials used in their production and the use of a particular production 
technique or process, and they can be certified as: Protected Designation of Origin (PDO), 
Protected Geographical Indication (PGI) and Traditional Specialty Guaranteed (TSG). The 
creation of gastronomic itineraries based on these certified products is not only innovative, but 
it can also have a positive impact on sales, attracting more tourists to rural areas and contributing 
to an increase in the income of producers and the entire tourist chain. The objective of this paper 
is to identify existing tourist routes in the north of Portugal that are driven by one or more 
certified food products. 

Keywords: Tourist routes, certified products, gastronomic tourism, rural areas, Portugal 

INTRODUCTION  

According to the UNWTO (2017), gastronomy plays a key role in the promotion and 
competitiveness of tourist destinations and gastronomic tourism is a growing market within the 
tourism industry. This is also the case in Portugal where, according to the National Tourism 
Authority  - Turismo de Portugal – (2017), gastronomy and wines are considered qualifying 
assets of the Portuguese tourist offer, i.e., resources that enhance the tourist experience and/or 
add value to the offer of the territories, leveraged by the destination differentiating assets. 

Food tourists can be perceived as those who travel in search of the authenticity of places through 
food and are concerned with the origin of products (UNWTO, 2012). This concern can represent 
an opportunity for the creation and development of new experiences revolving around 
gastronomy, as it is the case of gastronomic routes.  These routes can bring many positive 
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impacts to the territory, namely: the promotion and valorization of local products, the 
preservation of flavors and knowledge transfer from generation to generation, the promotion of 
commerce and the local/regional economy, job creation, the notoriety of territories as tourist 
destinations and the attraction of more visitors. 

In Portugal, and according to Regulatory Decree No. 18/99, dated from August 27, 1999, 
gastronomy-related routes should promote traditional recipes and cooking methods, namely by 
incorporating local and regionally sourced products, also becoming a means of marketing 
traditional restaurants, and drinking venues. (Article 5th 1a). Traditional products  can play an 
important role in disseminating the flavors and knowledge of a territory, providing the tourist 
with an authentic and emotional connection, and contributing to enhance sustainability at an 
economic, social, and environmental level. 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Gastronomic routes 

According to the World Food Travel Association (2019) gastronomic tourism is no longer 
understood as a tourism segment, but as the core of the travel experience and it is also perceived 
as a must in destination marketing. Gastronomic tourism encompasses a wide range of 
experiences such as cooking classes, visits to producers, market experiences, wine tasting, 
culinary events and gastronomic routes, the latter considered a fast-growing phenomenon (Roy 
et al., 2019).  

The development of tourist routes and experiences related to local gastronomic products 
provides destinations an additional source of income, helping to promote historical heritage and 
culture (Folgado-Fernández et al., 2017) and the economic development of the entire region 
(UNWTO, 2012). Gastronomic routes are themed territorial networks built around a food 
product and their goals go beyond a mere tourist framework, given that they also aim to promote 
local development and local products (Barrera, 2006), strengthening their quality and reputation 
(Delgadillo, 2006 & Valiente, 2019). 

Gastronomic routes are an effective means of enhancing the tourist experience (Roy et al., 
2019). Many of these routes are seasonal, mirroring the connection between agricultural cycles 
and local food production (Richards, 2002), which may help to face seasonality in some rural 
territories, attracting visitors at times that would initially be less attractive in terms of tourism. 

In 2019, Delgadillo and Valiente presented the vital steps for creating a route and the following  
stages should be highlighted: the geographical delimitation of the route; conducting a study of 
the tourist offer that makes it possible to identify the goods, products and services that are 
available to tourists; the identification and creation of a list of places where gastronomy can be 
tasted and the identification of recipes, cooking methods and processes. 

Over the past few years there has been a remarkable growth and development of gastronomic 
routes all over the world. There are many routes organized around a key product, often named 
after this product (Kid Route in Córdoba or Coffee Route in Colombia) or associated with 
dishes and specialties (Apple Pie Trail in Ontario, Canada, or Donut Trail in the US state of 
Ohio). The routes can be small, developed by a municipality (Rabanada Route in Caminha), 
regional routes, developed by several municipalities (Mozzarella Roads in Italy), national 
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routes, such as the Honey Route in Brazil or routes that involve several countries (Route of the 
Olive Tree: 18 countries). 

Certified Products  

Product certification is often associated with a series of connotations, such as recognition, 
quality, reputation, and loyalty, while also generating an intrinsic value to the product, which 
is valued by both producers and consumers (Millán et al., 2021). Food certifications ensure food 
quality and reduce food information asymmetry between consumers and producers (Latino et 
al., 2022). 

In order for traditional products to be certified, they must be able to prove their specificity or 
typicality, assessed by the existence of measurable characteristics, different from those of 
ordinary products. 

European Union (EU) quality policy aims to protect the names of specific products to promote 
their unique characteristics, linked to their geographical origin as well as traditional know-how. 
In Table 1 it is possible to see the existing quality schemes, related to geographical indications. 

Table 1 - Geographical indications in EU quality policy  

Geographical indications Products and specifications Label 

Protected Designation of 
Origin (PDO) 

Product names registered as 
PDO are those that have the 
strongest links to the place 

in which they are made. 

 

Products: Food, agricultural 
products, and wines. 

Specifications: Every part of the 
production, processing and 

preparation process must take 
place in the specific region. For 
wines, this means that the grapes 
have to come exclusively from 
the geographical area where the 

wine is made. 

 

Protected Geographical 
Indication (PGI) 

PGI emphasises the 
relationship between the 

specific geographic region 
and the name of the product, 
where a particular quality, 

reputation or other 
characteristic is essentially 

attributable to its 
geographical origin 

 

Products: Food, agricultural 
products and wines. 

Specifications: For most 
products, at least one of the 

stages of production, processing 
or preparation takes place in the 
region. In the case of wine, this 
means that at least 85% of the 

grapes used have to come 
exclusively from the geographical 

area where the wine is actually 
made. 
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Geographical Indication of 
spirit drinks and 

aromatised wines (GI) 

The GI protects the name of 
a spirit drink or aromatised 

wine originating in a 
country, region or locality 

where the product’s 
particular quality, reputation 

or other characteristic is 
essentially attributable to its 

geographical origin. 

Products: Spirit drinks and 
aromatised wines. 

Specifications: For most 
products, at least one of the 

stages of distillation or 
preparation takes place in the 

region. However, raw products do 
not need to come from the region. 

 

Traditional Speciality 
Guaranteed (TSG) 

Traditional Speciality 
Guaranteed (TSG) highlights 
the traditional aspects, such 

as the way the product is 
made or its composition, 
without being linked to a 

specific geographical area. 
The name of a product being 
registered as a TSG protects 
it against falsification and 

misuse. 

Products: Food and agricultural 
products 

 

Source: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-
quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en 

This study focuses on food and agricultural products, leaving  the certifications associated with 
beverages aside. For these products, the Regulation (EU) no. 1151/2012 of the European 
Parliament and Council, dated from November 21, on quality regimes for food and agricultural 
products states that: 

1. The label PDO - Protected Designation of Origin - identifies a product: a) originating in a 
specific place or region or, in exceptional circumstances even a country; b) whose quality or 
characteristics are essentially or exclusively a result of a specific geographical location with its 
human and natural factors; and c) whose production phases all take place in that delimited 
geographical location (Article 5, point 1). 

2. The label PGI - Protected Geographical Indication - identifies a product: a) that must 
originate in a specific place, region or country; b) that possesses a reputation, quality or other 
characteristics which are essentially due to its geographical origin; and c) for which at least one 
of its production phases takes place in that delimited geographical location (Article 5, point 2). 
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3. The label TSG - Traditional Speciality Guaranteed - is used for food or agricultural products: 
a) whose method of production, processing or composition corresponds to a traditional practice 
for that product or foodstuff; or b) is produced from raw materials or ingredients traditionally 
used (Article 5, point 1). 

These endogenous products, also called local, regional, typical or traditional products, are 
products whose particular characteristics are due to their geographical origin, the nature of the 
raw materials used in their production and the use of a particular production / transformation 
process. They are usually seasonal products and have characteristics that make them special, 
unique and different as they reflect the cultural richness of the regions where they are produced. 

The promotion of endogenous products together with the traditions and culture of a region can 
become authentic and trustworthy experiences for visitors. According to the Portuguese 
organization responsible for agriculture and rural development - Direção Geral de Agricultura 
e Desenvolvimento Rural (2022), Portugal has an extensive and diverse range of traditional 
food products associated with each of the regions of the country. These products constitute a 
living legacy of a unique and rich gastronomic heritage. Currently, there are 596 certified 
products in Portugal, which, in turn, can be classified into 19 categories, as shown in Table 2. 

Table 2 – Categorization of traditional Portuguese products 

Olives and olive oils Meat based dishes 

Spirit drinks Fish based dishes 

Fresh fruits Other traditional dishes 

Dried fruit and nuts Soups 

Vegetables and cereals Sweets and pastries 

Other products of plant origin Bread and bakery products 

Meat Honey 

Smoked meat products Fish and seafood and river fish 

Cheese and dairy products Sea salt 

 Wines 

Fonte: https://tradicional.dgadr.gov.pt/pt/ 
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METHODS 

The methodology used in this investigation is of a qualitative nature, and a document analysis 
technique was used. According to Bowen (2009) this analytical method “is a systematic 
procedure for reviewing or evaluating documents—both printed and electronic (computer-
based and Internet-transmitted) material” (p. 27). As other analytical methods in qualitative 
research, document analysis requires data to be examined and interpreted in order to produce 
meaning, gain understanding, and develop empirical knowledge (Corbin & Strauss, 2008). The 
analytic procedure involves finding, selecting, making sense of, and synthesizing data 
contained in documents (Bowen, 2009). Document analysis generates data that is then 
organized into major topics, categories, specifically through content analysis (Labuschagne, 
2003). 

In this study, first, a survey of all food products with PDO, PGI and TSG certifications was 
carried out. The list was obtained through the Agriculture Portal (official website of the 
Ministry of Agriculture, in Portugal), and a selection was made based on the geographical 
region criterion, considering only products associated with the Northern Region. Moreover, the 
Agriculture Portal also displays a list containing all certified food and agricultural products, and 
prepared dishes. For the present study, only the category “food and agricultural products” was 
analyzed, which means that the analysis did not include wines, spirits and the traditional 
prepared dishes. 

Before actual document analysis can take place, researchers must go through a detailed planning 
process in order to ensure reliable results. In this case, a search was carried out, using the Google 
search engine, where the names of the certified products associated with the concepts of tourist 
route, trail and tourist itinerary were combined (example: tourist route + Douro almond PDO; 
trail + Douro almond PDO; tourist itinerary + Douro almond PDO). According to Li et al (2011, 
p.248) “keyword search is a proven and widely popular mechanism for querying document 
systems and the World Wide Web.” This process was carried out by each of the authors and 
then results were compared and the final list of documents to be analyzed was collaboratively 
created. 

Finally, the data gathered in the second phase devised the creation of  an Excel grid including 
information about the following elements: the name of the route; associated certified product(s) 
and the type of entity responsible for the organization/dynamization of the route (public, private 
or both). Again, to avoid bias, each of the researchers conducted an individual analysis 
involving skimming, reading and interpretation. 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

Portugal is divided into seven geographical regions - Northern Portugal, Central Portugal, 
Lisbon, Alentejo, Algarve, Madeira and Azores (see Figure 1). This study focus on the Northern 
region. 

 
Figure 1 – Portuguese regions 

Source: https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Portugal_regions_travel_map_EN.png  

A preliminary analysis at country level made it possible to identify 596 certified products, 
which are organized in different categories, as Figure 2 illustrates. 

 
Figure 2 – Categorization of Portuguese certified products 
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As far as Northern Portugal is concerned, in the first phase of this research, 164 certified food, 
agricultural products and prepared dishes associated with this region were identified. However, 
as explained in the methodology above, for this study only food and agricultural products with 
PDO, PGI and TSG certifications were considered, which allowed the identification of 54 
products. It should also be mentioned that the authors noticed that three products listed were 
wrongly connected to Northern Portugal, belonging to the Center Region instead. Two of these 
products fitted in the “sweets and pastries” category and the other one belonged to the “meat” 
category and all of them have the PGI certification. This way, only 51 products were analyzed 
and categorized (see Figure 3). 

 

  
Figure 3 – Certified produts from Northern Portugal 

When comparing the data from the Northern region with the overall results of the entire country, 
it can be noticed that at national level the category with more certified products is “sweets and 
pastries”, which in Northern Portugal is not very relevant with only two products. The “smoked 
meat products” category is the second most relevant nationally and the first in the Northern 
region. It is also interesting to note that the second category in this region is “meat”, accounting 
for 16 certified products, which corresponds to practically half of the national results (33 
products). These results show the importance and diversity of this product for the region. 

Data analysis made it possible to identify 12 routes whose name or description stem from a 
regional certified product. 

Some routes combine more than one certified product, such as the “Almond Blossom Route”, 
which includes visits to places associated with two certified products – the Amêndoa Coberta 
de Moncorvo PGI (a confectionary product obtained from sweet almonds that are peeled, 
roasted and covered with a sugar paste) and the Amêndoa Douro PDO, which is the fruit of the 
plant belonging to the Prunus amygdalus L. variety. Another example is the “Trás os Montes 
Chestnut Route” where visitors can admire landscapes with the chestnut trees that originate the 
Padrela Chestnut PDO and the Terra Fria Chestnut PDO. The last example is the “Grand Route 
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of the Cozido Barrosão” (a dish made with a mix of different meats and vegetables), which has 
a different dynamic from the routes already mentioned, because it consists of tasting the typical 
dish (Cozido Barrosão) in different restaurants. Several certified products are used in the 
preparation of this dish, such as:  

- Alheira de Barroso - Montalegre PGI - a horseshoe-shaped smoked sausage made from 
bred Bísaro pigs and small quantities of chicken, game, bread, extra virgin olive oil, 
onion, garlic, and spicy seasoning. 

- Chouriço de Abóbora de Barroso - Montalegre PGI -  a horseshoe-shaped smoked 
sausage made from the meat and fat of pure or cross bred ‘Bísaro’ pigs and drained 
‘Porqueira’ pumpkin. It has a rough exterior, and inside one can feel a soft and dry paste 
and small pieces of meat. 

- Chouriça de Carne de Barroso - Montalegre PGI –a 3cm diameter, horseshoe-shaped 
smoked sausage, ranging in color from red to brown. It is made from the meat and fat 
of pure or cross bred Bísaro pigs and flavored with salt, garlic, and chili pepper  

- Sangueira de Barroso - Montalegre PGI - a horseshoe-shaped smoked blood sausage, 
made from meat, fat and blood of pure or cross bred Bísaro pigs and wheat bread, 
seasoned with salt, garlic, wine, chili, parsley, onion and olive oil.  

While conducting this study, the authors identified patterns in the routes they analyzed. In some 
routes the landscape and aspects of the cultural and natural heritage are highlighted. Along the 
route there are landscape elements and activities directly associated with the certified 
endogenous product, such as accompanying a shepherd herding the goats/sheep or observing 
the fruit trees during the various stages of their life cycle. The Almond Blossom Route, Trás-
os-Montes Olive Oil Route, The Shepherd’s Trail; Maronesa (a cattle breed) Trail; Trás-os-
Montes Chestnut Route; Chestnut and Chestnut Tree Route are examples of these routes.  

There are some routes that originate from the collaboration of different restaurants which, over 
a specific period (a week or month) promote dishes that use certified products as the main 
ingredient, like Cozido Barrosão (a dish made with a mix of different meats and vegetables) 
Grand Route or the Casulas and Butelo Route (bean pods and stuffed pork stomach sausage). 

Finally, some of the identified routes are associated with the practice of a sport or a sporting 
event. Usually, these competitions take place once a year and correspond to a regional 
qualification that is part of a national championship. In this case, all the routes that emerged in 
this search are related to mountain biking (MBT). The routes are named after an endogenous 
product from the place that hosts the event, like Alheira Route (a garlicky sausage stuffed with 
breadcrumbs), Capon Route, Folar de Valpaços Route (bakery product made from wheat bread 
dough, eggs, olive oil filled with fatty pig meat and smoke-cured pork sausages) and Pastel de 
Chaves Route (a half-moon shaped pastry made with puff pastry filled with a special 
preparation of minced veal). As for the organization and promotion of these routes, Figure 4, 
shows that most routes are managed and promoted by city councils, individually or in 
partnership with other entities (50%), followed by the routes created by private tourist 
stakeholders, such as tourist entertainment companies and restaurants (33%). Finally, some 
local associations and sports teams are also involved in the organization of this type of routes 
(17%), especially the ones that involve sports events. 

1022



 
Figure 4 – Routes organization and management 

As far as the products identified in the routes are concerned, we can say that of the 12 existing 
routes, three are related to smoked meat products, three  fit into the meat category, three belong 
to dried fruits, two fall under the bread and bakery products category and finally, one route has 
olive oil and olives as its theme. 

CONCLUSIONS 

Local gastronomy is regarded as a valuable tourist attraction for territories (UNWTO, 2017). It 
is also an important element when it comes to choosing a travel destination. Within gastronomic 
tourism it is possible to find a wide range of experiences that are offered to visitors, namely the 
participation in gastronomic routes. Routes are ways to foster regional sustainable development. 
By participating in a route, visitors get to know the landscapes and resources (natural and 
cultural) and, at the same time, have the possibility to observe and/or taste the endogenous 
products of the region. (Roy et al., 2019).  

The literature review indicated that many territories are investing in the creation of gastronomic 
routes in order to enhance local tourist offer. In the same route, it is possible to combine several 
types of heritage and various experiences, some of a more passive nature (such as observation), 
others requiring participants to play an active role (participation in tastings or activities related 
to the agricultural cycle of the certified product, such as planting, harvesting, stomping, etc. ). 

The focus of the present study was the Northern Region of Portugal, which has 51 certified food 
and agricultural products, making it one of the richest regions in the national gastronomic 
context. However, only 12 gastronomic routes were identified in this region, which might mean 
that the agents responsible for promoting the territories have not fully understood the great 
potential of creating of gastronomic routes as a strategy for promoting tourism. It should also 
be pointed out that while conducting the research, the authors found out  several gastronomic 

50%

33%

17%

Municipalities Private initiative/tourism agents Local associations/Sports clubs
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fairs and festivals devoted to certified products. This could be a suggestion for future studies, 
conducting research on gastronomic events associated with endogenous products. 

Another tourist experience observed during the research, and which is directly related to the 
subject of this investigation, is the creation of tour packages, which allow tourists to discover 
the best of the region, including gastronomy. The tourist pack found lasts for seven days and is 
called “Full Experience in Trás-os-Montes and Douro”. It features accommodation, 
transportation, visits to emblematic places and meals in recommended restaurants, where 
visitors can taste regional certified products. This experience was created as part of the 
European project CRECEER (funded by the European Regional Development Fund, through 
the INTERREG V-A Spain-Portugal Program (POCTEP) 2014-2020) and from the authors' 
perspective it is something that should be promoted and has potential to be applied in various 
regions and countries. 

The main limitation of this study is related to the methodology used. Taking into account the 
defined objectives, the techniques and procedures adopted by the authors were adapted from 
other works, and no study was found that followed exactly the same methodology. As for 
suggestions for future studies, in addition to what has already been mentioned, a similar study 
for the remaining regions of Portugal should be carried out. Afterwards, a comparison can be 
made on the number of existing certified products and the gastronomic routes already 
implemented. 
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ABSTRACT 

The article examines the development possibilities of gastronomic tourism in Uzbekistan by 
analyzing the characteristics of the development of gastronomic tourism in the world economy. 
At the same time, a number of proposals have been made for the development of gastronomic 
tourism in our country. 

INTRODUCTION 

Tourism as a sphere of economic activity is of great importance and has several characteristic 
features. Tourism serves the interests of a person, and society as a whole and is a source of 
income, both at the micro and macroeconomic levels. Tourism is becoming one of the main 
factors in creating additional jobs, accelerates the development of road and hotel construction, 
stimulates the production of all types of vehicles, and contributes to the preservation of folk 
crafts and the national culture of regions and countries. At its core, tourism is an experience 
that includes tasting local food and exploring local scenery and historical sites. Our response, 
as such, must be people-first and deliver on the promise of leaving no one behind. According 
to the latest UNWTO World Tourism Barometer, in January-March 2022, international tourism 
increased by 182% compared to the same period last year, with the number of international 
tourists arriving worldwide estimated at 117 million compared to 41 million in the first quarter 
of 2021. Of an additional 76 million international arrivals in the first three months, about 47 
million were registered in March, indicating that the recovery is gaining momentum. Modern 
trends in the development of the tourism industry in the world are characterized by the 
development of new directions. One of them is gastronomic tourism, which is gradually gaining 
more and more popular among various groups of tourists. 

To date, it can be accurately stated that gastronomic tourism has formed into a separate type, 
while combining the features of the event and gastronomic tourism, but also has its 
characteristics, stands out among other types of tourism, and is particularly unique. It is also 
worth noting the fact that in a short time this type of tourism has gained unprecedented 
popularity and genuine interest, and this, together with its specificity, allows us to talk about 
mass tourism among tourists. 

The purpose of the study 

To study the possibilities of development of gastronomic tourism in Uzbekistan by analyzing 
the characteristics of the development of gastronomic tourism in the world economy. 

Methods used 

Systematic analysis and comprehensive approach. 
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Literature analysis 

The article uses foreign magazines, articles, scientific collections, and annual reports of 
prestigious organizations on the characteristics of the development of gastronomic tourism in 
the world economy: Source: World Tourism Organization (UNWTO), as well as the textbook 
of our country's economists H.F. Ochilova, D.S. Umirova. 

Relevance of the topic 

In the world economic activity, the tourism sector is of particular importance as a source of 
high income. Tourism has a positive impact on the economic and social life of the country, 
increases the country's foreign exchange earnings, creates jobs, and stimulates small business 
and private entrepreneurship. For this purpose, the tourism sector in our country has been 
considered a sector that makes a significant contribution to socio-economic development since 
the first days of independence, and necessary regulatory documents have been adopted to ensure 
the sustainable development of the sector. In particular, with the Decree of the President of the 
Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev of February 03, 2018 "On additional organizational 
measures to create favorable conditions for the development of the tourism potential of the 
Republic of Uzbekistan" No. PF-5326 approved. 76 foreign countries in order to create more 
favorable conditions for the development of the tourism potential of the Republic, primarily 
through the active attraction of investments, the introduction of innovative ideas and 
technologies in the field, as well as the comprehensive use of the existing resources and 
opportunities of the rich natural, cultural and historical heritage of the country. the entry visa 
procedure for citizens of Uzbekistan has been simplified and the system for issuing electronic 
entry visas has been launched [1]. Increasing the share of the tourism industry in the country's 
economy in 2021-2025 in Appendix 1 of Decree No. PF-5611 dated January 5, 2019, of the 
President of the Republic of Uzbekistan "On additional measures for the rapid development of 
tourism in the Republic of Uzbekistan". In this direction, by developing the necessary 
infrastructure and promoting the tourism potential of the republic in the world market, the share 
of tourism in the country's gross domestic product will be increased to 5% (2.3% by the end of 
2017), and more than 9 million tourists by the end of 2025, including it, is set to attract 2 million 
tourists from far abroad [2]. 

For attractive territories, which as Uzbekistan, the development of tourism and the formation 
of a backbone complex of services can be a dynamic factor in economic development, and for 
the most marginal destinations of the region, additional activities that can stimulate the 
development of related sectors of the region's economy. Obviously, a competent policy of 
regional authorities aimed at developing the tourism industry can contribute to solving the most 
pressing problems in the economy of the Republic, namely: 

• provide three GDP; 

•; increase the competitiveness of the region 

• create jobs; 

• stimulate investment and innovation activity of enterprises (organizations); 

• stimulate the development of related sectors of the economy; 
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• improve the quality of life and the level of well-being of the population; 

• increase the awareness of the tourist brand of the Republic of Uzbekistan in the domestic and 
international environment. 

We believe that one of the tools that contribute to sustainable development and promotion of 
the tourism product of the Republic, increasing the efficiency of the tourism sector, can be the 
development of gastronomic tourism. 

The purpose of gastronomic tours is to enjoy the peculiarities of the cuisine of a particular 
country. At the same time, this goal is not limited to trying some rare, exotic dish or trying 
countless dishes. It is important to enjoy the local recipe, which for centuries has absorbed the 
traditions and customs of the locals, and their cooking culture. A gastronomic journey is a 
palette with which a tourist can paint his idea of a particular country. Food reveals the secret of 
the spirit of the people and helps to understand their mentality. 

So, gastronomic tourism is a journey through countries and continents to get acquainted with 
the peculiarities of local cuisine, and culinary traditions, in order to taste a dish or product that 
is unique to a visitor. 

Hundreds of gastronomic tours dedicated to various foods and drinks are being created in the 
world today. Food and gastronomy can be considered extraordinary industries in their own 
right, spurring innovation by engaging the consumer in co-creation, strengthening the bond 
between local and global cultures, and creating food legends. Many of the innovations taking 
place around food, gastronomy, catering, and tourism are related to creative tourism 
experiences, gastronomic routes, gastronomic events, and discovering new cuisines. 

The Italians were the first to lure travelers with their delicacies. Today, every tenth guest comes 
to the Apennines specifically to taste local dishes. By the way, it was here that the world's first 
university of gastronomic sciences was recently opened. However, France won the glory of the 
most sophisticated country in this matter. Her trump cards are cheeses and wines. The French 
are ready to talk about them for weeks. Only here gastro tourists learn the secrets of making 
cheeses begin to distinguish cognac from Armagnac, taste hundreds of wines, and eat frog legs. 
France is a state that arose as a result of the unification of several provinces, each of which the 
inhabitants so honored the gastronomic features that they have preserved them to this day. 

Italian cuisine (along with Chinese) has long crossed its national borders, becoming one of the 
international ones. Pizza, lasagna, pasta - dishes known to almost everyone. Italian cuisine is a 
typical representative of the Mediterranean. Lots of fish, seafood, vegetables, fruits, cheeses, 
olive oil, pastry, and wine. According to the Italian National Tourist Board, 30% of tourists 
come to this country for seaside holidays, 30% to visit museums and monuments, and 5% to 
participate in all kinds of gastronomic and wine tours. There are 20 regions in Italy, and each 
of them has a unique culinary tradition. 

Turkish cuisine, a foreigner visiting Turkey for the first time and visiting his traditional local 
restaurant, is amazed by the abundance of dishes offered to him, and their unusual names. Only 
in Turkey, you can taste "Vizir's Finger", "Women's Thigh", "Cut Belly", etc. Each Turkish 
region is characterized by several traditional dishes. For example, in the north of the country, 
washed by the Black Sea, preference is given to fish and seafood. Especially popular is the 
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anchovy, which is found in abundance off the Turkish coast. Many ancient dishes were prepared 
using anchovy. Here, in the north, dishes made from cornmeal and black cabbage are very 
popular. Proximity to the sea determined even the shape of the dishes. A boat-shaped pie made 
of minced meat, cheese, and herbs is called pide. More western in terms of cuisine is the Aegean 
coast, which was previously called Asia Minor. The Greeks lived here for a long time and had 
a great influence on the cuisine of this region. On the Aegean coast, cold snacks are popular, in 
the preparation of which olive oil is necessarily used. A good snack for alcohol is tour pot 
(greens like bay leaves, which are fried with lemon juice). The Turks claim that this appetizer 
is very useful for blood circulation. Meat and fish dishes are equally popular on the Aegean 
coast. For example, tender kebab is a whole sheep baked in an earthen oven on charcoal. It is 
often served with “Padishah piyozi” - the onion of the padishah. During the Ottoman Empire, 
local rulers were very fond of the fried core of onions. But the highlight of the cuisine of the 
“mussel dolmas” region is dolma with mussels. But perhaps the richest region in terms of 
cuisine is South Anatolia, the southeast of the country, where there are practically no tourists 
from the CIS. The local cuisine includes more than one and a half thousand dishes, both famous 
and extraordinary. Lunch here starts with Lahmacun, thin cornmeal flatbread baked in a 
tandoor. Then appetizers are served. And only then the main dishes. For example, Ilikyufta - 
cutlets like "Kyiv": walnuts and red pepper paste are added to the minced meat, and then rolled 
in wheat flour. Cutlets are boiled in boiling water. In Adana, Beyti kebab is served for the 
second - huge (up to one and a half meters) kebabs on wooden planks. Or Pamujen kebab - 
meat with eggplant. Here you can try the pilaf with pistachios. But the most unusual dish is 
Chiykufta - raw meat cutlets. The way they are prepared is rather unusual. Pieces of veal are 
chopped with sharp knives until it turns into minced meat, to which bulgur (cereal resembling 
lentils), pepper, salt, and spices are then added. After that, cutlets are prepared and thrown at 
the ceiling. If the cutlets stick to the ceiling, then the dish is ready to eat. If not, the minced meat 
is kneaded further. The cooking process stretches for 3-4 hours. 

Absolutely all countries have conditions for the development of gastronomic tourism and this 
is a unique distinguishing feature of this type of tourism. Also, gastronomic tourism is not a 
seasonal holiday; at any time of the year, you can choose the right tour. Culinary tourism, to 
one degree or another, is an integral element of all tours. But unlike other types of tourism, 
acquaintance with national cuisine becomes the main motive, goal, and element of gastronomic 
travel. The promotion of local farms and food producers is an integral part of any gastronomic 
tour. Buyers of gastronomic tours need to decide in advance on the concept of the trip. You can 
simply go to a country famous for centuries of culinary traditions and get acquainted with its 
sights - both edible and all the rest. And you can visit bright and mouth-watering gastronomic 
festivals, which are periodically held in various countries. For example, since 2013, every year 
in April, Tashkent hosts the International Exhibition "World of Recreation", organized by the 
State Committee of the Republic of Uzbekistan for Tourism Development, only in 2020, due 
to the coronavirus pandemic, this event was postponed for an indefinite period. The main 
purpose of this event is to promote the gastronomy of Uzbekistan; on the second day of the 
exhibition, a “pilaf festival” is held, where pilaf is prepared based on the characteristics of each 
region of the Republic. 
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In the example of Uzbek cuisine, we observe such special genres as yakhnapaz (a genre and 
specialty for creating cold appetizers); oshpaz (genre and specialty for cooking soups, shurpas 
and various second courses); kabobpaz (genre and specialty for cooking varieties of barbecue); 
palovpaz (genre and specialty for the preparation of various types of pilaf); somsapaz (genre 
and specialty for the preparation of samsa - various baked pies); nonpaz or nonvoy (a genre and 
specialty for baking various types of cakes); shakarpaz or kandolatchi (a genre and specialty 
for the preparation of sweets), etc. 

During its centuries-old history, our people have accumulated rich experience in processing 
various food products and preparing dozens and hundreds of unique dishes and delicacies, the 
recipes of which have survived to this day. Dishes were prepared from vegetables and fruits, 
with fresh, fresh milk or with the addition of sour milk (katik) and sour cream (kaymak), from 
eggs, the meat of cattle and small livestock, poultry and game, from flour, rice, mung bean, 
nukhat ( peas) and other cereals. These are salads, meat, vegetable cold appetizers, soups, thick 
dishes, and flour products, and sweets. Their recipe is sometimes simple, consisting of a 
combination of one or two products, and often very complex, combining and quite rationally 
combining a range of taste qualities, the aroma of a dozen or more food components, 
seasonings, and spices. 

Today, gastronomic tourism is extremely popular all over the world and is actively developing. 
This new type of tourism has great prospects for development in the Republic of Uzbekistan, 
and the promotion of gastronomic tours will contribute to the revival of the national culinary 
traditions of the Uzbek people. 

An analysis of the study of the tourism market shows that gastronomic tourism has just begun 
to emerge in Uzbekistan, and there are no such tours in their pure form yet, many travel agencies 
include elements of gastronomic tours in the main excursion programs. For example, a visit to 
Samarkand is included in almost all travel routes, and travel agencies at the same time offer 
tourists the program "Dinner in an Uzbek family" in the Samarkand region, where they organize 
lunch in a real village house, the owners of which receive guests in accordance with Uzbek 
traditions. The hostess herself, in front of tourists, bakes a cake in the tandoor, prepares Uzbek 
pilaf, and sets the table with fruits and fruits from her own garden. An important advantage of 
such a gastronomic tour is the ecological purity of the products used. In addition, tourists can 
get acquainted with Uzbek cuisine while visiting the national restaurants of the republic, where 
Uzbek traditions of cooking, eating and table setting are observed. That is, the main purpose of 
such tours is to enjoy the peculiarities of the dishes of a particular country. In addition, it is 
important to enjoy the local recipe, which for centuries has absorbed the traditions and customs 
of the Uzbek people, and their cooking culture. An analysis of the state of the gastronomic 
tourism market of the republic shows that, despite the existing gastronomic potential and 
tourism resources, Uzbekistan occupies a very modest place in the international tourism 
business. 

CONCLUSION 

Based on the above, the following conclusions can be drawn. First of all, paying special 
attention to the rapidly developing tourism sector creates ample opportunities for Uzbekistan. 
Considering that one out of every four new jobs will be created by the tourism sector in the next 
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decade, tourism can make a significant contribution to reducing unemployment by creating 
additional jobs in Uzbekistan. This, in turn, is a source of high income for the population. We 
can say that the development of especially short-term trips, city tourism, and gastronomic 
tourism is the basis of Uzbek tourism. Therefore, it is necessary to form the infrastructure of 
gastronomic tourism, create a database about them, and create favorable conditions for tourists. 
At the same time, in order to activate the process of Uzbekistan's entry into the World Trade 
Organization, special attention should be paid to the export of halal industrial products and 
services, including to the markets of Central Asia, the Middle East, and other regions. For this, 
it is necessary to develop the national certification system of halal products, study the 
international certification system according to halal standards, create and develop a regulatory 
legal framework, and implement organizational and economic measures. Also, taking into 
account that the huge potential of Uzbekistan in the field of gastronomic tourism is of interest 
to the international community, through which there are opportunities to further increase the 
flow of tourists to our country, it is necessary to pay more attention to the creation of the 
legislative base in this field and the establishment of the necessary infrastructure. 
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ABSTRACT 

The classic methods of diplomacy are evolving and now encompass very diverse aspects such 
as e-diplomacy, fashion, gastronomy, culture, lifestyle, etc. At the same time, the development 
of influence becomes a major concern, whether for states, regions or companies. In this context, 
any element of positive diversification must be taken into account, analyzed and used to 
increase attractiveness. In this context, gastronomy has its place. This presentation, after putting 
into perspective the notion of influence and its place in a global strategy of attractiveness, will 
illustrate various aspects relating to the use of gastronomy as an element of differentiation. The 
approach will be both psychological and practical. The positive but also negative aspects 
encompassing the notion of gastronomy will be analyzed, such as its inclusion in the SDG 
(Sustainable Development Goal) objectives, health, economy, impact in media and in social 
networks, etc. 

INTRODUCTION 

Economic and Strategic Intelligence (Dou, 2019) includes different aspects, among others that 
of global security, territorial development, but also that of geopolitics. It is this last aspect that 
caught our attention. Indeed, the influence and actions of any kind that enter into this field 
totally or partially encompass the cultural field, therefore gastronomy, but also tourism, 
communication, etc. Influence is increasingly important because it allows, with acceptable 
means, to promote the country that uses them and therefore to increase its ability to convince 
and its positioning on the international scene. Many works have been published on the issue 
and it is not the purpose of this work to expose them (Juillet,  2012). 

Gastronomy will enter the field of influence because in recent years different forms of 
diplomacy have developed, such as e-diplomacy and, as far as we are concerned, 
gastrodiplomacy. We will first quickly analyze the main works published in this field in order 
to determine the main actors and themes. This will make it possible to identify the important 
points which will then be commented on and placed in the general context of influence. 

ANALYSIS OF THE GASTRODIPLOMACY DOCUMENTARY FIELD 

To access the main publications in the field, we will use the PoP1 (Publish or Perish) system 
(Harzing,  2022) which allows us to query Google Scholar with the term gastrodiplomaty or 
gastrodiplomatie to select works published in English or French (Dou, 2017). After extracting 

1 Free application to be downloaded from Internet 
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the data, PoP presents in the form of a table, the authors, the titles, the journal where the work 
is published, as well as the indication of free access to the full text if possible. PoP also presents 
different metrics to classify works according to their citations by year, etc. This aspect will not 
be considered in this study. On the other hand, the data selected by PoP can be saved in different 
formats which then make it possible with a specialized software Matheo Analyzer (Matheo,  
2022) to statistically analyze the results. The limit number of references that can be downloaded 
is 1000. 

Analysis using an English language term 

The query with the term gastrodiplomaty (G) leads to the following results 

Table 1 – Various queries 

G  Since 2016 Without limit 

Anywhere in 
text 

880 1027 

In titles 99 138 

 

We carried out the study using the title search, without limitation of date. The analysis of the 
138 references leads to the following results. The majority of authors publish alone. Four 
clusters of authors structure the gastrodiplomacy field, one of which is predominant. The 
distribution of works by date indicates a boom in the subject since 2011. 

Figure 1 – Breakdown of work by date 
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Figure 2– The four clusters structuring the domain 

 
At the level of the countries concerned by the published works, it is interesting to see the effort 
made by Asian countries to promote their gastronomy, at least in the field of gastrodiplomacy. 
The large number of works concerning them shows a desire for attractiveness and influence 
through the variety of their cuisine. Although the term gastrodiplomacy is in English (therefore 
looking for works in this language) a test with gastrodiplomatie (French language) only leads 
to find a very limited number of works. 

Table 2 – The different types of  Gastronomy Discussed in the Publications 

Countries Publication frequencies 
Indonesia 22 
Thailand 11 

Japan 10 
South Korea 8 

Taiwan 6 
Malaysia 6 

USA 3 
UK 2 

Turkey 2 
Uzbekistan 1 
Switzerland 1 
Sri Lanka 1 

Spain 1 
Singapore 1 

Saudi Arabia 1 
Peru  1 

Netherland 1 
Italia 1 
India 1 

Germany 1 
France 1 
Austria 1 
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To avoid indexing bias, identical work was carried out by taking as search terms diplomacy and 
gastronomy present as a keyword. This is achievable in the PoP application. This gives 999 
references. We thus have a more general corpus from which we can select more targeted works. 
We thus obtain the following results on the 1336 authors, the distribution is as follows: 

 

Table 3 - Number of authors per publications 

Number of publications  Done by x authors 
1201 1 
105 2 
19 3 
7 4 
2 5 
1 8 
1 72 

This indicates a very high dispersion of works, which corroborates the previous analysis. We 
then extracted the works containing the term gastron* in the title with a truncation to possibly 
find identical terms in different languages (this is a possibility in Google Scholar because we 
used keywords for the search). We then obtain a corpus of 95 items on which we will carry out 
an in-depth analysis. Note that the gastronomy of certain countries is described, but with a 
difference compared to the previous study. Indonesia is very present but there are far fewer 
Asian countries. 

Table 4 – Gastronomy from various countries 

Countries concerned Frequency of works 
Indonesia 4 
France 3 
Turkey 2 
Basque 2 
Korea 1 
Slovenia 1 
Soudan 1 
Italia 1 
Yutecan 1 
Greece 1 

 

In terms of themes, there are mostly works on tourism, whether for the development of 
gastronomic strategies, gastronomic footprint, attractiveness, gastronomic culture, etc. We can 
also note terms such as gastronationalism, gastronomic revolution, gastronomic heritage or 
traditions, gastronomic footprint of cities, etc. The term gastronomic diplomacy is present but 
with a low frequency. One can also extract from the main corpus the references having the term 
diplomacy in the title. We thus obtain 83 items from which we can notice that we are more 
focused on the subject of gastronomic diplomacy with the addition of the fact that this term can 
be included in the more general concept of cultural diplomacy. 
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Table 5 – Terms extracted from titles highlighting the two aspects of gastronomic 
diplomacy: gastronomy and culture. 

Extracted terms Frequencies 
Gastrodiplomacy 35 

European union multi-level cultural diplomacy 2 
Indonesia gastrodiplomacy 2 
Korean gastrodiplomacy 2 

Malaysian gastrodiplomacy 1 
Food diplomacy landscape 1 
Diplomacy of soft power 1 

Cultural heritage diplomacy 1 
Turkey gastrodiplomacy 1 
Chinese soft diplomacy 1 

Gastrodiplomacy as soft power tool 1 
Cukinary’s diplomacy role 1 

South Korea cultural diplomacy 1 
Alternative diplomacy 1 

Indonesia Cultural diplomacy 1 
French cultural diplmacy 1 
Russia cultural diplomacy 1 

Contemporary gastrodiplomacy 1 
Taiwan gastrodiplomacy 1 

Analysis using French language terms 

France has for several centuries been characterized by a cuisine that is appreciated and often 
used for the purpose of diplomatic representations and for tourist purposes. It was therefore 
interesting to analyze the works dealing with the most used terms in French publications: 
cuisine AND diplomacy. The analysis was carried out in the same way as the previous one, the 
date limitation is between 2000 and 2022 (August) the first 1000 results obtained with Google 
Scholar are analyzed. We note that the subject is not approached in a precise way, the cultural 
and historical fields being mainly concerned. In addition, the number of works dealing with 
culture remains the majority. Aesthetic aspects such as tableware, etc. are also described. The 
dispersion of authors is particularly wide (maximum frequency 5 for a single author) and the 
number of authors dealing specifically with the field of cuisine AND diplomatie is limited. The 
frequency of results by year shows a more marked interest for the years 2013 to 2016, with a 
fairly significant decline thereafter. Overall, it can be said that the subject of the use of 
gastronomy for strictly diplomatic purposes is rarely discussed. It is for this reason that we have 
focused the analysis on the English description "gastrodiplomacy" because it leads to better 
results. 

GASTRODIPLOMACY AND BIOLOGY 

Gastrodiplomacy has always been practiced, but it is only in recent years that questions about 
the role of gastronomy in the perception of "the other", on the lowering of a communication 
barrier between people, on decision-making have been the subject of more in-depth work. 
Indeed, while the majority of published works report on the influence that can be created by 
gastronomy studies according to the host we receive, few works dealing with the real action of 
gastronomic ingredients on the minds of individuals have been made. In this context, it is 
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necessary to cite the work carried out by Charles Spence (Spence, 2016) "Gastrodiplomacy: 
assessing the role of food in decision making" which has the merit of considering the impact of 
food and by extension the fact of eating together on our biological system.  

Among other things, he highlights the work of Robin Dunbar (Dunbar, 2010) on the role of 
endorphins at the biochemical level, as well as aspects related to mimicry when eating together 
but also when sharing the same food. Friendship plays a wide role in the development of human 
networks, creating both a closeness specific to discussion but also a significant influence for 
those who facilitate and understand the role of the latter. Dunbar indicates “Understanding the 
processes that give rise to these patterns and their evolutionary origins requires a 
multidisciplinary approach that combines social and neuropsychology as well as evolutionary 
biology”.  

There is no question in this work of deepening this multidisciplinary aspect, but simply of 
underlining how the production of endorphins during meals will play an important role in 
lowering the communication barrier between people. This is how various works have developed 
in this context, placing at the center of the concerns the way in which food in fact “eating 
together” played a role in the formation of friendship.  

In addition to the work of Dunbar, we can cite that of Demir (Demir & al., 2012) or those of 
Seyfarth (Seyfarth & Cheney, 2012) who emphasizes that friendship depends, at least in part, 
on the memory and emotions associated with past interactions. Similarly Westermeyer 
(Westermeyer & al., 1978) underlines the relationship between dysphoria, pleasure, and human 
bonding. Similarly, if we analyze the development of the feeling of well-being in individuals, 
we must study the role of tryptophan, which is a precursor of serotonin, which causes a feeling 
of well-being at the mental level. This is how Strasser (Strasser & al.,  2016) in “Mood, food, 
and cognition: role of tryptophan and serotonin” underlines the role of food on our behavior. 
The same observation is highlighted in the work of Kałużna-Czaplińska (Kałużna-Czaplińska 
& al., 2019) “How important is tryptophan in human health? »? 

We can thus wonder about the foods that will provide tryptophan (amino acid) which is the 
precursor of a neuromediator, serotonin, that is to say that it participates in its production. This 
brings serenity and well-being. It is therefore conceivable that a "diplomatic" menu will have 
to meet certain rules taking into account the information above. For example “high tryptophan 
foods include chicken, turkey, red meat, pork, tofu, fish, beans, milk, nuts, seeds, oatmeal, and 
eggs. The reference dietary intake for tryptophan is 4mg per kilogram of body weight or 1.8mg 
per pound. Therefore, a person weighing 70kg (~154 pounds) should consume around 280mg 
of tryptophan per day”. (Whitbread, 2019). This also leads to the question of meal times, the 
biological status of the guests, the overall duration of the meal and its positioning if there are 
then discussions or negotiations to be carried out. 

GASTRONOMY AND SEMIOTIC NETWORKS 

Semiotics studies the process of meaning, that is to say the production, codification and 
communication of signs. [Wikipedia, 2022] Thus, in gastronomy, the art of the table, gestures, 
practices, instruments, etc. related to food are particular signs. These signs, characterized by 
linguistic terms, then constitute one or more networks linked to all the practices in the field. But 
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these networks are also communication tools which, between individuals, will create favorable 
proximity. This is how Parasecoli (Parasecoli, 2011) underlined the importance of these 
semiotic networks in cross-cultural communication. Thus the different forms of gastronomy 
constitute semiospheres and when these will meet this will create, as Parasecoli indicates at the 
level of individuals, a form of exchange specific to rapprochement. 

However, we must not limit ourselves to "technical signs" because food also leads to religious 
taboos, to changing cultural aspects, for example with the rabbit, considered in many cultures 
as a pet so it becomes unimaginable to consume it, to service protocols (order of presentation 
of dishes), etc. All this must be taken into account to avoid certain disappointments during 
meals. 

In fact one must consider the collective unconscious which represents a form of the unconscious 
(that part of the mind containing memories and impulses of which the individual is not aware) 
common to mankind as a whole and originating in the inherited structure of the brain (Jung, 
1936). Food since prehistoric times has marked the collective unconscious, whether through 
hunting, agrarian development, scarcity, group identity, etc. Currently “the social sciences have 
shown that the collective unconscious inextricably links the notion of naturalness to healthy 
eating, respect for the environment, and social honesty”. (Carré, 2021). Appeal in 
gastrodiplomacy is and more and more frequent and develops according to scientific knowledge 
of its various aspects. 

GASTRODIPLOMACY AND NATIONAL ENTITY 

We are not going to dwell on this subject at length, because it is already known that countries 
are often linked to a type of food, or even to a particular dish, for example "La Bouillabaisse" 
(fish soup) in Marseille, pizza in Italy, the hamburger in the USA, etc. We will simply cite as 
an example the borscht (Caffee & Colleeen, 2018). This Ukrainian dish has just been added to 
the list of Intangible Cultural Heritage (Unesco, 2022] in Need of Urgent Safeguarding by the 
Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
composed of representatives of the States Parties to the UNESCO Convention”. It is obviously 
not the purely gastronomic aspect of this dish that led to this decision. The current conflict has 
pushed Ukrainians to use this culinary symbol as a support for their national identity. In fact, 
this is indicated into the decision of the committee: “the armed conflict has threatened the 
viability of the element. The displacement of people and bearers threatens the element, as 
people are unable not only to cook or grow local vegetables for borscht, but also to come 
together to practice the element, which undermines the social and cultural well-being of 
communities.” Without commenting on the conclusions of UNESCO, we have here a very clear 
example of a gastrodiplomacy which is exercised at the international level via a recognized 
organization. In fact, it is no longer a question here of diplomatic dinners, but of the desire to 
capture an international audience. This way of acting was highlighted in the literature review 
published by White (Wajeana & al.,  1919): “Gastrodiplomacy: Captivating a Global Audience 
Through Cultural Cuisine-A Systematic Review of the Literature”. 

In the same vision, the development of fast foods has also led to the creation of an international 
influence by exporting part of the American culinary culture to the world level. This was also 
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underlined during the analysis of scientific publications where the different types of cooking 
are used as a vector of influence. 

CONCLUSION 

If diplomatic dinners, cooking in the broad sense, have been used to increase political influence, 
this has often been done using rules of thumb, which have certainly proven themselves, but 
which with current scientific progress will evolve. In a disturbed international context marked 
by increasing competition between states or blocs, all means to increase its sphere of influence 
[Dou & al., 2019] will be used. In this context, the concept of food in the broad sense will take 
an important place, at the same level as, for example, fashion, luxury or sanitary help (Dou, 
2020). Thus, if we consider diplomacy in the broad sense, everything that enters the sphere of 
gastronomy can contribute to the creation of a positive influence both psychologically, but also 
economically and consequently politically. 
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ABSTRACT  

Providing a memorable tourism experience is a leading concern for tourism businesses 
worldwide. Therefore, it is crucial to examine what makes an experience memorable. Given the 
scarce literature concerning food tours, this study aims to identify the main components of a 
memorable food tour experience. A total of 111 online reviews of the best food city and food 
tour in the World - the Rome Food Tour Sunset - was collected. Findings reveal seven critical 
components of tourists’ memorable food tour experience: The tour guide, the taste (food and 
wine), the guide, the quality of the food and wine, the socialization with the group, the learning 
component, entertainment (fun), the quantity of the food and wine and being offbeat. The results 
are essential for food tour businesses to offer a memorable food tour experience. 

Keywords: Food Tour, Memorable Tourism Experience, Online Reviews, Tour Guide 

INTRODUCTION  

The importance of experiences became increasingly apparent as a critical aspect for businesses 
with the work of Pine and Gilmore in 1999, The Experience Economy: Work is Theatre & 
Every Business a Stag. The authors argue that companies must provide experiences to be 
profitable and that recognizing them as a distinct economic offering is the key to economic 
growth. 

More than 30 years later, it is not surprising that designing memorable and exceptional tourism 
experiences has become a leading concern for tourism businesses worldwide. Indeed, 
memorable tourism experiences make tourists happier and more satisfied (Sthapit & 
Coudounaris, 2017) and impact revisiting intentions (Zhang et al., 2018). Also, providing 
tourists with memorable experiences is fundamental to be competitive in the tourism industry 
(Sthapit et al., 2019). 

Tourists are looking for unique and memorable experiences (Antón et al., 2019; Rasoolimanesh 
et al., 2021) and studies have evidenced that gastronomy can be a crucial component of this 
memorable experience (e.g. Antón et al., 2019; Chirakranont & Sakdiyakorn, 2022). 

Food tourism has witnessed strong growth in recent years. The market size was valued at 
$1,116.7 billion in 2019 and is expected to reach $1,796.5 billion by 2027 (Allied Analytics 
LLP, 2020). Moreover, food and beverage experiences influence tourists’ travel decisions 
(Knollenberg et al., 2020). 
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While there may be several studies evidencing that gastronomy can contribute to a memorable 
experience, studies exploring what makes the experience memorable are rarer. On the other 
hand, businesses usually evaluate these tourism experiences with surveys to measure tourist 
satisfaction. However, surveys typically provide vague assessments of the guest experience 
(Capriello et al., 2013).  

Given the growth of food tourism and its impact on influencing traveller’s decisions and 
experiences, this study aims to analyze online reviews to explore which factors contribute to a 
memorable food tour experience. 

Data collected directly from tourists' online reviews has the advantage of being available and is 
not as intrusive as direct interactions with the respondents (Lu & Stepchenkova, 2014). 
Moreover, online reviews provide a better understanding of tourists' opinions (Simeon et al., 
2017). This is an important issue considering that tourist experiences and satisfaction are 
complex to measure and analyze (Capriello et al., 2013).  

To conduct this study, the Rome Food Tour by Sunset around Prati District was chosen since 
Tripadvisor travelers rank it as the best food city and food tour in the World (Tripadvisor, 2022). 

Findings contribute to make advancements on the topic of tourists' gastronomic experiences 
analyzed through online reviews. Furthermore, the study contributes to the scarce literature 
regarding food tours, as pointed out by Ko et al. (2018). The study also provides implications 
for food tour businesses to offer more satisfying food tour experiences. 

LITERATURE REVIEW 

Food Tourism and Food Tours 

Food is an essential motivator for travel and a vital travel consideration in the decision-making 
process for tourists (Knollenberg et al., 2020). Furthermore, research has evidenced that many 
tourists travel to taste novel and authentic cuisines (e.g. Andersson & Mossberg, 2017; Sthapit 
et al., 2019). 

Given the growing popularity of the combination of food and tourism, researchers have tried to 
define food tourism over the years. For Hall and Sharples (2004), the concept of food tourism 
includes the “visitation to primary and secondary food producers, food festivals, restaurants and 
specific locations for which food tasting and/or experiencing the attributes of specialist food 
production region are the primary motivating factor for travel” (p. 10). This definition suggests 
that food tourism implies that food is the primary motivation for travel. However, food tourism 
can also be seen as a tourism activity, as long as there is an intentional interest in experiencing 
a place through its food or drink (Stone, 2022). This idea is well supported by the  World 
Tourism Organization (2019), which considers that food tourism involves food-related 
activities such as participating in food festivals and cooking classes.  

According to the World Food Travel Association (2022), the most popular food tourism 
experiences are food tours, cooking classes, wine tasting, brewery tours, producer visits and 
market experiences. Food tours are becoming very popular and are one of Generation Z’s 
favorite attractions (Setiawan et al., 2018). Ko et al. (2018) consider that food tours have not 
yet been clearly defined and propose that they are a tourism product “in which the participants 

1042



experience the destination’s culture and heritage through the local food culture and dining 
customs” (p. 835). 

A local food experience is essential to the tourist experience as it offers new tastes and different 
traditions for tourists' consumption (Seyitoğlu, 2021). Usually, this kind of experience related 
to food attractions has a positive relationship with memorable tourism experiences (Lee, 2015). 
The personal involvement that a consumer feels with gastronomy leads to memorable moments 
(Di-Clemente et al., 2019). 

Memorable Tourism Experiences  

A memorable tourism experience (MTE) is defined as “a tourism experience positively 
remembered and recalled after the event has occurred”(Kim et al., 2012, p. 13). MTEs are 
designed to reinforce and consolidate the recollection of pleasant memories of experiences 
(Sharma & Nayak, 2019) and lead to high satisfaction (Manthiou et al., 2015; Sie et al., 2018; 
Torabi et al., 2022).  

One of the first studies to examine what makes a MTE was conducted by Tung and Ritchie 
(2011). The finding of their study revealed four key dimensions: affect (positive emotions such 
as happiness and excitement), expectations, consequentiality (divided into four subdimensions: 
enhancing social relationships, intellectual development, self-discovery, and overcoming 
physical challenges) and recollection (efforts made to remember the tourism experience). 

Shortly after, Kim et al. (2012) developed a scale to measure MTE with seven dimensions: 
hedonism (pleasurable feelings that excite oneself), refreshment (the state of being refreshed), 
local culture (travelers' experiences of friendly local people), meaningfulness (a sense of great 
value or significance), knowledge (exploration of new cultures and the acquisition of new 
knowledge), involvement (travelers’ active participation in memorable tourism experiences), 
and novelty (a psychological feeling of newness resulted from having a new experience). Many 
studies used these dimensions to measure MTE (e.g., Chen & Rahman, 2018; Zhang et al., 
2018). 

Later, Chandralal and Valenzuela (2015) extended this scale by adding two dimensions: the 
role of local tour guides and the engagement in surprising and unexpected experiences. 

Although there are many studies examining MTE (e.g., Chandralal et al., 2014; Jiang et al., 
2022; Kim, 2014; Rasoolimanesh et al., 2021; Skavronskaya et al., 2019; Sthapit et al., 2019; 
Wong et al., 2019), there are few studies examining what makes a memorable food tourism 
experience. Stone et al. (2021) stress that “food alone is not always enough to establish a 
memorable experience” (p.789), but when a food experience occurs outside the usual 
environment, in a traveling context, the result is more memorable.   

One of the essential components of a memorable food experience is the food itself, as being 
unique or authentic (Sthapit, 2017; Stone et al., 2017). Another factor that has been pointed out 
as enriching the experience is the social interaction, not only with family and friends but also 
with new people met (Sthapit & Coudounaris, 2017; Stone et al., 2017; Williams et al., 2018). 
Other components that have been found to be part of a memorable food experience are 
authenticity (Sthapit, 2017; Stone et al., 2017; Williams et al., 2018), hospitality, and 
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servicescape (Sthapit, 2017),  the location or setting and the occasion (Stone et al., 2017). None 
of the few studies examining memorable food experiences focused on food tours. 

It is crucial to provide a MTE since studies have found that they have an impact on intentions 
to return (Chen & Rahman, 2018; Rasoolimanesh et al., 2021; Rivera et al., 2015; Zhang et al., 
2018) and recommendation (Chen & Rahman, 2018; Rivera et al., 2015). Memorable 
experiences also generate positive word-of-mouth behaviors among tourists (Seyitoğlu, 2021) 
and generate eWOM (Rasoolimanesh et al., 2021). 

METHODOLOGY 

Study setting and data collection 

This study aims to examine the features that make the experience with a food tour memorable. 
The food tour selected was the Rome Food Tour by Sunset around Prati District, ranked as the 
best food city and food tour in the World (Tripadvisor, 2022).  

This tour is a four-hour experience and provides an insight into the best of Italian cuisine. The 
visit includes five notable venues - La Nicchia Café (typical Italian café), Pizzarium (Rome’s 
number one pizzeria), La Tradizione (gourmet food shop), Al Giardino del Gatto e la Volpe 
(family-owned restaurants). Participants have five schedule options, in the afternoon from 3:30 
until the last departure at 7:30. Prices vary between 70€ (for children from 5 to 12) to 99€ (for 
adults). 

This food tour can be considered a memorable food tour experience, since memorable tourism 
experiences are experiences that are positively remembered after they happen (Kim et al., 
2012). Given that the tour was rated the best food tour in the World because of tourists' high 
satisfaction, the reviews clearly evidence a positive experience that tourists remember. 

The analysis of online reviews was chosen to achieve the study's aims. Using online reviews 
has been broadly used in tourism and hospitality studies. Some examples include examining 
customer's experience at restaurants (e.g., Choi et al., 2020; Mathayomchan & Taecharungroj, 
2020), at cultural attractions (e.g., Simeon et al., 2017) and guests satisfaction (Lee et al., 2020). 
Regarding food tourism, online reviews have been examined to explore tourists’ experiences 
related to cooking classes (Huang & Yi, 2021; Kokkranikal & Carabelli, 2021) 

The reviews were extracted from TripAdvisor in June of 2022. TripAdvisor is considered the 
most globally recognized social travel network (Dillette et al., 2020). The selection criteria were 
reviews written in English and in 2022. A total of 111 reviews was obtained, of which 104 rated 
the tour with 5 stars, four with 4 stars and only three  were negative. The three negative reviews 
were excluded from the analysis. 

Data Analysis 

The reviews were first examined with Voyant Tools (http://voyant-tools.org/), a free, web-
based text analysis text analysis software package. This software has  29 analytical tools, all 
supported by highly interactive and rich visualization effects (Alhudithi, 2021). Reviews were 
cleaned up prior to uploading them to the software. For instance, sometimes reviews to not 
mention the word “guide”, but mention only their name. In these cases, the word “our guide” 
was added to the review. Flaws were also corrected (example: wondeful to wonderful), all 
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words were put in lowercase letters and plural words were transformed into singular words. 
This procedure is essential for text analysis to increase the accuracy of automatic word counts 
and the analysis. 

Reviews were also manually read to detect the aspects mentioned in the review that provided a 
memorable experience and, thus, such a high classification on TripAdvisor.  

FINDINGS AND DISCUSSION 

The analysis in Voyant indicated that there were a total of 6,866 words and 1,117 unique word 
forms. The most frequent words in the reviews were food (189), tour (149), guide (105), great 
(76) and Rome (68). A word cloud was generated in Voyant (Figure 1), which evidence these 
words. Another word that stands out is Experience, with 58 mentions.  

Figure 1. Word Cloud with the most frequent terms in reviews of the Rome Food Tour 
Sunset 

 
The word Experience, as one of the central topics of this study, was further explored in Voyant, 
to examine how reviewers characterized their experience with the tour. As shown in Figure 2, 
the Experience was described very positively, with the most used adjectives being great, 
fabulous, fun, amazing, wonderful and the best.  

Figure 2. Links with the word Experience 
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The following review is an example of how travellers described their experience: 

Amazing experience. We loved every minute of this tour and would highly recommend to anyone 
considering booking it. Our tour guide Mari was so lovely and knowledgeable about the history 
of Rome and of course the food and drink! We spent the evening with a great group of people 
smiling and laughing. Thanks again Mari, I’ve already recommended you and this tour to 
friends back home! (Review #88 - Fantastic tour!) 

The content analysis of the reviews identified 7 components of what made the food tour 
memorable. Table 1 provides those themes and the number of reviews mentioning that theme.  

Table 1 - Number of Reviews mentioning each theme 

Rank Components  Number of 
reviews 

1 Tour Guide 100 

2 Food and Wine 88 

3 Socialization 41 

4 Learning 33 

5 Fun 32 

6 Quantity 30 

7 Offbeat 14 

 

Not surprisingly, given that the experience is a food tour, the analysis revealed that the quality 
of the food and wine is essential for the experience to be memorable. However, more important 
than that, the analysis reveals the importance of the tour guide to the memorable food tour 
experience, since 93% of all reviews mentioned the guide. Some reviews did not even mention 
the food or any other aspect except for the guide, as evidenced in the following review: 

We had a lovely time. The group was great and our tour leader -Giada was the absolute best. 
She knew her stuff, spoke very good English and she’s in it because she loves food, wine and 
people. We felt very welcome and left satisfied. Would recommend to anyone! (Review #63 - 
Great time!) 

Given the tour guide’s importance to the memorable experience, a manual count was conducted 
on adjectives describing them and a word cloud was generated with those adjectives (Figure 3). 
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Figure 3. Word cloud with the most frequent adjectives used to describe the tour guides 

 
Knowledge was used 43 times to describe the tour guide, demonstrating that tourists highly 
appreciate the tour guides’ knowledge of the Italian food history and culture. Other most used 
adjectives were amazing (10), fantastic (10), enthusiastic (9), lovely (8), friendly (7), great (7); 
fun/funny (7), engaging (5), passionate (5), welcoming (5); entertaining (4); excellent (4); 
outstanding (4), brilliant (3), delightful (3), incredible (3); phenomenal (3) and wonderful (3). 

Tourists' reviews underlie a great deal of affection for their tour guides. Out of the 100 reviews 
that mention the tour guide, 75% of the reviews mentioning them mention their name. The 
descriptions of the tour guides indicate their importance for the memorable experience, as so 
well portrayed in the following reviews: 

The food tour around Prati District was a lot of fun. The food was amazing. Meeting fellow 
travellers from around the World was great. However, what made the experience unforgettable 
was Giada, our guide. Funny, full of enthusiasm, and an expert on the cuisine, Giada is the 
perfect guide. Grazie mille. (Review #55 - A fantastic night out) 

You want to taste amazing food in Rome? You must take this tour. The places we visited were 
amazing. Our tour guide was informative and made the evening an amazing experience. 
Honestly one of the best parts of my trip. (Review #62 - Amazing food tour) 

The third most important theme that emerged from the reviews was the socialization with the 
other members of the food tour group. Respondents truly appreciated meeting travellers from 
other parts of the World and their interaction with them was a significant factor in their 
memorable experience. Some reviews mentioned that they had made friends. These ideas are 
supported in the following reviews: 

I can't say enough amazing things about this tour! Ashley was an incredibly knowledgeable, 
fun, inclusive tour guide who made the experience 5/5. All food stops were DELICIOUS. I'll 
think about the delicious cheeses, basil pesto spreads, pizza and gnocchi forever. Made some 
fun new friends from all over the World too. Highly recommend this tour for fun, delicious 
meals, food knowledge, and tasty drinks that never go to waste! (Review #28 Amazing food and 
guide was incredible!) 

Irina was fantastic and the food was delicious! My family and I had such a great time! It was 
the perfect way to kick off our days in Rome. The food and wine were generous and by the end 
of it we were stuffed. We had so much fun that we didn’t want it to end and even continued 
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hanging out with our group after the tour officially needed. I promise you won’t be 
disappointed! (Review #4 - Great way to start your vacation!) 

Another essential dimension to the memorable food tour experience is acquiring knowledge. 
Over 30% of the reviews mention the learning aspect of the tour, such as learning the history, 
the local culture and traditional Italian cuisine, as seen in the following review: 

Interesting tour. We learned a lot about traditional Italian cuisine and where the locals shop 
and eat. Great to meet fellow travellers and to find out what makes some things better than 
others. Vegans and vegetarians were catered for at short notice too. The company were also 
very accommodating when we needed to amend our booking. Marissa was a knowledgeable 
and entertaining guide. (Review #103 - Great food and very knowledgeable guide) 

Fun is also essential to a memorable food tour experience, since it was mentioned in 32 reviews. 
Review number 55 starts by stating that the tour was much fun: 

The food tour around Prati District was a lot of fun. The food was amazing. Meeting fellow 
travellers from around the World was great. However, what made the experience unforgettable 
was Giada, our guide. Funny, full of enthusiasm, and an expert on the cuisine, Giada is the 
perfect guide. Grazie mille. (Review #55 – A Fantastic Night Out) 

A significant number of reviewers reported that there was more than enough food, commenting 
on how full they were at the end of the tour and recommending people to go on an empty 
stomach. Therefore, the component of quantity was also considered part of the memorable food 
tour experience. The following review illustrates the importance of quantity: 

This tour is FANTASTIC & we’ll worth the money. The variation of food is interesting and 
immensely tasty and PLENTIFUL. Our Tour Guide Tatiana was outstanding - she is passionate 
about food & Rome and loves passing that passion on. Definitely do this tour. (Review #65 - 
Best tour we did in Rome). 

Finally, although mentioned only in 14 reviews, the analysis further revealed that being an 
offbeat tour was important for the experience to be memorable. Several reviews mentioned that 
they had visited places that they would have never got to know on their own. 

Ashley was amazing and the foodie tour was terrific. I highly recommend doing this tour and 
is a great break from seeing the typical tourist stuff (Vatican, Colosseum, etc.) (Review #116 - 
The highlight of our trip!) 

The three negative reviews were read, providing useful insights about why the experience was 
negative, which is equally important to food tour businesses. One of the reviews blamed a 
“wailing, shrieking toddler” present in their group that ruined the experience. Another reviewed 
complained about having to wait and felt that the experience was not authentic. Finally, the 
third negative reviewed complained about the few allergy options that were available. 
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DISCUSSION AND IMPLICATIONS 

The practical implications that yield from this study for food businesses are apparent. Food tour 
businesses need to focus on the identified seven components and ensure they are being attended 
for. 

This study found that the tour guide was the most crucial component for a memorable food tour 
experience. The importance of tour guides for a memorable experience had already been 
indicated by Chandralal, Rindfleish, and Valenzuela (2014). However, in their study, it was the 
least important and it was not in the context of food tourism. This is the first study to identify 
the importance of tour guides in the context of food tourism. With their knowledge and 
communication skills, guide tours can transform tourists’ tours into experiences (Ap & Wong, 
2001). Food businesses must hire qualified tour guides and provide the best working conditions 
so that they will be highly motivated.  

The second most important component is the food and wine (taste), supporting the results of 
Sthapit (2017) and Stone et al. (2017) for memorable food experiences. The restaurants where 
the food tours stop need to provide quality products. This aspect should not be neglected as it 
is essential to the positive experience. 

The social interaction with others during the food tour is another significant factor in the 
memorable experience. This result is similar to the few studies addressing memorable food 
experiences (Sthapit & Coudounaris, 2017; Stone et al., 2017; Williams et al., 2018). While it 
is almost impossible for businesses to control who will be part of the group and their social 
skills, some strategies can be used to promote social interaction between the members of the 
food tour. It is essential to have relatively small groups so that the tour guide can interact more 
easily with everyone. On the other hand, the tour guide should try to facilitate social interaction 
between the tourists, such as asking everyone to introduce themselves and playing simple 
games, for example.  

Learning was another theme pointed out in the reviews. While this aspect had already been 
acknowledged in studies addressing MTE (e.g., Chen & Rahman, 2018; Kim et al., 2012; Zhang 
et al., 2018), the few studies regarding memorable food tourism experiences did not refer to it. 
This study evidences that learning about the food and wine, the culture and history is essential 
for tourists to have a memorable food tourism experience. Individuals who closely experience 
local culture are more likely to have memorable tourism experiences (Kim et al., 2012). Once 
again, the role of the tour guide is crucial. They need the skills to provide this learning 
experience, especially about the local culture, and in a fun way, as fun is another component 
influencing the experience.   

Finally, the last two components that were least mentioned were the quantity and going to less 
popular places (offbeat). Food tours should also consider these factors when organizing and 
planning their tours. 

In sum, food tours need to consider all the components identified in this study to provide a 
memorable food tourism experience. 

Although it was not the aim of the study, it is essential to highlight recommendations based on 
the negative reviews. First of all, since children under a certain age may affect the experience 
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of others, there could be an option for adults-only groups. Food tours also need to cater for 
people with specific food allergies or intolerances. If they cannot ensure this, they should make 
it straightforward so that false expectations will not be created. 

CONCLUSION 

This study used online reviews of the Rome Food Tour by Sunset around Prati District to 
investigate memorable food tour experiences. Online reviews revealed to be a valuable source 
to get insights into what makes the experience memorable. No previous studies had used online 
travel reviews to examine a memorable food tour experience. This study contributes to the 
scarce literature regarding food tours and memorable food tour experiences. 

One of the major findings from analyzing the descriptions of the experience and the ratings 
given is that a food tour can provide a memorable experience. Another significant finding was 
the identification of seven components that are determinant for the food tour to be a memorable 
experience: the guide, the quality of the food and wine, the socialization with the group, the 
learning component, entertainment (fun), the quantity of the food and wine and being offbeat.   

This study has limitations that can be considered starting points for future research. First, only 
one food tour was analyzed. An analysis of other food tours, in other countries, should be 
conducted to compare results. Another limitation is that only reviews in English were examined. 
Future research could compare reviews in other languages to compare cultural differences.  

Another avenue for further research would be to explore if other gastronomic experiences, such 
as cooking classes or gastronomic events, provide a memorable experience and which factors 
influence that experience. 
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ÖZET 

Son yıllarda Agro-Festivaller, kırsal ve gastronomik turizminin en dinamik gelişen sektörlerinden 
biri haline gelmiş bulunmaktadır. Kırgızistan'da gastronomik ve kırsal turizmin öncelikli alanları 
arasında önemli bir yer tutması gereken Agro-Festivallerin gelişim göstermesi için söz konusu 
Agro-Festivallerin durumu, düzenleme sıklığı ve esas yönlerinin analizi yerine getirilmiştir. 
Sonuçta Agro-Festivallerin gelişimi için önerilen yönergeler ve ülkenin tanınması için tarım 
ürünleri markasının tanıtımı dile getirilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Gastronomik Turizm, Kırsal Turizm Agro-Festivaller 

THE ROLE OF AGRO FESTIVALS IN THE DEVELOPMENT OF 
KYRGYZSTAN REGIONS 

ABSTRACT 
In recent years, agro-festivals have become one of the most dynamically developing sectors of 
rural and gastronomic tourism. For the development of agricultural festivals, which should 
occupy an important position among the priority areas of gastronomic and rural tourism in 
Kyrgyzstan, an analysis of the state and determination of the frequency and main directions of 
agricultural festivals was carried out. The conclusions show the proposed directions for the 
development of agricultural festivals and the promotion of the brand of agricultural products for 
the recognition of the country. 

Keywords:Gastronomic tourism, rural tourism, agricultural festivals 

GİRİŞ  

Kırgızistan dağlık bir tarım ülkesidir. Kırgızistan'da tarımcılık ekonominin önde gelen 
sektörlerinden biridir. Ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının toplam hacminde tarımın payı önemli 
bir kısmını, yani, yaklaşık % 24.0’ı oluşturmaktadır. Bunun dışında, ülke nüfusunun yaklaşık 
%65,0'ı kırsal alanlarda yaşamakta olup, istihdam edilenlerin toplam sayısının %34,0'ı veya ülke 
toplam nüfusunun %14'ü tarımda istihdam edilmektedir (gelişmiş ülkelerde bu rakam % 1-3'tür). 
Bu veriler Kırgızistan'da tarımın sadece ekonomik değil, aynı zamanda büyük sosyal ve politik 
önemi olduğunu göstermektedir [1]. 
Kırsal turizm, geçen yüzyılın 70'lerinin başında İtalya'da ortaya çıkmıştır ve hâlihazırda bu tür 
turizm Avrupa'da en umut verici bir sektör olarak kabul edilmektedir. 
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Dünya Ticaret Örgütü'ne göre, bu tür turizm faaliyetindeki yıllık büyüme yaklaşık %6 iken, genel 
olarak turizmin büyümesi sadece %2'dir ve bundan, kırsal turizmin bugün turizm pazarının 
önemli ve sürdürülebilir bir bölümü olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır [2]. Gastronomik turizm 
ise turizm pazarındaki en umut verici yenilikçi alanlarından biridir. Bunun nedeni, gastronomik 
ve kırsal turizmi alanında turist sayısının artmasına, ziyaret edilen ülkede kalış sürelerinin 
uzamasına, kültür ve geleneklere ilgiye neden olmasından kaynaklanmaktadır [3]. 

Kırgız Cumhuriyeti'nde tarım üreticilerinin desteklenmesi ve turizm projelerinin hem 
desteklenmesi hem de geliştirilmesi ekonomi politikasında öncelikli alanlardan biri olarak kabul 
edilmektedir. Kırgızistan'da kırsal ve gastronomi turizminin yönlerinden biri olan Agro-
Festivalleri bu tür tarım ürünlerine halkın dikkatini çekmek ve ayrıca işletmelerin ortaklık 
genişletmelerine ve iş temaslarını kurmalarına yardımcı olmak için düzenlenmektedir. Agro-
Festivaller, yerel tarım üreticilerinin gelişimini ve tarım ürünleri satıcıları ve alıcıları arasındaki 
pazar bağlantılarını teşvik etmektedir. Festivallerde katılımcılar hem kendi başarılarını 
sergileyebilecek, hem deneyimlerini paylaşabilecek, hem potansiyel ortaklar ile sözleşmeler 
imzalayabilecek, hem de ürün satabilecek ve uzman tavsiyesi alabileceklerdir. Ek olarak Agro-
Festivallerde, sergi misafirleri üreticilerin kendilerinden uygun fiyatlarla hazır ürünler satın 
alabilmektedir, bu bağlamda turistlere ve sergi misafirlerine kendi ürünlerini gösterme ve sunma 
olanağını sağlayan yarışmalar düzenlenmektedir. Genellikle bu tür etkinlikler ustalık faaliyetleri, 
bir konser programı, mutfak yarışmaları, zanaatkâr sergileri, çocuklar ve yetişkinler için rekabetçi 
oyunlar, meyve ve sebze heykel yarışmaları ile eşlik edilmektedir.  

Amaç 

Agro-Festivallerin elverişli gelişmesi Kırgızistan'da gastronomik ve kırsal turizmin öncelikli 
alanları arasında önemli bir yere sahip olmalıdır ve bundan dolayı işbu çalışmanın amacı - 
Kırgızistan’da düzenlenen Agro-Festivallerin durumu, düzenleme sıklığı ve esas yönlerinin 
analizinin yerine getirilmesidir. 

Araştırma Sonuçları ve Onların Tartışılması 
Kırgızistan’da gastronomik ve kırsal turizminde gastronomik Agro-Festivallerin popülerliği her 
yıl gitgide artmaktadır. Bu doğrultuda, bölgelerde çeşitli Agro-Festivalleri düzenlemek için 
birkaç yıldır yabancı bağış programları ve devlet kurumları desteğiyle yoğun çalışmalar 
yürütülmüş bulunmaktadır. Söz kobusu festivaller sadece yerel sakinleri değil, aynı zamanda 
diğer ülkelerden gelen misafirleri de bir araya getiren parlak bir etkinliktir. 

Tablo 1’de Kırgız Cumhuriyeti’nde Gastronomi Agro-Festivallerin çeşidi, düzenleme yeri ve 
tarihi gösterilmiştir. 

Тablo 1. Kırgızistan’da düzenlenmekte olan Gastronomi Agro-Festivaller 

№ Festival Adı Düzenleme Yeri Düzenleme 
Tarihi 

1 Elma Festivali Тamga ve Tosor köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2006 
Tosor köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2008 

Kızıl Tuu köyü, Ton ilçesi, Isık-Göl İli 2009 
Darhan köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2010 

Koçkor köyü, Koçkor ilçesi, Narın İli 2011 
Çayek köyü, Cumgal ilçesi, Narın İli 2011 
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Bayetovo köyü, Ak Talaa ilçesi, Narın İli 2012 
Kara Oy köyü, Isık Göl ilçesi, Isık-Göl İli 2013 

Ak-Car köyü, Özgön ilçesi, Oş İli 2014 
Кotormo köyü, Кırgız-Аta köy bölgesi, Nookat ilçesi, 

Oş ili 
2015 

Kızıl-Bulak köyü, Kadamcay ilçesi, Batken ili 2016 
Кotormo köyü, Кırgız-Аta köy bölgesi, Nookat ilçesi, 

Oş ili 
2017 

 Аk-Korgon köyü, Аla-Buka ilçesi, Celal-Abad ili 2018 
Tokmok köyü, Çüy ili 2019 

Kurşab köyü,Özgön ilçesi, Oş ili 2021 
2 Kayısı Festivali 

(ÖrükFest) 
Tosor köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2016 

Barskon köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2017 
Ak Terek köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2018 

3 Frenk üzümü 
festivali (Кaragat 
Fest) 

Bokonbayev köyü, Ton ilçesi, Isık - Göl ili 2013 
Kızıl Suu köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2014 
Ak Terek köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2015 

Тeploklyuçenko köyü, Ceti-Ögüz ilçesi, Isık-Göl İli 2016 
Тemir köyü, Isık Göl ilçesi, Isık-Göl İli 2018 

4 Bal Fuarı Bişkek şehri Her yıl ve bir 
yılda 3-4 kez 

5 Ceviz Festivali Celal-Abad şehri 2014 
Celal-Abad şehri 2015 

6 Fasulye Festivali Talas şehri 2018 y 
7 Kımız Festivali Bişkek şehri 2018 
8 Kurut Festivali Bişkek şehri 2016 
9 Fıstık Festivali 

“МистеLand” 
Nooken köyü, Nooken ilçesi, Celal-Abad ili 2021 

Tablo 1.’de göründüğü gibi tüm festivaller sürekli bir şekilde yerine getirilmiş bulunmaktadır, 
ancak birçok festivaller bir kez yapılmış ve önemini yitirmiştir. Buna rağmen böyle bir 
festivallerin sürekli bir derecede düzenleme olayı bütün dünyada benzersiz ve en çok talep gören 
hale götürebilirdi. Festivaller ve benzeri halka açık etkinlikler, ürün markasının tanıtılması ve 
ülkenin tanınması için etkili bir araç olduğu bilinmektedir. Bir kez düzenlenen etkinlikler, dünya 
etkinliklerinin takvim listesine dahil edilemez ve dünyanın her yerinden turist çekmesiyle ünlü 
olduğu iddia edilemez. 

BULGULAR 

Kırgızistan’da Agro-Festivaller hızla gelişen ve giderek daha fazla popülerlik kazanan nispeten 
yeni bir gastronomik ve kırsal turizm türüdür. Gelişimi için ön koşullar vardır ve aşağıdaki 
yönlerde gelişebilmektedir: 

• Bahçıvanlık ve çiftçilik topluluklarına tercihli koşullarda mali destek alma konusunda
yardımın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi;

• Bölgelerin altyapısını iyileştirilmesi;

• Tekliflerinin benzersizliğine vurgu yapılarak yerel tarım ürünlerinin tanıtımı;
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• Birleşik bir bilgi tabanının oluşturulması, ürün aramaya odaklanan reklam
kampanyalarının uygun şekilde uygulanması ve her bölgenin gastronomik
benzersizliğinin belirlenmesi;

• Tarım festivalleri, yarışmalar, sergiler vb. düzenlemek için devlet kurumlarının ve iş
temsilcilerinin aktif katılımı;

• Hasat edilen mahsulün kalite göstergelerine göre değerlendirilmesi.

Agro-Festivallerinin geliştirilmesi Kırgızistan ekonomisi gelişiminin yardımcı bir
desteğidir. 
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ABSTRACT 

Recently, tourism has been very developed, especially in the field of infrastructure and digital, 
such as the tourism trend 4.0 where there is a change in walk-in service for booking tickets 
and tour packages into digital services due to changes in consumer behavior that are 
increasingly mobile, personal and interactive. The emergence of a new travel trend shift 
during this pandemic from Walking Tours to Virtual Tours where tourists can enjoy and 
travel through an online system that will be provided by the tour agency through digital 
devices. This research is a qualitative research that aims to determine the concept of Virtual 
Gastronomic Tourism (Food Tour) by Jakarta Creative Tourism / Jakarta Food Traveler. 
Gastronomic tourism is food tourism that emphasizes food culture itself with the aim of 
providing unique and memorable experiences for visitors who taste it. A virtual tour is a 
simulation of the tourist location to be visited, usually consisting of a compilation of videos 
and photos of the tourist spot. This virtual tour activity can be carried out through digital 
device applications such as Zoom, Hangout and Google Meet by using additional multimedia 
elements such as text, music, sound effects and narration. This study took  three respondents, 
namely, Founder or founder of Wisatakreatifjakarta, Consumers of Wisatakreatifjakrta and 
external parties, namely Tour Agents. The data collection method used in-depth interview and 
observation techniques. Research data analysis is descriptive. The results of this study 
indicate that there are two different opinions according to the implementers and consumers. 
Implementing parties such as Wisata kreatif Jakarta itself and Tour Agents stated that they 
were not interested in creating or running a Virtual Gastronomy Tour due to the lack of 
interest and interest in the products offered. On the other hand, the consumer stated that he 
was interested if a Virtual Gastronomy Tour was held and it would be a good idea to run it 
because it could be an alternative information and introduction to the history of a place to eat 
before visiting later. 

Keywords: Trend, Gastronomic Tourism, Virtual Tour  
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INTRODUCTION 

Nowadays tourism has grown very fast in terms of infrastructure and digital, especially 
indonesia were developing in terms of tourism and infrastructure development digital. As the 
trend tourism 4.0 where the changes walk in service to reserve the ticket and tour packages 
into digital service due to the mobile consumer behavior , personal and interactive 
(Kompas.com, 2019). It makes easy for tourists and will raise visiting. According to the 
Ministry of Tourism, foreign tourists visit to Indonesia rising significantly by 2015 as many as 
10,41 million to 14,04 million in 2017. The number of tourists also increased, as many as 256 
million in 2015, and growing faster 270,82 million in 2017 (Tempo.co, 2019). Jakarta as a 
state capital has become a favorite location tourism , including culinary tourism. 

Unique and diverse culinary Jakarta associated with the history and the culture that growing 
in Jakarta. Historically, Jakarta has become the starting place for the merchants explorer from 
different nations as Portuguese, Spain, Dutch, China. Spices are the beggining of the arrival of 
the Europeans to Nusantara or Indonesia that is The Portuguese (Kompas.com, 2020). The 
portuguese arrival to Java affected Betawi culinary, as like spices such as a nutmeg, pepper, 
and cloves, the influence of cooking method with seasoning burned and roasted before 
blended in blending cooking (food.detik.com, 2015). It is been an inspiration for the tourism 
player to create a kind of tour pertaining to the Jakarta culinary. The idea of new tourism that 
puts forward new food tour and culture of the food called Gastronomy Tourism or Food Tour.  

It is almost similar to culinary tourism, however gastronomy tour focuses more on the local 
culture and the food. Tourists would study the history and culture of food itself. Tourism 
providers gastronomi link local culture and food presented (Hinet.co.id, 2018). Tourists were 
not only tasting food of an area, but also had the opportunity to travel the major food 
producer, watching the festival food, or seeing cooking demonstrations. Gastronomi is a the 
science who examines about culture elements with its main focus is food, because the food 
flavor is produced relating to its place of origin (Taqwani, 2012, p. 55). 

According to data gastronomi culinary tourism development by the Ministry of Tourism and 
Creative Economy (KEMENPAREKRAF), the largest expenditure tourists and foreign 
tourists dominated by shopping and culinary, the local tourists spent totally Rp.307 trillion 
and about 30% spent on culinary in 2019. While the overall expenditure foreign tourists reach 
Rp.280 trillion @ wisatakreatifjakarta including one who has food tour gastronomi tourism or 
business (ekonomi.bisnis.com, 2020). 

@wisatakreatifjakarta tour organizer was founded in 2017, with various creative spesialiasi 
tourism in Jakarta such as Food Tour or Culinary Tourism, Bhinneka Tourism or Houses of 
Worship Tourism, Cheerful tourism for families and The Cemetery Tour. Tour agenda is 
reguler on weekend every Saturday and Sunday, or by booking for private / group at anytime. 
Contact ; +62 812 9822 9129 / jakartafoodtraveler@gmail.com, Instagram and Fanpage : 
@jakartafoodtraveler @wisatakreatifjakarta (wisatakreatifjakarta.com, 2020). The problems 
faced by @ wisatakreatifjakarta currently covid-19 pandemic limiting travel to tourist 
destinations often they do, it is against for all travellers tourism industry generally. @ 
wisatakreatifjakarta that provides walking tour Gastronomi Tourism or Culinary Tourism and 
Virtual Tour Tourism. @ wisatakreatifjakarta providing walking tour Gastronomi Tourism or 
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Culinary Tourism and Virtual Tour Tourism. @ wisatakreatifjakarta starts with the name of 
Jakarta Food Traveler originally, because they are doing so much food tour, now their names 
turned into A Creative Jakarta Tourism because it starts to spread wlking tour on the other. 
But in the pandemic, walking tour activity is restricted. Walking tour by the theme of the 
culinary tourism has rarely found, they are more focused onto A Virtual Tour and some 
walking tour in the theme of Bhinneka Tour, Funeral Tour, and Bike Tour with only limited 
participants according to the protocol face health. 

Appearing trend in the intermediate new tour at this pandemic, from walking tour to virtual 
tour where tourists can enjoy and tourism through the virtual tour that will be provided by the 
agency through the digital equipment, laptop or another gadget by application with the Zoom, 
Hangout, or Google Meet following by tour guide who will explain that tourist destination 
(industri.kontan.co.id, 2020). Virtual tour can be used as the best choice as the tour needed, 
however the condition restricted the movement of people when pandemic blocking. Possibly, 
Gastronomi Tourism or Food Tour can be converted into the concept of virtual, it is not the 
only ways visiting to one place, but also to identify and to examine a wide variety of local or 
international food online through an application. Research and explanations of gastronomi 
tourism has still not been found a lot and run. There are a number of studies relevant to the 
theme of the first tourist gastronomi: The research of Sinthiya (2020) researched about The 
Potential of Jawadah Takir Could Be The Gastronomi Tourist Attraction In Panjalu Ciamis 
District. Having tradition and social culture bound up with sunda since 100 years ago, 
Jawadah Takir is the traditional food from Panjalu. The research from Budhiharty, dkk (2019) 
analyze about the Potential of Gastronomi Tourism Attraction in the Region of Petak 
Sembilan Glodok, West Jakarta which tourists can see, try, and follow the process of making 
available food like Gado-Gado Directur, Pantjoran Tea House, and Takkie Coffee while 
listening to the story history of place. Research from Krisnadi (Gastronomi Food) in 2018 
researched the event of Gastronomi Betawi Food in terms of History, Culture, Geographical, 
and Methods of cooking can be as an identity of Betawi’s Local Culture the cultural 
maintained and must be preserved for the next generation. The research of Raska et.all (2016) 
is a culinary tourism promotion in Jakarta has not much focused in, so some effective 
marketing patterns integrated to the marketing from Ministary of Tourism ranging to all the 
tourism industry in Jakarta. It can be seen that most of the research did not discuss to the 
business players tourism however it is goes to tourism product development or tourism 
location, there has been no specific to discuss the Gastronomi Virtual Tour by an operator 
travel. Based on the background above then the researcher desired to research the concept of 
Gastronomi Tourism (Food Tour) Virtual by @wisatakreatifjakarta. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Gastronomi Tourism 

Gastronomi Tourism is a Food Tour focusing on local culture and the food. Tourists learn the 
history and culture of the food. The provider of Gastronomi Tourism connects tourism 
between the local culture and the traditional food serving (Hinet.co.id, 2018). According to 
Kivela and Crotts (2009) in (Rojas, Cejudo, & Sobrado, 2019), Gastronomi tourism is a 
journey in search of food and beverages that have been prepared with the aim of gaining 
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experience unique and impressive. This study using the term culinary tourism whose meaning 
equal to food tour and tourism gastronomi because the term of culinary tourism is more 
popular than food tourism and gastronomi tourism. Culinary tourism is tourism activity to the 
taste of a particular place. While Gastronomi Tourism is not just focus on the food, but also 
accompanied by the experience and telling history experience and the culture of food itself. 
Travelers can find out the philosophy of history and culture as long as a food from every stage 
of the start of the cooking process, the necessary ingredients, to the presentation. Tourists can 
also enjoy the art in a sense of who served as an ornament, texture, and the presentation of the 
food. (Hinet.co.id, 2018) 

Gastronomi has some practical aspects namely practical gastronomi including in applied, the 
production of food preparation, and presentation of the food. Gastronomi Teoretis who 
studied gastronomi theoretical, the process and the system of prescribing a food. Technical 
gastronomi is an assessment, measurement, and the evaluation of a food. Food gastronomy 
that looked at the process of food and the role of the history, culture, and a method of cooking 
for the interests of the inventory of wealth food understanding and Molecular Gastronomy 
which study changes of fisio-chemical of food supplies for the cooking process and sensory 
phenomenon when food consumed. This science characterized by the use of scientific method 
to understand and control molecular change , fisio-kimiawi and structural occurring in food , 
stage making to consumption (Turgarini, 2013). 

According to (Quan & Wang, 2004), (Kivela & Crotts, 2006) dan (Yilmaz & Özdemir , 2015) 
explained that the benefits of tourism for tourists gastronomy (become tools for the discovery 
of the local culture; provides an opportunity to experience and buy food different; provides an 
opportunity to participate in an activity that focuses on gastronomy and contribute to the 
satisfaction of tourists), the manufacturer (develop agricultural activities; develop the local 
farms; give increased production and sale; improve the quality and diversity of products and 
services; make sure local manufacturers be part of the tourism industry), the local community 
(create new business opportunities; strengthen local identity; improve interactions among 
culture; local economic development) the tourism industry (increase the number of tourists; 
counseling time dwelling; an increase in tourism expenditures; kind of presentation of the 
development of tourism, alternative products) the environment (contributed to the 
development of local destinations; help keep local attraction; develop environmentally 
friendly infrastructure; help ensure continuity) (Çalışkan & Yilmaz, 2016)  

In the data that is expressed by the ministry of tourism and creative economy (kemenparekraf 
) regarding the development of culinary tourism and gastronomi in Indonesia, the highest 
expenditure local as well as foreign tourists are still dominated by activities of shopping and 
culinary. Local tourists expenditure as a whole in the year 2019 was recorded at Rp. 307 
trillion and 30% culinary was used to cultivate. While foreign tourists as a whole its 
expenditures to reach Rp. 280 trillion. According to the survey of United Nation World 
Tourism Organization (UNWTO) states that 87% of respondents felt as many as gastronomi 
tourism is an important element. There are 5,5 million small businesses, micro, and medium 
from tourism sector in terms of having moving culinary growth reached 10% each year, if it is 
expected to have developed further, the economic impacts better for tourism in Indonesian 
Gastronomi (ekonomi.bisnis.com, 2020). 
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Released in 2019, Tourism Ministary and United Nation World Tourism Organization 
(UNWTO) focused to develop culinary destination in the three areas of Indonesia including 
Bali, Yogyakarta, Solo, Semarang, and Bandung. This destination is expected to draw 
destination 30% of foreign tourists to come to Indonesia because of the gastronomi tourist 
attraction can participate to Gross Domestic Product (GDP) for 60 % in 2030. In 2017, The 
Ministary of Tourism said that the rank of food safety and readiness of technology in 
Indonesia is rated in 91, and hygiene and cleanliness is ranked 108. But raw materials, prices, 
and infrastructure occupy the position much better by entering the 50 large. So in its 
developmental step, a number of problems to improve the quality of tourism gastronomi and 
the competitiveness like a service human resources, cleanliness, security food, cleanliness, 
sustainable development, and less labor will be increased back (katadata.co.id, 2019). 

Virtual Tour 

Virtual Tour is a virtual replica of the that exists in forms video or images that are not move, 
the picture of the photographic taken see. However it may even use a multimedia tools 
assistance such as music, narrative, text and sound effects (Umafagur, Sentinuwo, & Sugiarso, 
2016). There are several other media that can be used in virtual tour likes The Virtual Reality 
Photography presentation of that is the presentation of images giving views as if users are 
directly in the location shown by a  photographer.  

The picture will be the effects and the end result called VR. Panorama. Then there is The 
Immersive Photo presentation of panoramic photographs or a photograph with viewpoints is 
wider and can be viewed from different directions the user can interact with around the state. 
There is a photograph of a panorama 360 degrees, the presentation of a broad perspective and 
covers all over the place (Wulur, Sentinuwo, & Sugiarso, 2015). We can conclude that virtual 
tour is a simulation of the places will intended, usually consisting of a compilation video and 
photographs of the tourist destination. The virtual tour it can be done through the application 
of digital equipment such as zoom, hangout and google meet with use the multimedia addition 
as text, music, sound effects and narrative. 

The Tourism Ministary And Creative Economy (KEMENPAREKRAF) and The Board 
Tourism And Creative Economy (BAPAREKRAF) said that needs a lot of ideas to rise up an 
effort to bring the tourism sector being affected pandemic covid 19. Deputy Economics 
Digital and Creative Products revealed that this virtual tour is expected to be a way out for 
travelers to keep traveled in a more secure. So, they call other tour guide to do reforms in 
producing content virtual tour and packing it with more interesting. Having an opportunity 
and the broad market target in pandemic. Ministary of Tourism and Creative Economy 
(KEMENPAREKRAF) and The Board Tourism And Creative Economy (BAPAREKRAF) 
encourage and introduce virtual tour interactive at their all age it can be used as an alternative 
tour when pandemic. Tour virtual footage contains footage of a tourist destination both in 
Indonesia or foreign visited when the situation will improvements or back to normal. For tour 
players and tour guide, opportunities to expand an interactive virtual tour is huge in the 
pandemic. Because, in the pandemic it is all for industry and without exception tourism 
industry and creative economy was transformed through the digital media, so that 
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entrepreneurs expected to create, to innovate, and be familiarize oneself with technology 
development provided in pandemic (nusadaily.com, 2020).  

METHODS 

Research methodology used was a qualitative methodology. Study was conducted on natural 
objects or develop without objects manipulation by researchers, researchers also serves as an 
instrument keys on hand the qualitative study. Technique data collection was carried out in 
joint triangulation (Adjoining), data analisis is inductive or qualitative and research focuses 
more on the meaning of generalization (Sugiyono, 2017). In this research, the technique 
sample used is a purposive sampling technique which is a part of non-probability sampling. 
Researchers conducted in-depth interviews with founder of @wisatakreatifjakarta by online, 
consumers, and external sides and made observations online by following some virtual tours 
run by the object of research sample. Time of this study was conducted in November 2021 – 
January 2022 in Jakarta – Indonesia. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

@wisatakreatifjakarta 

Tourism Creative Jakarta (@wisatakreatifjakarta) was a tour organizer who specializes in 
various creative tourism in Jakarta. Formerly called Jakarta Food Traveler first founded in 
2017 by Ira Lathief. Changed its name before Jakarta food traveler culinary tourism are 
focused on in the city only, but his name was changed into Creative Jakarta Tourism. Starting 
from a founder interest to a culinary and the background profession as a tour guide in their 
community as well as, Ira stated that there has been no tour operator focusing and seriously 
about selling tour culinary especially in Jakarta, meanwhile in abroad there has been a lot of 
food tour who run businesses. It is formed Jakarta Food Traveler who was a culinary tour 
focusing on culinaries in Jakarta together with the communities run by Ira in 2017. There are 
now 19 tour guides, who is licensed and active, and developing more of the Jakarta Food 
Traveler over time, there is the addition of a variant of the tour is offered for tourist: Tomb 
House Tours, Worship House Tour, and others. Therefore the name of Jakarta Food Traveler 
had a change to be Creative Tourist Jakarta in 2018 and just now have a head office 
physically into Ltd (Limited Liability Company) located in Casablanca and have legality in 
2021. Media promotion used in form of social media like instagram, facebook and website. 

Creative Tourism Jakarta revealed that the vision and their mission is to help people in Jakarta 
or foreign tourists to get to know his own country or the city in a fun and creative way, and 
become the first choice who wanted to know about Jakarta. The market target Creative 
Tourism Jakarta is constituting the family from middle social class from Jabodetabek that is 
generally always had a special budget for a tour and a group of school children. Creative 
Tourist Jakarta condition is not just offer a variety of culinary tourism but also Bhineka 
Tourism or Houses of Worship Tourism,  Cheerful Tourism Attraction for family and Tourist 
Tomb. 
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Picture 1. Jakarta Creative Tourism Product (Facebook, 2021) 

Related to a pandemic caserecently, Jakarta Creative Tourism try product innovation new tour 
overcome the limitations of operational. The establishment of the virtual tour in Jakarta 
Creative Tourism began when the occurrence of a pandemic in Indonesia because the tourism 
industry would be bigger affected, the state losses, and a supporter of the tourism industry for 
example, bus industry, the closure of access for tourists, the lid many hotels and damaged the 
economy hundreds of thousands of employees that was suspended. In overcoming the impact 
of sustainable Jakarta Creative Tourism trying to make the tour of new virtual tour and in the 
tour was done smoothly. until now. In this pandemic, Jakarta Creative Tourism has also began 
putting a virtual tour domestic and foreign tour on the agenda and bikes tour in the new tour 
project agenda. For now, the Jakarta Creative Tourism more creative to do a lot of Virtual 
Domestic Tour and foreign and Bike Tour and some Walking Tour with limited visitors and 
following standard protocol health regulations.  

Since the pandemic, Jakarta Creative Tourism focuses branding specialist tour operator 
Jakarta and virtual tour. According to Ira, the excellence of this product is the Jakarta Creative 
Tour as a pioneer of a culinary tour in Jakarta consistently for 4 years hold a scheduled tour 
every week, whether it is a directly tour with limited capacity during pandemic, so does 
virtual tour with domestic theme, foreign tourism, and custom what participants want. Ira as 
founder, revealed that a future planned tour creative jakarta is still held the virtual tour and if 
the pandemic is over it will be back in operation as tour operators culinary and others walking 
tour. The existence of the virtual tour is also may help the schools that want to do a field trip a 
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local and abroad virtual trip because besides sharing experience, they can also to provide 
students knowledge with a custom tour desirable. 

One of informan from consumers Jakarta Creative Tourism revealed that the first time knew 
creative Jakarta Creative Tourism from his colleagues who is founder of Jakarta Creative 
Tourism itself. Tourism products which are often followed is a Food Tour and The Virtual 
Tour entitled the children but generally they like various another various tour thematic areas 
virtual. According to informants, an intersting thing to follow the tour, beside various type of 
food introduction, there is the history or heritage rendered because knowledge has its 
uniqueness and different values. Tourism related product prices with facilities and services 
offered. Speakers consumers thought were appropriate and affordable. The informan speakers 
expressed that consumers will continue to follow the tour held by Jakarta Creative Tour. This 
is consistent with the theory in research (Çalışkan & Yilmaz, 2016) stating that the benefits of 
tourism for tourists is gastronomy can be a tool the discovery of the local culture, give a 
chance to experience and buy food different, provides an opportunity to participate in an 
activity that focuses on gastronomy and contribute to the satisfaction of tourists. 

Food Tour 

A food tour to be a tourist favorite tour gastronomi (Food Tour) tourism by Jakarta Creative 
Tourism / Jakarta Food Traveler who is always available at every time and always experience 
in terms of the development destinations. As a food tour in Little Tokyo area (Melawai, Blok 
M), Old City food tour, tour tour chinese town, and some other areas in Jakarta and its 
surroundings. The following example of Gastronomi Tourism Products (Food Tour) offered 
Jakarta Creative Tourism / Jakarta Food Traveler; 

Picture 2. Gastronomi Tourism Product (Food Tour) 

Jakarta Creative Tourism (Facebook, 2021) 

The food tour is not only explore a historical area but tasting culinary also historic in the 
region and exploring story behind culinary related, culinary history the procedure of making, 
the consumption and the culinary culturally related. This is the product and excellence this 
tourism for having the knowledge, the experience, and recognition for culinary history. The 
following example activities food tour ( situ babakan ) betawi village; 
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Picture 3. Food Tour Betawi Village Aktivities, Situ Babakan, Jakarta (Facebook, 2021) 

Food tour becomes a tourist favorite food. It encourages Jakarta Creative Tourism conducting 
innovation hooked up with some culinary entrepreneurs (merchant partners) visited on the 
tourism and make The Premium Program Jakarta Creative Tourism Membership Community. 
The advantages of being a membership are getting discounts in various merchants partners by 
showing their members card. Relating to the definition of food tour or gastronomy, according 
to informants of founder wisatakreatifjakarta, food tour or a gastronomy culinary tour that 
focuses not only to food but also studied historical aspects, culture, and learned how to 
process such foods. According to consumer of wisatakreatifjakarta, food tour or gastronomi is 
more detail about food of flavor, a story about the processing, and the history of food or drink. 
While according to the external sides, gastronomy is food for culinary. A differnces of 
Gastronomy Tourism or Food Tour with Culinary Tourism as stated by the consumers 
wisatakreatifjakarta in accord with informant consumers and external side that gastronomy 
tourism and culinary are diffrent, where more tourism gastronomi learning about historical 
aspects, culture and detail that flavor food itself. This is in accordance with (Hinet.co.id, 
2018) which states that Culinary Tourism was an activity to the taste of a particular place. 
While Gastronomi Tourism is not just emphasis on the food, but it was also accompanied by 
the experience and explore history and culture of food itself. Travelers can know the 
philosophy of the history and culture of a food stages starting from cooking, material needed 
until presentation. 

Tourism package related to food tour, the informant of founder wisatakreatifjakarta 
explaining the background reason to anticipate such an impact is due to tourism pandemics. A 
response from consumers, founder of the source of information disclosed with the external 
speakers sides consumers and will have a positive response, where tourism is still a important 
need in the restrictions the movement of the outside of the house. According to 
(nusadaily.com, 2020), tour virtual that can be a way out for travelers to keep traveled in a 
safer, tourism and business opportunities transformed through the digital media to develop 
virtual tour interactive pandemic is huge in the pandemic. Related to the advantages and 
disadvantages of the food tour product, according to speakers of founder wisatakreatifjakarta 
is with the story who guided and accompanied by tour guide so this product deliver more 
values in terms of food itself. For the rest, Jakarta Creative Tourism still have to educate 
people associated with the cost because the stories of the guide is high costly value. 
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Concerning the advantage resulting from food tour products, according to informan of 
founder wisatakreatifjakarta, the benefits tourists will get is knowing more about their city, 
and they also know the story behind a place or a the food.   

To a partner seller, it can help to bring guests for them and help to move community 
economic. For the society, and surrounding environment can help their business they have run 
and for business tourism industry can help local excite tourism and promote Jakarta. 
Informants of wisatakreatifjakarta, benefits food products of this insight and tour is only win 
new friends who loved culinary.  

For the rest, a short time and a journey far makes the tourists tired and place as well as the 
story is presented is not enough to go around just once. This is consistent with the theory in 
research (Çalışkan & Yilmaz, 2016) which states that one of the few adventages gastronomy 
tourism for tourists is to contribute to the satisfaction of tourists, for the manufacturer is to 
improve the quality and diversity of products and services, from local communities is 
economic development for the tourism industry is to increase the number of tourists and for 
the environment keeps helping local attraction. 

The tour is related to food products, according to informant of founder wisatakreatifjakarta, 
the obstacles in the early pandemic is the risk if dine in, so a Jakarta Creative Tourism tend 
not to dine in directly. This is in accordance with (katadata.co.id, 2019) stating that several 
obstacles in improving the quality and competitiveness gastronomi tourism services such as 
human resources, cleanliness, security food, cleanliness, sustainable development, and labor 
less will be increased again. 

Concept of Gastronomi Tourism Product (Food Tour) Virtual 

Related to the definition of virtual gastronomi, according to informants founder 
wisatakreatifjakarta is shifting tour native to virtual through video footage and photos using 
media application google meet supported by a story of tour guide. According to founder 
wisatakreatifjakarta, virtual gastronomi least favorite ones and difficult way especially 
speakers founder wisatakreatifjakarta also disclosed that did not plan to make virtual 
gastronomi because uninteresting and least favorite ones if only made virtual tour of food. For 
consumers wisatakreatifjakarta, speakers definition virtual gastronomi is the introduction of 
history and information on the culinary places using the internet. Speakers of 
wisatakreatifjakarta gastronomi virtual revealed that consumers can be the product or product 
innovation generation pandemic because it will be a new idea for people who will make 
culinary business and also for those who need reference food before coming directly to the 
place. The speakers stated consumers interested in taking virtual gastronomy if held out of 
curiosity about information on gastronomy. The external speakers, virtual gastronomy 
revealed that it will fit to run in the pandemic is not by tours and travel but run by the 
restaurant, this is a good idea for the restaurant to lure foodie out there. According to external 
speakers , if this virtual gastronomi foodie targets and tour marketing so it could be a good 
idea to marketing in a restaurant. This may seem according to research carried on by 
(Umafagur, Sentinuwo, & Sugiarso, 2016), that virtual tour is a replica of the existing in the 
form of video or images are not moving, the picture come from the media and also usually 
presented panoramic photography. 
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Related to excess, a deficiency, and benefits from the concept of this virtual gastronomi, 
founder of the source of information wisatakreatifjakarta revealed that the lacking is the 
enthusiasm and interested people who not enough to local route. For the source of information 
consumers wisatakreatifjakarta , excess if made is to add more to virtual gastronomi insight, 
entertainment, having social friends who loved gastronomi observers.  

For the rest deficiency, virtual cannot taste directly, just for illustrative purposes only, and the 
explanation of tour guide is lacking or lacking understanding. Source of information for an 
external party strengths and weaknesses if virtual to make gastronomy part at the restaurant is 
when the restaurant that they were performing, then virtual gastronomy might go into 
additional marketing. For part in tours and travel if made in the remote areas, cannot be 
accessed or abroad, and told his characteristic might be a good idea and consumer interest in 
need and is less.  

To benefit resulting virtual gastronomi and food tour regular (physical meeting) expressed by 
speakers founder wisatakreatifjakarta aligned with the source of information for consumers 
and external sides that is different, where virtual tour is an introductions before the coming 
direct to the place and it requires an adjustment. This is in accordance with (nusadaily.com, 
2020) said the Ministry of Tourism and Creative Economy (KEMENPAREKRAF) and The 
Board Tourism and Creative Economy (BAPAREKRAF) encourage and introduce interactive 
virtual tour could be enjoyed with all this age when pandemic tourism as an alternative. 

Regarding to the concept on this virtual gastronomy, according to speaker founder of 
wisatakreatifjakarta attuned by external speakers wisatakreatifjakarta and the external part 
which consumer is less, the internet problems, and a less ability material of tour guide. This is 
in accordance with (katadata.co.id, 2019) that several obstacles in improving the quality and 
competitiveness gastronomi tourism services such as human resources, cleanliness, security 
food, cleanliness, sustainable development and labor less will be increased again. 

Related to the virtual gastronomi in the future, according to founder speakers 
wisatakreatifjakarta aligned with external sides that cannot be predicted, took some time to 
adjustments and also new innovation and only virtual gastronominya course. While speakers 
wisatakreatifjakarta have different consumer response that although virtual and pandemics, 
virtual gastronomi has the good potential to help others in need for your information, insight 
and new ideas about culinary places.  

External sides also expressed his advice for virtual gastronomi marketnya see the first for any 
effort surely need marketnya if want to make virtual gastronomi it works there must be, new 
innovation not only virtual only.This is consistent with (nusadaily.com, 2020) showed that in 
the pandemic it is all for industry and without exception tourism industry and creative 
economy also bertransformasi, through digital media so that the business players are expected 
create and innovate and familiarize oneself thoroughly with the development of technology 
provided in pandemic. 
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CONCLUSION 

Based on result and discussion above, researchers make some conclusions taken, as follows:  

1. Consumers said that they feel that is a good idea and attractive virtual tourist gastronomi if 
made by @wisatakreatifjakarta with reason to know info and his history up before trying 
to come straight to the spot. 

2. The @wisatakreatifjakarta and external sides the tour agent said that the market and 
consumer interests as for sightseeing virtual gastronomi fewer tour other virtual theme. 

3. The @wisatakreatifjakarta and the tour agent said it is kind of hard to make virtual 
gastronomi tourism market and are not willing to make it. For the purpose of food tasting 
tour is travelers can directly and have direct experience in, if made virtual gastronomi 
destinations it will reduce the purpose of gastronomy tourism. 

4. The tour agent revealed that business operators in a restaurant that seems more appropriate 
to try running gastronomi virtual tour because it will help to increase their markets and 
also as consideration consumers before they decided to go. 
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ABSTRACT  

Bakery and pastry are among Malaysia’s fastest growing cottage industries. Halal bakery and 
pastries is improtant for the Muslim-majority country like Malaysia. In both the domestic and 
international halal food markets, bakery products are the products that present enourmous 
prospects for business. Bakery enterprises are under intense pressure to maintain the faith of 
the Muslim consumers in the product they sell. Most instant yeast used in sourdough bread 
starter are processed food components and raising halal uncertainty. The study was conducted 
to produce halal bread using sourdough starter cultures from powdered banana by formulating 
the starter cultures into a different variation based on the different sugar concentration. The 
concentration of sugar are A= 20 % sugar, B= 10 % sugar, C= 5% sugar and D=0% sugar along 
with the control sourdough bread from baker’s yeast. The sourdough bread was analyzed for 
the physical properties which are the bread crust colour analysis, texture analysis and bred 
height and weight analysis. While for the chemical properties the sourdough bread was analyzed 
for the pH and Total Titratable Analysis (TTA) as well the proximate analysis which consist of 
moisture content, ash content, protein content, fat content and crude fibre content. The pH 
(ranged from 3.51 to 5.44) and total Titratable acidity (ranged from 0.0080 to 0.1000) was 
obtained. For the physical analysis the breads consist of the crust colour, hardness, height and 
weight of the sourdough bread that showed the p-values was less than α = 0.05 which was a 
huge significant difference among the banana starter sourdough bread with the control bread. 
Results For the proximate analysis indicated that the crude fibre ranging from 15. 107 % to 
19.950 %.; moisture, ash content (from 0.2507% to 0.9370%); crude protein (from 9.9467% to 
10.6900%); crude fat (from 2.0267% to 4.9067%) and crude fibre (from 2.4141% to 2.6465%). 
For the biological properties showed that the sourdough starter cultures may contain lactic acid 
bacteria based on their morphology. Thus, it can be concluded that the quality of sourdough 
starter cultures made from banana can be used for making the halal sourdough bread. The results 
obtained showed that the best variation of bread is the bread D which contains 0% of sugar in 
the starter cultures. 

Keywords: Halal bakery, sourdough bread, starter, instant yeast, banana 
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INTRODUCTION 

The most recent pattern in global food production, which also includes processing and 
distribution, is producing an increased need for food that is halal, safe, and healthy. Bread and 
other items made in bakeries play a vital part in human nutrition because they are consumed as 
food. In general, wheat bread is thought of as a good source of energy, and it is regarded to be 
an invaluable source of nutrients for the human body. This is especially true in nations where 
bread is consumed as a staple diet, such as the nations of the Americas, Europe, and Latin 
America. There is growing evidence that the consumption of goods that are manufactured from 
whole grains or wheat with a high fibre content can protect against a variety of chronic diseases 
such as diabetes and cardiovascular disease. (Mellen et al. 2008).  

The anticipated benefits of whole grain flour have been a driving force behind recent technical 
advancements. The recent trend of producing sourdough bread has enjoyed a revived success 
with the increased desire by the consumer for food that is more natural, tastier, and healthier. 
This is due to the fact that consumers are becoming more health conscious. The usage of 
sourdough has demonstrated that it can be beneficial in enhancing the texture as well as the 
flavour of cereal items. (Salovaara et al. 1987, Collar et al. 1994, Megnen et al. 2001, Simonson 
et al. 2003, Gul et al. 2005, and Katina et al. 2006). 

The fermentation process that produces sourdough results in the presence of metabolically 
active microorganisms in the end product, which is dough that can then be used to make bread. 
The lactic bacteria (LAB) and yeast that make up the sourdough are both present in equal parts. 
(Carnevalli 2007, De Vuyst & Vancanneyt 2007), where the dominant microorganisms are the 
Lactic Acid bacteria in which the ratio of the Lactic Acid Bacteria to the yeast is 100:1 (Corsetti 
& Settanni 2007, Gobetti 1998, Ottogalli 1996, Gobetti et al. 1994). The Lactic Acid Bacteria 
creates an optimum pH for the activity of endogenous factors during the fermentation of the 
sourdough (Thiele et al. 2002) which the Lactic Acid Bacteria will improves the texture of the 
bread (Clarke et al. 2004) and contributes directly to the flavour of the bread especially through 
the synthesis of the acetic acid (Ur-Rehman et al. 2006, Gobetti et al. 2005) as well it increases 
the bread loaf volume (Corsetti et al. 1998).  

The Lactic Acid bacterium also will delay the starch retrogradation and bread firming and 
inhibits ropiness by spore-forming bacteria (Mentes et al. 2007, Menssens & De Vuyst 2002). 
Recently the increased interest in sourdough bread has led to the development of well define 
mixed starter cultures containing Lactic Acid Bacteria and yeast (Linko, Javanaien and Linko 
1997). The importance’s of baker’s yeast are the formation of the better flavour and extensions 
of preservation time through the in-situ production of acids which are Lactic Acid and propionic 
which act as the antimicrobial compounds or bacteriocins (Katina et al, 2002). The use of 
sourdough has been established as a very important process to modern baking technology due 
to the superior quality and prolonged shelf-life of the sourdough baking products (Ganzle, et 
al, 1998).  

The advantages of sourdough over yeasted breads can be highlighted by its influence on the 
following features such as technological properties including improved dough machinability, 
nutritional properties like phytate hydrolysis, organoleptic properties like bread volume, crumb 
texture and unique flavour and as well as extended shelf life (De Vuyst & Neysens, 2005). 
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Sourdough is one of the earliest forms of cereal fermentation used largely for baking, and it has 
been demonstrated to be ideal for enhancing the shelf life, texture, flavour, and nutritional 
content of wheat and rye breads. Its primary function is to generate more airy bread by 
leavingning the dough. Traditional sourdough bread production has experienced enormous 
growth in recent years, as customer demand for organic, flavorful, and healthful meals has 
increased. (Arendt et al. 2007; Mariotti et al. 2014; Torrieri et al. 2014). 

LITERATURE REVIEW 

One of the sources in making sourdough starter in from the banana and plantain (Tasnim et al, 
2010). Banana is a general term embracing a number of species or hybrids in the genus Musa 
of the family Musaceae (Zhang et al.). Having a sweet, firm and creamy flesh, pre-packaged in 
yellow jackets makes banana a special and unique fruit for the consumption throughout the 
years. 

Banana belongs to the family Musaceae, genus Musa and is a general term embracing a number 
of species or hybrids in this genus. The name Musa is from the Sanskrit, Moca, via its Arabic 
counterpaert, mauz. Bananas descended from two wild ancestors which is Musa acuminate and 
Musa Balbisiana (Lehmann et al., 2002; Robinson, 1996; Stover & Simmonds, 1987a), which 
are native from Southeast Asia. By now, 700 varieties of Musa are known and 100 varieties 
from them are cultivated. 

A novel way of utilizing these green bananas is to process the fruit into flour. In the flour form, 
the shelf life can be extended and provide easy storage. Banana or plantain flour is made 
domestically by sun-drying the slices of unripe banana and pulverizing. Commercially, it is 
produced by spray-drying, or drum-drying the mashed fruits. The plantain cultivars 'Saba', 
'Tundoc' and 'Latundan' are very suitable for making flour (Morton, 1987). 

In order to make sourdough bread, we need a sourdough starter cultures. They are many 
methods in preparing the starter cultures. The methods include the commercial culture which 
available in the market especially the bakery shops. Second one is the mother culture where the 
first inoculation and all next cultures will originate from this preparation. The third is the 
intermediate culture which is in preparation of larger volumes of prepared starter. Lastly the 
bulk starter culture which this stage is usually used in dairy product production (Aprea et al., 
2005). 

Gisslen (2009) defined sourdough starter as the dough or batter that contains wild yeast and 
bacteria and has a noticeable acidity as a result of fermentation by these organisms and it is 
used to leaven the other dough. The sourdough starter is also called natural sour or natural 
starter. Sourdough starter is referred to as “cultures”. Sourdough cultures are complex 
ecosystems that composed of multiple of yeast and Lactic Acid Bacteria (Rayner, 2009). Before 
yeast were commercially prepared and available in the market, the bread was started by mixing 
flour and water and letting the mixture stand until wild yeast began to ferment it. According to 
Gisslen (2009), grapes, apple, potato, anion, yoghurt and rye are used for making sourdough 
starter.  

In traditional sourdough systems initially, part of the flour is mixed with all the yeast and 
sufficient water to make sponge that is allowed to ferment for some hours, typically overnight 
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and exposed to the atmosphere. The sponge then is mixed with the rest of the flour, water, salt 
and fat to a suitable consistency and then given with a short period of time for fermentation to 
occur before final proofing and baking. The outcome is considered to be bread of a richer 
flavour due to microbial souring actions of the sponge through airborne contamination (Rehman 
et al, 2006). In wheat breads, sourdough is primarily used to improve flavour; however, the 
addition of sourdough also caused a major positive effect on the dough and the final bread 
structure (Arendt et al, 2007) 

Thus, from the previous study we can conclude that banana flour can used to produce halal 
bread using sourdough starter cultures from powdered banana by formulating the starter 
cultures into a different variation based on the different sugar concentration.  

Issues with Halal Ingredients Status in Bakery and Pastry Products 

It is not as difficult to determine the halal status of meat and poultry as it is to determine the 
halal status of bread and pastry ingredients such as sourdough bread products. Unlike meat and 
poultry, which are considered raw commodities, the majority of ingredients used in bakery and 
pastry items such as sourdough bread are processed. For example, instant yeast is a culinary 
ingredient that has long been used as a leavening agent in bakery and pastry products. (Karim 
& Bhat, 2008).  

The number of bakery and pastry shops that have been certified halal by Jabatan Kemajuan 
Islam Malaysia (JAKIM) is very low and based from the Halal Directory data by JAKIM, only 
three premises in Pulau Pinang and two premises in Perak have acquired the halal certification. 
This may be due to the ingredients used in bakery and pastry productions which come from 
variety of sources, including meat–based sources. The status of the ingredients is sometimes 
hidden, unclear and ambiguous. Not only must the ingredients be reviewed for permissibility, 
but also suppliers of the ingredients must be Muslim approved as halal (Latif, 2006; Regenstein, 
Chaudry, & Regenstein, 2003). 

Technical Terms and Ingredients Sources That Lead to Ambiguity  

Unlike other food service businesses that mostly employ fresh raw materials, the pastry and 
bakery industries primarily use processed products. (Gisslen, 2012). The fundamental issue in 
bakery and pastry products is not so much the use of the processed product as it is the fact that 
when the ingredients themselves are no longer in their original forms, it is difficult to ascertain 
their Halal status. Certain elements derived from vegetables and plants, such as flour and sugar, 
are not a major problem; however, certain ingredients, particularly those derived from animals 
such as stabilizers, emulsifiers, conditioners and leavening agent like instant yeast are 
commonly employed in this industry to ensure optimal product qualities and stability. 
(Wassermann, 2009). 

Aside from the issue with the sources, the components used in pastry items can be somewhat 
unclear, especially for those who do not have a background in culinary science. For example 
such as leavening agent, emulsifiers, glycerine, hydrogenated shortening, lecithin, and L-
cysteine are all typical components in pastry kitchens. (Gisslen, 2012). However, these 
scientific words will make it more difficult for laypeople, even chefs, to recognise where and 
how these substances are manufactured. Previous researchers attempted to determine whether 
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some bakery ingredients are porcine-free, but all of the ingredients studied were primarily dried 
and consisted of various types of wheat, butter, and emulsifiers. (Azim & Salam, 2015).  
However, for non-technical audiences such as chefs and the general public, a commodity such 
as flour does not fit under confusing criteria, whereas products that employ scientific words 
such as chemicals might be extremely ambiguous in terms of their meaning. Instant yeast, for 
example, is one of the substances used in bread goods as a dough leavening agent and improver 
and is derived from questionable sources such as human hair, pig bristle, or feathers. (Rowlatt, 
2009). 

Since most bakery shops, including chain stores, receive their materials from the same sources 
as home bakers. It's uncertain if all of these suppliers' products are certified Halal because 
independent bakery providers repackage components with little information. Usually, only the 
components and shelf life are listed. There's no way to determine if these ingredients are Halal, 
especially since the box doesn't say so. 

Problem with Pastry and Bakery Ingredients Substitute 

In pastry and bakery products each component used has its own functions and purpose for 
instance dough conditioner or improver is added into the dough to increased gluten formation, 
aid in yeast fermentation and to postpone staling (Gisslen, 2012). Thus, if the dough conditioner 
is from uncertain origins may it be substitute with other ingredients? The aim is to locate the 
substitution that share comparable function that will deliver similar result. For chef that rely on 
standardise formula to generate a consistent product and quality, decision to substitute is not as 
straightforward as it look.  

Problem with cost and end product uniformity is another issue for instance if the amount of 
sugar used is increase as a replacement for dough improver to achieve the objective of slowing 
down staling process, the finish product will become much sweeter. Such replacement might 
be difficult especially when dealing with lean dough (low sugar and low-fat yeast product) 
created for savoury filling. Furthermore, by adding more sugar into the formula it will not aid 
to better gluten development as yeast activity will slow down since sugar attract moisture thus 
prevent yeast growth. Apart from that large amount of sugar might led product to become darker 
due to caramelization process (Gisslen, 2012). 

Halal Industry Guardian. 

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM is responsible for ensuring that only halal products 
are sold in Malaysia; however, the application process is not mandatory and depends entirely 
on the producers' willingness to participate on a voluntary basis. This decision has resulted in 
various problems, including loopholes, in the system used for the production of Halal food 
overall. This is due to the fact that a large number of products containing ambiguous ingredients 
have been able to slip through the cracks in the system and have never been subjected to the 
correct Halal verification process. As a result, a large number of ingredients whose Halal status 
cannot be definitively determined are commonly utilised in the production of pastry and bakery 
goods, despite the fact that Muslims are among the primary consumers of these goods. The fact 
that these products are sold alongside halal foods led customers to believe that they were halal 
even though they had not been vetted. 
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METHODS 

The banana (Musa Acuminata Balbisiana X Colla cv. Awak) was collected from the Universiti 
Putra Malaysia, Serdang, Selangor Darul Ehsan. The banana (Musa Acuminata Balbisiana X 
Colla cv. Awak) has to be young and green banana which has not gone the process of ripening. 
This is because the ripen fruit is not suitable to turn the banana into a powder form for the 
preparation of the starter cultures. The unripen banana were cut into sliced and blast freeze dried 
for one night with the blast freeze machine then the unripen banana will be dried in the freeze-
drying machine to remove all the moisture inside the unripen banana. After that the dried banana 
were grind with the blender machine to turn the unripen banana into the powder. The powdered 
forms of banana were sifted to get the very best and smooth form of banana powder. Then this 
banana was used to make the starter culture for the sourdough bread.  

The starter culture was made from the banana (Musa Acuminata X Balbisiana Colla) where the 
banana was processed into a puree. These banana powders were mixed with water and sugar. 
At this point the sugar concentration was used as variations where for variations A = 20% sugar, 
B = 10% sugar, C = 5% sugar and D = 0% sugar.  All of the banana mixtures were placed in 
the selected place which is far from the town prevailing in the area where the fermentation is 
taken place. Getting a healthy environment is necessary to can trap the healthy wild 
microorganisms.  

Sponge Dough Preparation and Bread Baking. 

In the preparation of the sourdough, Dough 1 (D1) was prepared by mixing the 42.42 g of starter 
with 30 g of wheat flour and 3 ml of tap water until a non-sticky dough was formed. After 48-
hour fermentation at room temperature 27 0C, sourdough 1 (SD1) was formed and crust from 
the outer surface of the dough was removed. Then, SD1 was mixed with 60 g of wheat flour 
and 10 ml of clean water to form the Dough 2 (D2). After 24-hour fermentation at room 
temperature, sourdough 2 (SD2) was formed. Then, SD 2 was mixed with 110 g of wheat flour 
and 20 ml of clean water to form dough 3 (D3).  After 24-hour fermentation at 270C, sourdough 
3 (SD3) was formed. Then, SD3 was mixed with 110g of wheat flour and 20 ml of clean water 
to form dough 4 (D4). Then after 24 fermentations at 270C, sourdough 4 (SD) was formed. 
Then, SD4 was mixed with 110 g of wheat flour and 20 ml of clean water to form dough 5 (D5). 
After 24-hour fermentation at 270C then the sourdough 5 was formed (SD5).  Then the SD5 
was mixed with 110g of wheat flour and 20 ml of clean water to form dough 6 (D6). After 24 
hour fermentation at 270C then sourdough 6 (SD6) was formed.  

Then this sourdough 6 was used for bread making. Without any supplementation with 
commercial yeast. Mixing of the ingredients was followed by the first proofed stages (4 hours, 
300C). After dividing and shaping of the loaves into 200 g pieces, the main proofed stages took 
place (1 hour, 300C). Baking of the loaves was carried out at 1900C for 30 minutes (Paramithios 
et al., 2005 with modification). 
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 Table 1: Sourdough Bread Ingredients 

 Ingredients     Baker’s Percentages 

High Protein Flour    100 % 

Sugar      9.090 % 

Corn Oil     18.94 % 

Sourdough Starter (Sponge)  42.42 % 

Warm Water     56.82 % 

Salt      2.2270 % 

After finish the baking process, the sourdough bread was analyzed for Physical Test Analysis 
such as bread crust color analysis, texture analysis, bread high and weight. The sourdough bread 
was analyzed for the proximate analysis which include moisture content, ash content, protein 
content, fat content and crude fibre content. Lastly the sourdough starter was undergoing the 
microbial identification. They were two procedures in microbiological identification. First was 
the identification of lactic acid bacteria. The lactic acid bacteria strains were isolated from the 
best sourdough starter which is sourdough D that contains 0% of sugar. Isolates were identified 
according to the Kandler (1983) and Smeath (1986) by using catalase test. The second 
procedure in the identification was yeast and mould where the microorganisms were obtained 
from the food sample and plating on to the Yeast and mould Agar medium. The pure cultures 
were obtained after incubation at 20 to 25 oC. The Identification of bacteria growth in Yeast 
and Mold agar medium was tested by gram staining test and observed under 100 X 1.25 
objectives lens with in immersion oil under the microscope. The colony colour, growth pattern 
on plates and spores were also used as morphology identification.  

FINDINGS AND DISCUSSION 

pH and Total Titratable Acidity (TTA) Assessment 

Table 2: Progressions of pH during Sourdough Preparation. D = Dough and SD =        
Sourdough. 

 

pH Bread A Bread B Bread C Bread D Bread Control 

 

Starter 3.84±0.55 3.77±0.15 3.72±0.26 3.65±0.20 4.77±0.20 

D1 4.34±0.15 4.15±0.15 4.21±0.25 4.33±0.25 3.82±0.26 

SD1 4.36±0.12 4.81±0.15 5.44±0.50 4.00±0.25 3.85±0.44 

D2 3.89±0.25 3.51±0.31 3.98±0.26 4.05±0.26 4.23±0.40 

SD2 3.76±0.20 3.65±0.23 3.94±0.26 4.22±0.06 4.17±0.26 

D3 4.23±0.10 4.34±0.13 4.55±0.40 4.54±0.01 4.76±0.17 

SD3 4.06±0.12 4.06±0.17 4.37±0.23 4.13±0.15 4.51±0.12 
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D4 4.13±0.17 4.02±0.21 4.10±0.10 4.06±0.15 4.10±0.15 

SD4 3.99±0.06 3.99±0.17 3.93±0.06 3.92±0.70 3.94±0.06 

D5 4.02±0.12 4.04±0.06 3.99±0.06 4.05±0.12 4.03±0.06 

SD5 4.06±0.06 4.20±0.10 3.90±0.10 4.01±0.06 3.96±0.06 

D6 4.03±0.06 4.15±0.06 4.32±0.17 4.29±0.06 4.27±0.12 

SD6 4.11±0.06 4.02±0.06 3.87±0.06 4.00±0.06 3.93±0.06 

Values are mean ± standard deviation 

 
Figure 1: Evolution of pH during sourdough preparation. 

Table 3: Evolution of total Titratable acidity during Sourdough Preparation. 

TTA Bread A Bread B Bread C Bread D Bread Control 

 

Starter 0.0183±0.00 0.0193±0.00 0.0217±0.00 0.0283±0.00 0.0140±0.00 

D1 0.0113±0.00 0.0083±0.00 0.0123±0.00 0.0143±0.00 0.0180±0.00 

SD1 0.0113±0.00 0.0080±0.00 0.0123±0.00 0.0147±0.00 0.0173±0.00 

D2 0.0123±0.00 0.0157±0.00 0.0213±0.00 0.0160±0.00 0.0133±0.00 

SD2 0.0137±0.00 0.0173±0.00 0.0140±0.00 0.0123±0.00 0.0143±0.00 

D3 0.0107±0.00 0.0107±0.00 0.0870±0.00 0.0870±0.00 0.0630±0.00 

SD3 0.0123±0.00 0.0090±0.00 0.1000±0.00 0.0113±0.00 0.0073±0.00 

D4 0.0143±0.00 0.0133±0.00 0.0103±0.00 0.0133±0.00 0.0093±0.00 
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SD4 0.0153±0.00 0.0133±0.00 0.0143±0.00 0.0150±0.00 0.0137±0.00 

D5 0.0133±0.00 0.0153±0.00 0.0157±0.00 0.0163±0.00 0.0147±0.00 

SD5 0.0153±0.00 0.0157±0.00 0.0163±0.00 0.0167±0.00 0.0187±0.00 

D6 0.0140±0.00 0.0160±0.00 0.0140±0.00 0.0120±0.00 0.0160±0.00 

SD6 0.0153±0.00 0.0133±0.00 0.0163±0.00 0.0167±0.00 0.0177±0.00 

Values are mean ± standard deviation 

 
Figure 2: Evolution of Total Titratable Acidity during sourdough preparation 

Low pH value related to the sourness of a food product. As for sourdough, the reduction in pH 
is necessary to achieve suitability for baking (Arendt et al., 2007). Referring to the figure 4.2, 
it can be seen that the pH value of each sourdough variations, including the control bread is 
decreased with increased of fermentation days. It ranged from 3.51 to 5.44. The decreased in 
pH value during the sourdough preparation due to the production of lactic acid by lactic acid 
bacteria associated with yeast (Wehrle & Arendt, 1998). Rayner (2009) also reported that the 
sourdough bacteria ferment carbohydrate, fat and protein and produce acid which notably lactic 
acid in the sourdough ecosystems. In 2005, Paramithios et al. conducted an investigation on the 
effect of some lactic acid bacteria strains, when it was used with Saccharomyces cerevisiae and 
Lactobacillus sanfranciscensis strains as long as their effect to the traditional sourdough 
preparation procedure and on the organoleptic quality of the resulting bread. They found a 
similar decreased of pH value with the increased of day of fermentation and recorded, pH values 
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of the successive sourdough preparation ranged within typical values; ranged from 3.57 to 3.85.  
In 2007, Arendt et al. reported that the nature of the flour, in particular its ash content, has a 
considerable effect on acidification characteristic and for wheat sourdough, the pH ranges from 
3.5 to 4.3. The pH of sourdough is roughly 4.0 to 4.5 (Rayner, 2009). In 2010, Tasnim et al. 
reported the study sourdough starter from plantain that possesses the pH ranged from3.65 to 
3.85. Therefore, sourdough developed using starter from banana having pH value within the 
same range of what others have reported. The control of the pH and Total Titratable Acidity are 
important in the sponge of the bread so that the correct flavour of bread can be developed 
(Sutherland, 1989). This is because the optimum condition for the activity of different kind of 
microorganisms is varies and if it is left uncontrolled, the development of the flavour it also 
will be varying in terms of taste. 

The Titratable acidity of food was determined by acid-base titration which measures the total 
concentration of acid such as citric acid, malic acid and tartaric acid (Nielsen, 2003). As the 
lactic acid is the predominant organic acid present in sourdough sample, therefore this method 
of titration was considered reliable and applicable. Referring to the figure 4.3 it can be seen that 
the TTA value of each sourdough variations, including the control were decreased with the 
increased of fermentation days. It ranged from 0.0080 to 0.1000.  

 The decreased in TTA value was due to the increased in pH. Increased in pH indicated that the 
decreased in acid in the banana starter.  In 2005, Paramithios et al. did an investigation on the 
effect of some lactic acid bacteria strains when used with Saccharomyces cerevisiae and 
Lactobacillus sanfranciscensis as long as their effect to the traditional sourdough preparation 
procedure and on the organoleptic quality of the resulting bread. They also found a similar 
decreased in TTA value with the increased of the fermentation day. The TTA values of the 
successive sourdough preparations recorded ranged within the typical values that ranged from 
0.101 to 0.125. Comparing with the work done by Paramithios et al. (2005), the TTA value 
recorded in this work is much lover. The different starter types and days of fermentation that 
have been implemented in this study are assumed to be contributing factors for the difference 
TTA value. However, this study can definitely state that the variation of the sourdough starter 
using banana seemed to have no effect on the acidification of the sourdough. 

There is a positive correlation between fermentation and acidity because the yeast and bacteria 
in a preferment produced acetic acid, lactic acid, and other weak organic acids. When a simple 
acid (shown here as HA) dissolves in water, it dissociates into a hydrogen ion or proton (H+) 
and an anion (A–) according to this general reaction: HA → H+ + A–. Strong acids dissociate 
completely into hydrogen ions and anions, but weak acids dissociate only partially, and not all 
of the acid molecules generate hydrogen ions. pH measures hydrogen ion concentration and so 
gives a good indication of strong acid concentration but a poor indication of weak acid 
concentration.   
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Physical Test Analysis 

Bread Crust Colour Analysis 

Table 4: “L”, “a” and “b” values of sourdough bread crust colour variation 

  “L” value  “a” value  “b” value 

Bread A 7.120±0.0200a  2.050±0.0400b 10.2833±0.0351d  

Bread B 6.963±0.0503b 2.570±0.0656a  10.360±0.0721d 

Bread C 7.077±0.0451a b 1.833±0.1007c  10.7500±0.0656c                                                                                                                                                    

Bread D 7.083±0.451ab  2.5333±0.0709a 11.2800±0.9289b 

 

Bread Control 7.103±0.0755a  2.4733±0.0764a 12.7867±0.0252a 

 

Values are mean ± standard deviations. 

Means sharing the same letters in the column are not significantly different from each other’s 
(Tukey’s HSD test, p>0.05) 

 

 
Figure 3: “L”, “a” and “b” values of sourdough bread crust colour variation. 
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Texture Analysis 

Table 5: Energy force (hardness) for control and sourdough bread using banana starter. 

 

       Bread Sample          Hardness (N/mm2) 

 

 Bread A  5.3000±1.0999c 

 

 Bread B  8.3627±0.5445a 

 

 Bread C  8.3487±0.2003a 

 

  Bread D  7.3390±0.4436ab 

 

  Bread Control        5.9447±0.2202bc 

 

Values are mean ± standard deviations. 

Means sharing the same letters in the column are not significantly different from each other’s 
(Tukey’s HSD test, p>0.05). 

 
Figure 4.:  Energy force (hardness) for control and sourdough bread using banana  
 starter. 
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For the texture analysis, a compression 35 mm diameter cylindrical 1 maximum probe force 
has been used to test for the hardness of the bread crumb. It was done in triplicates where the 
hardness values were calculated for its average by using MINITAB. Hardness was very 
important characteristic which commonly used as an index to determine sourdough bread 
quality as change in hardness was frequently accompanied with loss of resilience during storage 
(Wang et al., 2009). From the Figure 4.10, the trend of the hardness ranged between 5.3000 
N/mm2 to 8.3627 N/mm2. When the ANOVA was carried out showed that the p-value was 
0.000 and F-value 16.31. Hence, since the p-value less than α = 0.05, they were sufficient 
enough to conclude that there was a significance difference between the mean of the hardness 
value among all the sourdough breads.   

The effects on concentration of sugar contribute to the strength of the microorganisms to leaven 
the dough. These results clearly showed that the starter variations influenced the hardness of 
the sourdough bread. Besides that the crumb cell structure distributions that appear to be 
approximately difference with one another which contributes to the difference of hardness of 
each of the sourdough bread variations. 

Recently, Rosell & Santos (2010) conducted a study on the impact of fibers on physical 
characteristic of fresh and staled bake off bread. From the report of their formulation which was 
namely resistant starch and fibre blend had shown a great impact on the crumb hardness of 
bread obtained by conventional bread making which resulted in a significance increased of the 
crumb hardness. In contrast which the study conducted by Tasnim et al.,( 2010), the hardness 
showed no significance difference as the fibre content of all the sourdough breads variations 
showed no significance difference. Hence it shows that the hardness of the sourdough bread 
was not significantly differing due to the fact of no significance difference of the fibre content. 

Bread Weight and Height 

Table 6: The values of weight, height with weight and height ratio of bread. 

Sample Weight (g)  Height (cm)  Weight/Height 

Bread A 444.600±1.200c 6.6835±0.0165d 66.522 

Bread B 418.333±0.410d 7.2835±0.0165b 57.4357 

Bread C 384.850±0.010 6.000±0.000e  64.1416 

Bread D 462.070±4.07b 7.8668±0.0333a 58.7367 

Bread Control 513.330±0.070a 7.0835±0.0165c 72.4684 

Values are mean ± standard deviations. 

Means sharing the same letters in the column are not significantly different from each other’s 
(Tukey’s HSD test, p>0.05). 
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Figure 5:  The values of weight, high with weight and height ratio of bread. 

The height of the sourdough bread was measured at the center of the bread while the weight of 
the bread was measured by conventional commercial weighing scale. From the table 4.6 the 
weight of the sourdough bread was ranged between 384.085 g to 513.33 g while the height of 
the sourdough bread ranged between 6.000 cm to 7.8665 cm. The most leavened bread was the 
bread D while the least leavened bread was bread C.  

When the ANOVA was carried out, the p-value for height of the sourdough bread was 0.000 
and the F-value is 3779.68. Since the p-value of height was less than α = 0.05, they are sufficient 
enough to conclude that there a significance difference between the mean of the hardness value 
among all the sourdough breads. While the p-value for weight of the sourdough bread was 0.000 
and the F-value were 1904.61. Since the p-value of height less than α = 0.05, hence they are 
sufficient enough to conclude that there was a significance difference between the mean of the 
hardness value among all the sourdough breads. From the table 4.6, the highest value for the 
weight to height ratio was obtained from the bread control which shows that it was the densest 
bread among all the sourdough bread variations. While the lowest weight to height ratio was 
bread B which means that it was the lightest bread among all the sourdough bread variations. 
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Proximate Analysis  

Table 7: Moisture, ash, protein,  fat and crude fibre content for control and sourdough bread. 

Moisture (%) Ash (%) Protein (%) Fat (%) Fibre (%) 
Bread A 19.950±6.460a  0.6540±0.0350a 9.9467±0.07506a 4.9067±0.1850a 2.4142±0.22845a 

Bread B 15.107±5.275a  0.6870±0.0190a 10.497±0.428a  3.2500±0.3700b 2.6244±0.11690a 

Bread C 18.893±1.665a  0.7490±0.0700a 10.353±0.405a  2.0267±0.4750c 2.6465±0.16570a 

Bread D 18.090±1.000a  0.9370±0.0730a 10.690±0.400a  2.6600±0.3800bc 2.5431±0.04910a 

Bread Control 18.357 ±0.875a 0.2507±0.2225b 10.657±0.515a  3.0100±0.3000b 2.4829±0.45645a 

Values are mean ± standard deviations. 

Means sharing the same letters in the column are not significantly different from each other’s (Tukey’s HSD test, p>0.05). 

Figure 6:  Moisture content, ash content, protein content, fat content and crude fibre content for control and sourdough bread. for control and sourdough bread. 
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Moisture Content 

All of the sourdough variations including the control bread were analyzed for moisture content 
by using the moisture analyzer (Gerhardt, Germany). Each samples analysis was done in 
triplicates. With the uses of MINITAB, the moisture average was calculated and presented in 
the table 4.7. Referring to the table 4.12, it can be seen that the moisture content of the 
Sourdough bread A was significantly higher than the other sourdough bread. The sourdough 
bread B contains the lowest moisture compared to the other sourdough bread variations. The 
ranged of the moisture content was from 15. 107 % to 19.950 %. When the ANOVA was carried 
out, the p-value for moisture content of the sourdough bread was 0.633 and the F-value was 
0.66. Since the p-value of height higher than α = 0.05, they are sufficient enough to conclude 
that there was no significance difference between the mean of the moisture content value among 
all the breads.    

Ash Content 

All the variations of the sourdough bread including the control were analyzed for the ash content 
by using the dry ashing method. Each samples analysis was done in triplicates. By using 
MINITAB, the ash average was calculated and presented in table 4.8. Referring to the Figure 
4.13, it can be seen that the ash content of the sourdough bread ranged between 0.2507 % to 
0.9370 %.  

When the ANOVA was carried out, the p-value for ash content of the sourdough bread was 
0.000 and the F-value was 15.46. Since the p-value of ash content less than α = 0.05, they are 
sufficient enough to conclude that there was huge significance difference between the mean of 
the ash content value among all the sourdough breads. The control sourdough bread has the 
lowest ash as compared to the other sourdough bread made form banana starter cultures. This 
might be due to the significant amount ash content in the banana. 

Protein Content  

All the variations of the sourdough bread including the control were analyzed for the protein 
content by using the Kjeldatherm (Gerhardt, Germany). Each samples analysis was done in 
triplicates. By using MINITAB, the average protein content was calculated and presented in 
table 4.9. Referring to the Figure 4.14, it can be seen that the protein content of the sourdough 
bread D was significantly higher than the other sourdough bread including the control 
sourdough bread while sourdough bread A contain lowest protein content among the other 
sourdough bread.  

When the ANOVA was carried out, the p-value for the protein content of the sourdough bread 
was 0.216 and the F-value was 1.75. Since the p-value of protein is higher than α = 0.05, they 
are sufficient enough to conclude that there was no significance difference between the mean 
of the protein content value among all the sourdough breads. During the development of the 
sourdough and bread making, all ingredients in the recipe were kept at constant for all the 
variations. Therefor there was no significance different in the protein content as the major 
protein comes from the flour when making the sourdough bread. 
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Fat Content 

All the variations of the sourdough bread including the control were analyzed for the fat content 
by using the Soxtherm (Gerhardt, Germany). Each samples analysis was done in triplicates. By 
using MINITAB, the average fat content was calculated and presented in table 4.10. Referring 
to the Figure 4.15, it can be seen that the fat content of the sourdough bread A was significantly 
higher than the other sourdough bread including the control sourdough bread while sourdough 
bread C contain the lowest protein content among the other sourdough bread. When the 
ANOVA was carried out, the p-value for the crude fat content of the sourdough bread was 0.000 
and the F-value was 27.42. Since the p-value of fat was less than α = 0.05, they are sufficient 
enough to conclude that there was a significance difference between the mean of the fat content 
value among all the sourdough breads. For the bread making, the only fat that has been used in 
this research work was the corn oil. Therefore, the fat content of the sourdough bread was 
mainly contributed by the corn oil in the bread recipe 

Crude Fibre content 

All the variations of the sourdough bread including the control were analyzed for the crude fibre 
content by using the Fibretherm (Gerhardt, Germany). Each samples analysis was done in 
triplicates. By using MINITAB, the average crude fibre content was calculated and presented 
in table 4.11. Referring to the Figure 4.16, it can be seen that the crude fibre content of the 
sourdough bread C was significantly higher than the other sourdough bread including the 
control sourdough bread while sourdough bread A contain lowest protein content among the 
other sourdough bread.  

When the ANOVA was carried out, the p-value for the crude fibre content of the sourdough 
bread was 0.762 and the F-value was 0.46. Since the p-value of fat is greater than α = 0.05, they 
were sufficient enough to conclude that there was no significance difference between the mean 
of the crude fibre content value among all the sourdough breads. 

Microbiological Identification 

 
Figure 7:  Colonies of Natural yeast and mould in 10-6 dilutions with 100X 1.25 Microscope 
magnification in immersion oil 
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Figure 8:  Colonies of Lactic Acid Bacteria (LAB) in 10-7 dilutions with 100X 1.25 Microscope 
magnification in immersion oil 

The microbial identification was conducted to identify the microorganisms that presence in the 
banana starter sourdough ecosystems. The microorganisms were isolated from selected banana 
starter that produce the biggest cell structure of the sourdough bread which was the banana 
starter sourdough bread D. For the lactic bacteria identification, 10 g of sourdough sample D 
were added to 90 ml of sterile dilute containing 0.1 % peptone water and homogenized for 30 
s. From appropriate 10-fold dilutions then were spread on the on de Man Rogosa and Sharpe 
(MRS) agar and incubated aerobically at 37oc for 48 hours. The dilution of 10-7 was the best 
dilution to isolate the lactic acid bacteria. The colonies on the MRS agar were irregular, white 
and rough and sometimes possess a raised centre. A similar finding also reported by Zahoor et 
al., who isolated the lactic acid bacteria from commercial curd samples.  

The presumptive lactobacilli were randomly isolated from the MRS agar plates and tested by 
catalase test to ensure the growth of colonies on the MRS agar were lactic acid bacteria. If the 
bubbles were formed, hence that catalase test is positive, but the lactic acid bacteria will produce 
bubbles under the catalase test and negative catalase should be occurring in order to get the 
lactic acid bacteria. Catalase positive bacteria will produce bubbles of oxygen when water was 
applied. Lactic acid bacteria do not contain catalase but they contain peroxidase. Catalase 
negative bacteria have a delayed reaction or even no reaction as the peroxidase reduces H2O2 
to H2O. Since the hydrogen peroxide was formed by the interaction of molecular oxygen with 
a variety of cellular reaction systems, most aerobic bacteria are catalase positive while most 
anaerobes were catalase negative. Lactic acid bacteria are unusual. This group contain little 
amount of catalase but sometimes formed a tiny or a small colonies in aerobic conditions. 

Cossignani et al., (1996) used Lactobacillus sanfranciscensis, Lactobacillus plantarum and 
Saccharomyces cerevisiae for leavening the wheat sourdough. They found that the dough’s 
fermented with starters have more balance microbiological and biochemical characteristic than 
dough started with Saccharomyces cerevisiae in which alcoholic fermentation end product were 
predominant. By using the starter cultures the greatest lactic acid bacteria cells number and 
lactic acid production was achieved. The starter resulted in more complete profile of volatiles 
compounds and greater structure stability.  
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In the identification of yeast and mould, the microorganisms were obtained from the food 
sample and plating on to the Yeast and mould Agar medium. The pure cultures were obtained 
after incubation at 20 to 25 oC. The Identification of bacteria growth in Yeast and Mold agar 
medium was tested by gram staining test and observed under 100 X 1.25 objectives lens with 
in immersion oil under the microscope. After five days incubation, the morphology of the 
microorganism was rod shape, blue in colour with red and possess spores’ formation. This 
possible morphology can be found as candida Sp, nesertoya.sp and fungi. 

Previous study stated that the typical yeast associated with lactic acid bacteria in sourdough are 
Saccharomyces exiguous, Candida humilis which formerly described as Candida milleri and 
Issatchenka orientalis (candida krusei) (Succi et al., 2003). The presence of Candida humilis 
in sourdough was reported by Barnett et al. (2000). However, the dominance of Candida 
humilis in sourdough ecosystems was a new finding. The authors reported that Aspergillus 
fumigatus that was exposed to the depleted oxygen environment during the infection of the lung 
tissue by the mould. This reduces the oxygen availability to the invading pathogenic mould 
which responds changing its energy path to fermentation producing alcohol or ethanol. 
Neosartorya one of the genus’s Aspergillus also can be found in the spoil canned bottle fruit 
juices. On the microscopic observations, the possible morphology that can be found which is 
grey and green conidia (Yousef & Carlstrom, 2003). 

CONCLUSION 

This study focuses on the producing the sourdough bread from the sourdough starter cultures 
made form banana (Musa Acuminata x Balbisiana Colla c.v Awak) with the variations of sugar 
concentration. Analysis on physicochemical properties and microbiological identifications 
were also being conducted in this research work. Sourdough bread was formulated by using the 
different concentration of sugar in the banana starter cultures and the control sourdough that 
used the baker’s yeast. The sourdough development was analyzed through daily observations 
and the pH (ranged from 3.51 to 5.44) and Total Titratable Acidity (ranged from 0.0080 to 
0.1000) was obtained. The sourdough development in pH value showed that all formulation 
followed the similar trend as reported in previous work. While the TTA development showed 
the new finding as the TTA value were decreased not like the previous research that has been 
done.  

The breads were analyzed for the physical analysis the breads which consist of the crust colour, 
hardness, height and weight of the sourdough bread that showed the p-values was less than α = 
0.05 which has significant difference among the banana starter sourdough bread with the control 
bread. For the proximate composition which are the moisture, ash content, crude protein, crude 
fat and crude fibre. The results of moisture content, protein content and crude fibre content did 
not differ significantly as the p-values was less than α = 0.05. While the results for ash and fat 
content are significantly difference as p-values was greater than α = 0.05. For the biological 
properties the best starter culture variation which is the 0% sugar content were analyzed for the 
microbiological test by using deMan Rogosa and Sharpe agar (MRS) and Yeast and Mould 
Agar.  

Results indicated that the sourdough starter cultures may contain lactic acid bacteria based on 
their morphology. Thus, it can be concluded that the sourdough starter cultures made from 
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banana can be used for making the halal sourdough bread. The results obtained showed that the 
most acceptable variation of bread is the bread D which contains 0% of sugar in the starter 
cultures. Traditional sourdough bread remains in many countries as the “gold standard” for the 
bread quality.  

The development of novel fermentation processes has enabled to incorporate the beneficial 
effects of sourdough fermentation in large scale, industrial bread production (Nwokocha 
&Williams, 2009). Although this study was successfully proved the applicability of the banana 
flour to be used as starter for sourdough bread making, but they should be a room for 
improvement in the future. Therefore, different kinds of banana should be used for future 
research to use as a comparative study. Besides that, the further study should be done to analyze 
the microbial activity of the starter from banana as well as the sourdough. A comparative study 
by using different kind or bananas is highly recommended. 
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ABSTRACT  

In this study, I tried to dig in the different ethnic minoriities in the island of Jerba in the south of 
Tunisia. This study sheds the light on the eating habits and food of the Berber, Jews, black and 
Muslims who make up a unique mosaic map of the island of Jerba. I tried to highlight the differences 
in the food and eating habits of each group from birth to death. Traditional dishes are prepared to 
welcome a new born baby, for circumcision and weddings. Other dishes are cooked for funerals. 
These dished vary from group to group and even within the same group. For instance, the Muslims of 
Djerba are divided into two groups: the Malikiyah and the Ibadhi. The culinary heritage of the island 
illustrates the identity and beliefs of the members of each group. 

Despite the rapid change in the style of life of the new generations, these ethnic minorities have tried 
to safeguard the customs and traditions of their ancestors and transmit traditional dishes from 
generation to generation.   

 األطعمة واالطعام والتراث الغذائي بجزیرة جربة

مدیر معھد الدراسات السیاحیة العلیا بسیدي الظریف –الدكتور مبروك المشیري   

تونس –جامع قرطاج   

  ملّخص:

 بجربة في مجال الطعام واالطعام والتراث الغذائيالخصوصیة الثقافیة  الباحث في مسألة إنّ 
تدعوه الضرورة  ،االندماج داخل ھذه المنظومةو التمایز والطامح إلى معرفة درجات

المنھجیة والمتون البحثیة إلى معرفة أدق تفاصیل الحیاة ودورتھا وتحلیل ممارستھا 
كل جزئیاتھا واالطالع على  

البربر "عند  في تطبیقات الطعام واالطعام ھذه االشكالیة والمیزة المتفردةسنحاول أن نبین 
وخاصة تتبع مسار اإلنسان في كل تفاصیل الحیاة على  "،والعرب والزنوج والیھود

من والدتھ إلى مماتھ وتتبع ممارساتھ االحتفالیة والجنائزیة وحراكھ اإلنتاجي داخل  ،اختالفھا
 منظومة العیش. 

 

 

 األطعمة واالطعام والتراث الغذائي بجزیرة جربة
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 مقدمة عامة:

 في مجال الطعام واالطعام والتراث الغذائيالباحث في مسألة الخصوصیة الثقافیة  إنّ 
تدعوه الضرورة  ،االندماج داخل ھذه المنظومةو التمایز والطامح إلى معرفة درجات

المنھجیة والمتون البحثیة إلى معرفة أدق تفاصیل الحیاة ودورتھا وتحلیل ممارستھا 
 واالطالع على كل جزئیاتھا.

واختالفا جوھریا بین  ،سنجد أنفسنا أمام تنوع في مستوى دورات الحیاة وخصوصیاتھا لذلك
خاصة إذا ما وضعنا أمامنا بدیھیة تاریخیة تقّر بأن" تاریخ ھذه  ةمكونات التركیبة السكانی

المجموعة البشریة یعد نموذجا فرید المثال بحفاظھا على خصائصھا وممیزاتھا وتقالیدھا 
. إن ما عرف بھ السكان من تضامن في 1وأصالتھا مع مرور الزمن وتعاقب الحوادث علیھا"

عزز وحدتھم وحفاظھم على خصوصیاتھم وھویتھم ومقاومة كل تدنیس لھذه  ،سائر األحوال
 .الممیزات ومحاولة تفعیل الممارسة وتوریثھا إلى األجیال الالحقة لضمان دوامھا

والحذر الكبیر من االندماج الكلي جعل  ،دافع المحافظة على الھویة والخصوصیة إنّ   
جزیرة تصور عاداتھا وتمارسھا وتحافظ علیھا وتحاول استحضار صورة كل فئة من سكان ال

 الجدّ المؤسس ومحاولة دعم حضورھا.

العادات والتراث بربر جزیرة جربة لھم عاداتھم وتقالیدھم وخصوصیاتھم في مستوى إن 
  ".للعرب البدو والزنوج والیھود"وكذا األمر  الغذائي،

البربر "عند  في تطبیقات الطعام واالطعام یزة المتفردةھذه االشكالیة والمسنحاول أن نبین 
وخاصة تتبع مسار اإلنسان في كل تفاصیل الحیاة على  "،والعرب والزنوج والیھود

من والدتھ إلى مماتھ وتتبع ممارساتھ االحتفالیة والجنائزیة وحراكھ اإلنتاجي داخل  ،اختالفھا
 منظومة العیش. 

 

 

 

 

 . 42، ص، تاریخ جزیرة جربة)سالم (بن یعقوب1
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والعادات الغذائیة عند البربر واالباضیةالطعام الفصل األول:   

* الوالدة -1  

مرحلة الوالدة تمثل الحلقة األولى وبدایة الحیاة، وال تعتبر الوالدة داخل العائلة  إنّ 
بقدر ماھوحدث اجتماعي مھم تكتسب من  ،البربریة بجربة مجرد حدث طبیعي وفیزیولوجي

ن خاللھ الزوج كل صفات الرجولة خاللھ الزوجة مكانة ھامة داخل العائلة ویكتسب م
والمسؤولیة، "فالزوج وحده ال یضمن لھا وجودھا وبقاؤھا إذ تتم معاملتھا كفرد دخیل عن 
العائلة إلى أن تنجب األطفال فھم زینة الحیاة وثمرة الحیاة الزوجیة والوثاق الذي یربطھا 

 .2بزوجھا وعائلتھ"

سبق عملیة الوضع استعدادات كبیرة منذ ظھور فالوالدة حدثا سعیدا تحتفل بھ كل العائلة وت
" حسب التعبیرات الجربیة بتحضیر عجوزتھاوتتكفل حماتھا أو " ،عالمات الحمل

 الذي مستلزمات المولود "كالقماطة" واألغطیة والفراش وكذلك تقوم بتحضیر "الدوح"
 یوضع فیھ المولود. 

والذي یكون عادة عدة أنواع من  ،بنتھااتتكفل أم الزوجة بإعداد مستلزمات االستضافة وأكل 
" وھي أكلة تقدّم الطبیخة كبسیسة القمح وبسیسة العدس الرقیق وكذلك ،البسیسة"

الحلبة والعدس والحمص "وتأكلھا كذلك الزوجة ألنھا تتكون من  ،للضیوف والمھنئین
. "الدوارةوالمعدّ قبل الوالدة والمستحضر من أمعاء الخروف " "،والعصبان المجفف  

 وقد تكون ھذه العملیة وتتخلل مدة "النفاس" ولیمة تسمى عند الجرابة "السبوع واللمة"
وال  ،مقصودة ویستدعى لھا كل نساء الحومة والمقربین حتى یكون تجمیعھم في یوم واحد

وھو أمر مكلف مادیا ویشغل األم  ،تبقى أم الزوجة وحماتھا یستقبلون الضیوف كل یوم
  .أخرىوالحماة عن شؤون 

مأكوالت السبوع تقریبا. بطھيكما أن االحتفال بمرور أربعین یوما وانتھاء النفاس یكون   

 . 

 . 50حمودة (محفوظ)، دورة الحیاة عند بربر جربة قاللة، مرجع سابق، ص2
  الدوح: دوح السلحفاة، ظھرھا عادة ما یقع شراؤه من البحارة ألن سلحفاة البحر ضخمة ودوحھا كبیر الستعمالھ كفراش

 للمولود. 
  واللمة: بعد الیوم السابع من الوالدة تستدعي نسوة الحومة والجیران وتقع الولیمة وتكون عادة حسب جنس السبوع

المولود فإذا كان ذكرا فسخاء كبیر وإذا كانت أنثى فلمجرد العادة وبطریقة مضیقة جدا وحسب المولود فإذا كان بكرا یكون 
 االحتفال والتشبث بالعادة والطقوس أكثر. 

 نوع من التمر الجید الذي اشتھرت بھ جربة  اللمسیة:
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 -2 الختان

عن إعطائھا طابع  "إباضیة جربة"ھو عادة إسالمیة لم یحد  "الطھور"الختان أو  إنّ 
وربطھا بحدث مھم وصل حدّ فترة  ،االحتفال والممارسة الطقسیة حسب األعراف اإلسالمیة

وكانت العائلة الجربیة تترصد  ،ة رسول هللاندخول الطفل إلى اإلسالم واالقتداء بس
وبعض  "المولد النبوي الشریف ولیلة القدر"االحتفاالت والمناسبات الدینیة العامة مثل 

. لختان أبنائھا االحتفاالت األخرى كزواج األقارب وخاصة من العمومة  

ختان المولود في جربة في سنة مبكرة وال یتجاوز عادة سنتھ الثالثة مع أغلبیة تختن  یقع
أولھما حتى ال یكبر ویعرف ویحس أكثر باأللم ویكره  ،أوالدھا في السنة األولى لسببین

وثانیھما االعتقاد أن عملیة الختان تطھر البدن وتصفیھ.  ،"للطھارماسكیھ "  

حتفال قبل مدة من خالل إعداد لوازم الختان من شراء مالبس وتكون االستعدادات لھذا اال
كالجبة أو الھركة والسروال العربي والكبوس والفرملة "والتي تكون تقلیدیة  ،لالبن

یقع تعلیقھا في رقبة المختون  "،عقد فضي فیھ خمسة وقرن غزال"". كما یقع شراء والبلغة
كما یقع استدعاء األقارب والجیران واألصدقاء.  ،الستعمالھا طیلة أسبوع الختان "وحصیرة"  

وعند الصباح تذبح الخرفان وحتى ثور أو بقرة بالنسبة لبعض الناس وخاصة  ،یوم الختان
مثال.  سنواتداخل العائالت المیسورة أو التي أنجبت طفال بعد عدة   

ویكون  ،ختان مباشرةیقع إعداد الطعام منذ الصباح لتقدیمھ للمھنئین والمستدعین بعد عملیة ال
 قبل صالة العصر ببعض الوقت یقع إعداد المختون الطعام عادة "كسكسي" أو "مرمز".

" والذي یكون زنجیا الشتھارھم بھذه الطھارقدوم "ل استعداداباغتسالھ وإلباسھ بدلة الختان 
 المھنة.

 -3 الزواج والعرس

تثاقف الكبیرة بین عدة رغم التعدد والتنوع السكاني وخاصة عملیة التمازج وال
حضارات متعاقبة على الجزیرة، فإن الطابع العربي اإلسالمي بقي المھیمن على تقالید سكان 

لفت العادات تخاولكن بخصوصیة وطابع خاص نالحظھ حتى داخل قرى الجزیرة ف ،الجزیرة
" إلى أخرى. حومةوالتقالید وتمظھرات االحتفال من "  

 من حومة قشعیین في مقابلتنا معھا  "ل بن جلود"وقع االعتماد على معلومات وروایة 
 مرمز: مرقة متكونة من اللحم والقرع والحمص والزبیب والبصل 
تنا بالمعایشة لتفاصیل وجزئیات إن المعلومات الواردة بھذا الفصل اعتمدنا فیھا على مراجع ودراسات إضافة إلى مالحظ

والسید نور الدین الدنقیر مع السیدات بن جلودوج الفیضة العرس الجربي وإلى عدة معلومات من مقابالتنا واستفساراتنا 
 ویوسف الفیضة. 
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ممثال وعینة ھي بمثابة الرابط المتفق علیھ بین كل العائلة لكن سنحاول أن نجد نموذجا 
واستجابة لدعوة الدین اإلسالمي  ،الزواج یمثل حدثا ھاما اجتماعیا .اإلباضیة بالجزیرة

ھو احتفال الوجود وھو حدث ھام وتقلیدیا وثقافیا " ،وبھ یحقق اإلنسان بعض دینھ ،للتجامع
قد حافظت من خاللھ على أصالة تقالیدھا ومالمح  في الحیاة الجربیةإلى درجة أن الجزیرة

 .3عاداتھا وحیاتھا األسطوریة بأبھتھا وعظمتھا وبریقھا األخاذ"

عدة ممارسات وتفاصیل تبرز قیمة بو ،یمتد العرس في جربة أسبوعا كامال بأیامھ ولیالیھ
كما یسبق حفل الزواج بعدة  ،وثراء العادات والتقالید ومدى المحافظة على الخصوصیة

الزالت العائلة الجرییة تحافظ علیھا في أبسط أشكالھا رغم التطور الحاصل  ،عادات أخرى
عادات عرسھم ال  لى" عالجرابةلكن محافظة " ،في جّل جھات البالد وتغیر التصورات

 تخرج عن محافظتھم على بقیة ممارساتھم الثقافیة كالمذھب واللغة. 

كما یتّم فیھا  ،تتم قراءة الفاتحة بحضور األقارب واألھل واألحباب ،والتفاھمبعد التعارف 
وبعد ذلك یقع  ،وخاصة موعد القران ودفع المھر وتاریخ الزواج ،التفاھم على كل الجزئیات

وفي أغلب  "،بالجامع اإلباضي"" والذي یكون المالكعقد القران ویسمى عند الجرابة "
ألن شھادة الجامع وإشرافھ على عملیة الزواج  ، "مة السوقبجامع الشیخ بحو"األحیان 

بنجاح الزیجة.  ّركاخیر ضامن ومطمئن للنفوس   

یقدم المھر أو الشرط في الجامع ویمضي الزوج على عقد قرانھ لدى العدول بالجامع أما الزوجة  
والعدل ھو الذي یتحول إلى بیتھا بعد أن یمضي زوجھا.  ،فتمضي في البیت  

   كما یقوم العریس بحفل عشاء مصغر لألھل واألقارب. والبیضتقدم بالجامع المشروبات والحلویات 

حیث تطبخ األم في  ،والتي تنطلق عادة قبل موعد العرس بشھر "الحجبة"س مرحلة وكما تدخل العر
. وخالل كامل أیام الحجبة 4 مغموس في الزیت والسكر"الیوم األول كسكسي باللحم مع "بشماط"

تتكفل أحد النساء وخاصة األخت أو الخالة باالھتمام الخاص بالعروس في مستوى األكل ووضع بعض 
على الوجھ. "والتزیین كالطین"" تبییض البشرةمستلزمات "  

" الزمیطةوھو مناسبة نسائیة تستدعى لھا النساء لقلي " ،" في دار العریس والعروس"القلىكما یقام 
ما أ ،عض التوابل مقلي ومطحون یخلط بالزیت ویستعمل ویستھلك خالل أیام العرسوب "شعیر وعدس"وھي 

" بإضافة كثیر من الماء فتصبح سائلة. دردورةكبإضافة قلیال من الماء أو " "زمیطةك"  

عادة جربیة تمتد على كامل أیام السنة وخاصة لدى  "،دورةرالد"وشرب  "الزمیطة"تأكل إّن 
في بقیة مناطق الجمھوریة "للبسیسة"نسبة كبار السن كما الحال بال  

 . 176، جربة، ص86، جویلیة، جزیرة جربة صیانةجمعیة قطاط (محمود)، دراسات حول جزیرة جربة، لقاء 3
   :ویضاف إلیھ السكر والزیت ویؤكل ویشاع عند نساء الجزیرة أنھ یسمن خبز مجفف في الكوشة یغمس في الماء بشماط

 لذلك تستعملھ العروس طیلة أیام الحجبة وھي عادة سائرة لدى جل األطیاف إباضیة بربر وعرب وسود. 
 . 72الثقافة التقلیدیة بالجنوب التونسي، مرجع سابق، ص   4
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مظاھر االحتفال عند العریس:  -  

" وفیھ یقع إعداد الطعام منذ الصباح الباكر ویسمى بالحناء الكبیرةیسمى ھذا الشكل االحتفالي "
 ویقدم في آنیة  ویطبخ في إناء من النحاس كبیر یسمى "القازان"عند الجرابة "الیھني والثرید"

 .فخاریة تسمى "المثرد"

 

 

 

 

 

 أكلة "الیھني"

فمنذ الصباح الباكر یجتمع عدد كبیر من األھل واألقارب ومن الرجال فقط 
" وبكمیة ضخمة نظرا لكثرة المدعوین البصل والقرعوتنطلق عملیة تقشیر "

مستدعى.  2000للعشاء الكبیر والذي یتجاوز   

" اللحم والبصل والقرع والحمص والزبیب والتوابل في القازان"ورا ویوضع ثیذبح للغرض 
 ،ویوضع على نار حطب الزیتون تدوم عملیة الطبخ عدة ساعات منذ الصباح إلى المساء

إضافة السقاء والمرقة على الخبز ووضع اللحم والقرع والبصل "بعد  "الثرید"ویقع تقدیم 
فیؤكل بالخبز وھو مرقة یقدم في صحون  "الیھني"أما  "،والزبیب من فوق ویؤكل باألیدي

لیجتمع علیھ ثالثة أنفار. "مثرد"أو في   

 

 

  

 

 والـیھني: أكلة شعبیة جربیة تقدم في األفراح والثرید یقدم حتى في المآتم الثرید 
القازان: آنیة ضخمة من النحاس یطبخ فیھا العشاء  
رد: آنیة فخاریة یقدم فیھا العشاء نسبة إلى الثرید تمتاز بساقھا الطویلة حتى تركز مباشرة على األرض دون لالم

 المثرد عادة ثالثة أنفار.  االلتجاء إلى طاولة ویجتمع على
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أكلة الثریدإعداد   

كما  ،ومحبذة جدا عند الجرابة ،تزال ھذه العادة حاضرة إلى یوم الناس ھذا ال
كما سنبین في  "،البدو الوافدین والسود"من عادات  "الثرید والیھني"أصبحت عادة طبخ 

 الفصل الخاص بھما. 

العتقادھم بأنھا ال تفي  ،رغم التطور والتغییر وعزوف بعض الشبان خاصة عن ھذه األكلة
" وھو العشاء الصدقةفإنھا حافظت على حضورھا وخاصة في المآتم أو " ،بمقومات الضیافة

 الذي یقدم إكراما للمیت. 

یتناولھ  ،" للعریسمثردل وعود القرنفل ویقدم "أما أكلة منتصف النھار فتكون عصیدة بالعس
" من خالل تعالي حمام العریسوتنطلق تفاصیل اإلعداد لخروج " ،قبل ذھابھ إلى الحمام

 تنبعث منھا رائحة البخور وصوت السطا "هللا مصلي  ممسكا "بمجمرة"صوت "السطا"
".على النبي و شق وداد في عین الحساد واللي ما یصلیش على النبي  

ام رفقة األصدقاء واألقارب واألحباب وعدد كبیر من ثم یتوجھ ركب العریس إلى الحمّ 
بل ھي شكل احتفالي  ،األطفال والشباب. فتسمیة الحمام في جربة ال یقصد بھا االستحمام

بینما یكون  ،یتوجھ فیھ العریس ورفاقھ إلى مقھى وسط المدینة الحتساء القھوة والمشروبات
 "ام التقلیديالحمّ كب مو"كان  .السھرة لقضاء الحمص والقلوبلشراء فرصة لألطفال 

 بعملیة التبخیر واستقبال الضیوف والتبریح مواصلة لخدمة السود للبیض والسطا: رجل زنجي یقوم بمرافقة العریس
وھي من المظاھر السیئة المتواصلة في  استنادا لظاھرة العبودیة وتبركا بلونھ األسود لدرء العین والحسد على العریسو

 . الجزیرة
رة: كانون فخاري یستعمل للتبخیر المجم 
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 وینطلق من بیت العریس حوالي الرابعة مساء، یقام على "الدواب والجرادن"
أما اآلن فتغیر األمر ولم  ،"الجادةویعود إلیھ مع المغرب عبر مسالك غیر معبدة تسمى "

خمة. فأما الخیول و"الجرادن" فبدلت بالسیارات ال ،نلحظ لھذه العادة حضورا إال نادرا  

بعدما یغیر  ،برفقة أربعة نساء "البربورة"إعادة ب" "الخماركما یقوم العریس في مساء یوم 
الفوطة الحمراء القدیمة بأخرى جدیدة "وخاللھا یفرش الوزیر الحصیر ثالث مرات في 
 . 5الذھاب واإلیاب ویضرب العریس بعض مرافقیھ بضض الزیتون لیتزوجوا بسرعة"

إحضار العروس لتتصدر  "الزیانة أو الحنانة"تواصل  "بالبربورة"عندما یقوم العریس 
 في أبھى حلة.

عند العودة من البربورة "یدخل العریس على عروسھ بمرافقة خادمھ وخادم العروس وخالل 
" ثالث محمصة المطبوخةبال" ھذه الدخلة األولى یقوم العریسان بالدوران حول إناء مملوء

 لتبقى دائما تحت سیطرتھ 6مرات، ثم یجلسان ویضغط العریس برجلھ على رجل العروس"
ویقع  ،ثم یطعمھا ثالث مرات وتطعمھ ھي ثالث مرات ،في البیت "الفاتق والناطق"وھو 

ویخرج. لخادمتھ وخادمة العروسة  "الرمو"ویعطى المال أو  ،تقاسم البیضة  

یدخل العریس على عروسھ أو ما یسمى بالدخلة ویتم الزواج ویعلن ومع أول اللیل 
"وفي آخر  ،سوویقع تھنئة أم العر /العریس عذریة العروس عبر وزیره فتتعالى الزغارید

اللیل یقع طبخ عشاء یدعى "مرقة ھرقمة" برأس الثور الذي وقع ذبحھ یوم العشاء الكبیر،، 
 .7ویكون نصیب العروس منھ األذن أما العریس فنصیبھ العین"

فإسناد األذن للعروسة لتسمع كالم  ،في ذلك رمزیة ومضمون وداللة اجتماعیة وثقافیة
أما إسناد العین للعریس فتحذیر من مراقبتھ لكل أعمالھا وأفعالھا  ،زوجھا وتكون مطیعة

 وحراستھا الحراسة الجیدة ومنحھا األمان. 

أشكالھ االحتفالیة وھو مناسبة كما الحال وآخر  ،ھو سابع أیام العرس الجربيالسبوع 
وعادة ما تكون المشروبات  ،جتمع فیھا أھل العریس والعروسةینسائیة  "للتخلیلة"بالنسبة 

في ھذا الیوم.  .والفطائر والحلویات وكامل مستلزمات األكل على تكلفة أھل العروسة  

  

 الجرادن: ج. جردینة: العربة التي یجرھا الحصان 
 85-84بن حمودة (محفوظ)، دورة الحیاة عند بربر جربة قاللة، مرجع سابق، ص ص  5
 . 85، صنفس المرجعبن حمودة (محفوظ)، دورة الحیاة عند بربر جربة قاللة، 6
 . 65التقلیدیة بالجنوب التونسي، مرجع سابق، صالثقافة 7
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 4- طعام الماتم

وھي نوع من البسیسة التي تخلط  ،"الدردورةیوم الوفاة یتم تقدیم الزیت والخبز و"
بالماء والتي یقع ادخارھا مع الزیت لمثل ھذه المناسبات المفاجئة. وقد تطور األمر اآلن 

 "الجبانة"خالل النھار وفي  ھریسة وموالح"وأصبحت عائلة المیت تقدّم المصبرات من "
" أو غیرھا محمصة"" أو ةمقرونة جاریبطبخ " یقوم الجیرانفللیل أما في ا .عند الدفن

 من األكل ویؤتى بھا إلى دار المیت لعشاء الضیوف واألقارب وأھل المیت. 

والذي تعرضنا لھ في  "،الثرید"وفي ثالث أیام الموت أو یوم الفرق یقع ذبح بقرة وطبخ 
والعائالت  ،إكراما للمیت "الصدقة"ویقدم في المساء ویسمى ھذا الشكل  ،األعراسباألكل 

بعد الدفن وإذ قال  المقبرةأوال في  "بالصدقة"یقع اإلعالم عن القیام  .الفقیرة ال تقوم بالصدقة
فذلك دلیال على االستدعاء لحضور عشاء المیت.  "ما تحرموھش"أحد أقارب المیت   

 الفصل الثاني:الطعام والتراث الغذائي عند العرب البدو 

الوالدة -1  

في األشكال االحتفالیة والمضامین الثقافیة في مستوى ظاھرة  لیس ثمة اختالفات
والت الخاصة بالوالدة في اویمكن االعتماد على نفس التفاصیل والشكلیات والمد ،الوالدة

شریفة واالختالف البسیط فأكثر األسامي حضورا  "بربر وإباضیة جربة"دورة الحیاة عند 
  وشادلیة.  ومحرزیة ومنانة وتلعیز

تان الخ -2  

یتشابھ العرب والمالكیة في أشكال االحتفال بالختان مع نظراتھم من البربر اإلباضیة 
 بدوال"حیث یركز  ،إال من حیث األكل المقدم للضیوف ،ولیس ثمة اختالفات في ھذا المجال

م الخروف كطبق رئیسي وجب حضوره في مثل ھذه لحب "الكسكسي"على أكلة  "المالكیة
 المناسبات.

أما الطھار واللباس والطقوس فمتشابھة في تفاصیلھا وجزئیاتھا وممارساتھا والتغییر 
حاصل علیھا.ال  

. واحتفاالت الزواج العرس -  

 إضافة إلى المراجع والدراسات استندنا في بحثنا عن طقوس وعادات المآتم في جربة عن معلومات ومعطیات من الحاج
 یر من حومة قشعین إضافة إلى حضوري ومعاینتي لتفاصیل الموت لإلباضیین بحومة غیزن. قبشیر الدن

 منإلى معلومات السابقة في دراستنا لمظاھر دورة الحیاة عند عرب وبدو الجزیرة إضافة إلى الدراسات والبحوث اعتمدنا 
من الجلیدات  الجلیديز.ومن العبابسة العباسي  فوشھیدة  دمن أوال ھیديتنا مع عدة نساء ومن عروش مختلفة م.شمقابال

 دي ومحمد العرف الشھیدي.ومن الرجال كذلك الطاھر العباسي وعبد القادر الجلی
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أن الخطبة تكون في إطار عائلي ومصغر وتقتصر على عائلة  "العرب المالكیة"من عادة 
ومعھم بعض المأكوالت حیث یأتي أھل الفتى مساء إلى دار الفتاة  ،االبن وعائلة الفتاة

. "والشامیة والحلقوم "زرارع أو والمشروبات والحلویات والفواكھ الجافة  

تسھر العائلتین معا ثم تخطب عائلة الفتى من خالل بسط الموضوع من جدید على العائلة 
 .والفتاة من طرف أحد أخواتھا أو أمھا وتأخذ الموافقة ویتم االتفاق على موعد "البیانة"

 ،وخطیبتھ "فالن"لبیان المسألة واعتبار تلك الفتاة على ذمة  ،" كما یدل اسمھا"البیانةتمثل 
الفواكھ "إضافة إلى  "حذاء وفوطة وسوریة"وتحمل عائلة االبن كسوة كاملة للفتاة من 

ومتطلبات  "الجافة وتسمى الزرارع والشامیة والحلقوم وخروف وكسكسي وزیت زیتون
 العشاء من خضر. 

 "القلى" وھو إعداد الزمیطة بنفس المراحل والطریقة التي أشرنا إلیھا في القلي"" ثم یكون
وشرب  "الجرابة" خاصة وأن ھذه العادة مأخوذة عن "،بربر جربة وإباضیتھاوأشكالھ عند "

وفالحتھ. طعام ومأونة لھم عند خدمة أرض الجربي "الزمیطة"وأكل  "الدردورة"  

 .كما یكون التھیؤ للعرس من خالل شراء "الغنم" وخاصة "الخرفان والبراشن"

 أما اآلن فتغیرت األمور وبدّل الغنم بالبقر والثور حسب میزانیة العائلة وتغیرت "تباسي
 .الكسكسي" بمثارد الثرید

وھي  ،بجزیرة جربة أربعة أیام لدى العریس "العرب المالكیة"وم العرس لدى دی
الحنة الصغیرة "ویومین لدى العروس وھما  "الحنة الكبیرة والكسوة والجحفة والثالث"

وسنحاول أن نبین تفاصیل االحتفال وأشكالھ ومضامینھ الثقافیة من خالل  "،والصخاب
 التناوب بین دار العریس ودار العروس. 

 الحنة الصغیرة:  •
یتم فیھا تقدیم المشروبات والحلویات  تقام في دار العروس ویتم استدعاء النسوة للسھرة التي

زغارید والدربوكة والرقص من طرف مجموعة من الصبایة الكما تؤثث السھرة باألغاني و
أو من خالل الفرق النسائیة التي كثر عددھا بالجزیرة كفرقة "الشواشن".  ،والنساء  

سیقیمون كل لیالي ألنھم ، خالل السھرة یقع خلط الحنة وتحنى منھا النسوة وخاصة األقرباء
أما بقیة النسوة فتسند لھم الحنة ملفوفة في قطعة من البالستیك للقیام  ،العرس في دار العروس

كما یقع توزیع اللوبان والحلوى.  ،بالعملیة خالل عودتھم إلى منازلھم  

 لبیان خطبتھا.  اةالبیانة: شكل احتفالي تقوم من خاللھ عائلة الفتى حمل كسوة ومأكوالت ومشروبات لعائلة الفت 
 .البراشن: ج. برشني وھو ذكر الماعز الصغیر 
وخاصة الكسكسي. تباسي: ج. تبسي وھي آنیة فخاریة یؤكل فیھا الطعام  
نا إلى ذلك سابقا وھي اآلنیة الفخاریة التي یوضع فیھا الثریدمثارد الثرید: أشر. 
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 الحنة الكبیرة:  •
 اربواألق لام الرجوتقام الحنة الكبیرة في دار العریس وتنطلق منذ المساء بقد

 "الكسوة"یوم  ،لمساعدة أھل العریس في ذبح الثور أو البقرة لمن یرید تقدیم العشاء لیلتین
 "لجحفةا"، مع أن جل العائالت أصبحت تقتصر على تقدیم الطعام في یوم "والجحفة"

. "العشاء الكبیر"واعتباره یوم   

في اللیل یأتي جل المستدعین رجاال ونساء وصغارا وخاصة من العائالت المستقرة خارج 
القرابة المنتشر جدا لدى  لزواجنظرا الجزیرة والتي لھا قرابة بدار العریس والعروس 

ویقدّم لھم  ،وخاصة من تطاوین ومدنین" والعرب بالجزیرة یةالعائالت البدو"
 اء من خاللوالذي یقع إعداده منذ المس ،"البرشنيالماعز أو بلحم " "الكسكسي"

تقدیم للضیوف البرانیة. حوالي أربعة "براشن" ذبح   

ویكون  "،بالحورم"كما تأتي سیارات الضیوف الوافدین من خارج الجزیرة محملة 
مقرونة الو" إضافة إلى الخبز والشاي والسكر وسقیطة لحمسمید شكارة عادة "

أي شاي وسكر وخبز ومقرونة " قضیة"" فالحورمأما داخل الجزیرة " .مشروبات غازیةالو
 ومشروبات غازیة أو أموال. 

في السھرة تستقر النسوة في الحوش وسط الدار وتقوم بنفس االحتفاالت التي تمت في دار 
العروس أي الغناء والرقص والزغارید إما من خالل الصبایة والنسوة واألقارب أو من 

ي عدید النسوة وخاصة الضیوف وتقدم الحنة في أكیاس نكما یح .ئیة محترفةخالل فرقة نسا
 بالستیكیة للبقیة إضافة إلى اللوبان والمشروبات والحلویات.

 الكسوة:  •
كما تشیر التسمیة ھي الشكل االحتفالي المخصص لحمل كسوة العروس من دار 

فاصلة بین دار العروس ویكون موعد الكسوة مختلفا في الشكل حسب المسافة ال ،عریسھا
 والعریس. 

 وتقدم للشیوخ وكبار السن كما یقع إعداد في حدود منتصف النھار، یقع إعداد "العیش"
". قصعة كعادة من عادات الجدود"  

عند وصول الكسوة إلى دار العروس تخرج ھذه األخیرة إلى وسط الحوش وتجلس على 
وتستقبل العروس كسوتھا ویقع  ،لعریسفیدخل أھل العریس من النسوة ومنھم أخ ا ،كرسي

العیش: العصیدة 
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ثم تجمعھا الحضارة ویفتح أھل العروس إثر ذلك اكتشاف محتویاتھا من الحاضرین "
 . 8"العالقة" ویوزعون منھا على الحاضرین"

رین ثم یعود موكب الكسوة إلى ضیقدم أھل العروس الكسكسي والمشروبات للضیوف والحا
 دار العریس. 

 الصخاب:  •
االحتفاالت في ھذا الیوم في دار العروس وكما یحیل االسم یقع إعداد وصناعة تقام 

 من طرف النسوة وتتم العملیة منذ الصباح، أین تتجمع عدة نسوة وخاصة من "الصخاب"
وخلط مستحضراتھ تحت  "الصخاب"كبار السن وتشرع في تحضیر مستلزمات إعداد 

والزغارید. "دوبالعرب والب"" الخاص الصوت الطواحينغمات "  

أما الرجال فدورھم إعداد عشاء المستدعین والضیوف والذي ینطلق منذ الصباح الباكر من 
 .بحسب عدد المستدعیناألمس لتقطیع لحم البقرة التي تّم ذبحھا مساء  "الطباخ"خالل قدوم 

لعشاء زواج البنت أو نفرا  1500بالجزیرة استدعاء حوالي  "العرب البدو"من عادة م
. كما سنرى الحقا "،الجحفة"وھو یزید عن األلفین في عشاء زواج االبن أو  "الصخاب"

في عملیة تقطیع اللحم وتقشیر الخضر وخاصة  "الطباخ" یقوم الرجال بمساعدة
والذي انتشر بكثرة كطبق رئیسي في  ،"ثریدإذا كان العشاء " "البصل والقرع"

ولكن تعایش  "،جربیة بربریة"عادة  ومناسباتھم رغم أنھ "العرب البدو"احتفاالت 
وتماشیا مع عادة المنطقة جعلتھم "، البربر اإلباضیة"مع  "العرب البدو"واندماج 

وقد تواصل األمر إلى  ."الثریدویطبخون " "والكسكسي"یتخلون عن عادة الجدود 
عدة سنوات طویلة وأصبح ھذا الطبق محبذا حتى عند أقارب العرب الوافدین من 

 خارج الجزیرة. 

" عند العرب في احتفاالت الزواج لطبخ الكسكسيوفي السنین األخیرة الحظنا رجوعا قویا "
 نظرا لقیمتھ في قاموس الضیافة. 

" وعادة ما تقوم بھذه بویخ الكسكسي أو تفویرهتتساعد النسوة الرجال والطباخ من خالل "
 "وت البدويالصّ "مع مرافقة ھذا الفعل بنغمات  ،العملیة أقارب العروس من خاالتھا وعماتھا

" والذي یطرب الرجال وخاصة الكھول وكبار السن لسماعھ ویتحصرون على الطواحيأو "
". یا حسرةأیام زمان "  

 . 67الثقافة التقلیدیة بالجنوب التونسي، مرجع سابق، ص 8
 الصخاب: قطع سوداء اللون تضع من خلیط القرنفل والعطورات وذات رائحة طیبة جدا یقع وضع سوار منھا على صدر

 وة بعض القطع. العروس كما یقع إھداء النس
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المالكیةتحضیر العشاء عند العرب   

 

في المساء وعادة مع الخامسة یتجمع الكبار والصغار إناثا وذكورا للعشاء كما یقدم 
 الشاي األخضر للرجال فقط إضافة إلى عدة بدع جدیدة كالمشروبات الغازیة أو الغالل.

حمل عشاء  ،لجزیرة وخاصة إذا كان العریس من جربة ومن العائلةافي  "البدو"ومن عادة 
 أھل العریس وضیوفھ من دار العروس.

 الجحفة:  •
یتقاسم االحتفاالت دار العریس وعروسھ، ففي دار العروس یقع مواصلة عملیة 

 التجمیل وخاصة آخر اللمسات في وجھ العروس وجسدھا وشعرھا، والذي یظفر "بالجدرة"
الحزینة ویرتفع فیھ  في حضور مشھد درامي كبیر تردد من خاللھ النسوة أغاني الفراقو

 بكاء العروس. 

وھو یوم مخصص للنسوة المقربین والجیران أما  ،یتواصل إعداد العروس على كامل الیوم
" أي العریس ووزیره وأصدقائھ العراسةاحتفاالت العریس فتنطلق فجرا من خالل ذھاب "

 إلى الحمام.

ر في إعداد عشاء الضیوف أما األقارب من الرجال والنساء فینطلقون منذ الصباح الباك
" لكن كثرة عدد الصخابیوم " في وبنفس الطریقة التي تمت فیھا لدى دار العروس

ویذبح  ،المستدعین في دار العریس وقدوم عدد ھام مع العروس یجعل التحضیرات أكبر
ات مویأتي الطباخ ومساعدیھ وینطلقون في إحضار مستلز ،مساء الیوم السابق الألمر ثور

ضر یكون ذلك بمساعدة األقارب رجاال في الخضر خمن تقطیع اللحم وتقشیر الالعشاء 
الصوت تنساب نغمات " ونساء في تبویخ وتفویر الكسكسي وبنفس التفاصیل تقریبا

  لھ رائحة طیبة. عرالجدرة: مسحوق لظفر الش 
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" أو ھدیة بالحورم" والزغارید عند القیام بأي عملیة إعداد أو قدوم لضیف محمل "الطواحي
 العرس. 

ة وتشھد نسقا یوحي بقرب موعد قدوم العروس ویكثر عدد مع الرابعة مساء تتغیر الحرك
والفرسان  ،رابضا تحت زیتونة في الظالل "الجحفةھودج "ونالحظ  ،المستدعین والضیوف

" أي الرایسوالعراسة یدخلون بعریسھم إلى بیتھ لیلبس لباس العرس، والطباخ أو " ،والخیل
وأقارب العریس ینصبون  ،وعد قربیدعو معاونیھ إلى التعجیل ألن الم ،قائد المجموعة

ویرشون فضاء العشاء بالماء خوفا من الغبار. ،الطاوالت والكراسي  

" أو یوم الرضاء وتحمل معھا تمذوالبعد حوالي أسبوع تزور العروس بیت أھلھا ویسمى "
وعادة یحضر أب العروسة الغداء  ،فیھا اللحم والفواكھ والمشروبات، كاملة "قضیة"

یقضون اللیلة عند أھل  .كما ترافق العروسة حماتھا ،ویستدعي أبناء عمومتھ وجیرانھ
 "كسكسي باللحم""، وھي قصعة تمذوالالعروسة ثم یعودون في الیوم الموالي ومعھم "

تھ وعادة یقوم أب العریس بنفس العادة ویستدعي إخو ،إضافة إلى الفواكھ والمشروبات
 وجیرانھ من الرجال كبار السن ألكل الكسكسي.

تدخل العروس ضمن النسق العادي للحیاة وتخرج من صورة  ،بعد مدة ال تتجاوز األسبوعین
وتشارك في كل األعمال المنزلیة  ،إلى الزوجة المسؤولة عن زوجھا وعائلتھ "السلطانة"

 وخاصة الفالحیة وشؤون المنزل. 

" أي الخدومة والفالحةفي الطبخ، والمرأة الجیدة وبنت األصل " ار العروس وخاصةبیقع اخت
أي العصیدة فھو أكثر  ،لشیبانیھا"" "قصعة عیشمن تقوم باكرا وخاصة من تحضر "

 المقاییس معرفة بحسن اختیار ابنھم للزوجة. 

  الفصل الثالث: األطعمة والتراث الغذائي عند الزنوج

وذلك لعدة  "إباضیین"أصبحوا  "زنوج الجزیرة"ال بدّ من اإلشارة إلى أن أكثر 
 ةوتحریرھم سن "،وإباضیتھا"الجزیرة  "بربر"أسباب لعل أھمھا أنھم كانوا عبیدا لدى 

وإسنادھم حق الزواج والنسب العائلي والقب واالستقاللیة جعلھم یتمسكون بمالیكھم  ، 1846
  "العائالت اإلباضیة"من 

. 

 الكسوة:  •

   البحوث والدراسات إضافة إلى مقابالتنا مع واعتمدنا في دراستنا لدورة الحیاة عند زنوج الجزیرة على االمعلومات
 من حومة غیزن. فساطوى  مسعود التومي وھو أحد زنوج حومة قشعیین والشاذلي الفساطوي وف.
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" رفقة العریس وبعض الخادم" وھو "الحجاماالحتفالي في قدوم "یرتكز ھذا الشكل 
عند وصولھم  ،"وحناء مالبس وحلي"ومعھم كسوة العروس من  ،النسوة من األقارب

بیت العروس تتصاعد الزغارید واألغاني والقصائد الدینیة ویقع استقبال  ىإل
من طرف العروس.  "الكسوة"  

" أو الثریدحیث یطبخ " ،لعروسةل" بیرللعشاء الككما أن ھذا الیوم مخصص "
یذبح لألمر ثورا أو بقرة، ویستدعى للعشاء  ،" واألطباق العصریة اآلنالكسكسي"

 جمعا كبیرا یتجاوز األلف مستدعي.  

 الجحفة: •
رفقة عراستھ، أما دار العریس وأھلھ  "الحمام"یتجھ العریس منذ الصباح الباكر إلى 

في  "الطباخ"وینطلق  اویذبح لألمر ثور ،فیستعدون منذ الصباح الباكر إلعداد العشاء الكبیر
في الوقت ألطباق العصریة او "الكسكسي"أو  "أي المرقة الیھنى" أو "الثریدإعداد "
. الراھن  

 التمذوال:  •
أما اآلن  ،یوما سابقا 40بعد حوالي وھي زیارة العروسة لدار أھلھا والتي تكون 

یأتى أخ العروسة لیصاحبھا في المساء إلى  .تقام بعد أسبوعین "تمذوال"فأصبحت زیارة 
تحنى من خاللھا ویأتي األھل واألقارب لرؤیتھا وتھنئتھا. كما یقیم  ،وتمكث ثالثة أیام ،دارھم

أب العروسة مأدبة غداء على شرف الحضور وخاصة العمومة والمقربین. في الیوم الثالث 
الزوجة الخدوم واألم "یأتي زوجھا للعودة بھا لتدخل مرحلة جدیدة في حیاتھا تكون فیھا 

حیاة داخل إطار المنزل وفي حقل الفالحة والعمل. التي تقوم بمختلف مشاغل ال "والكنة  

األطعمة والتراث الغذائي عند الیھود الفصل الرابع:  

حیث ال یكاد  ،تعدد المراسم واألعیاد "یھود جزیرة جربة"ما یمیز دورة الحیاة عند 
عید رأس "ومن ذلك  ،من دون أن یحتفلوا بعید أو مناسبة في طقوس خاصة اواحد ایمر شھر

عید الصمت و" كیبور" ویسمى "عید الغفران" و"دروش العامویسمى " "السنة الھجریة
". العشایشویسمى "  

یھود "بر یوم السبت یوم راحة إجباریة لدى كل ت" إذ یعبالسباتكما یحتفل الیھود أسبوعیا "
من مغیب شمس الجمعة إلى مغیب شمس  "،یھود جربة"وھو یوم مقدس لدى  "،العالم

ال یبیع فیھا وال یشتري وال یعمل وال یخرج  ،في فاصلة زمنیة "یھودي"یدخل كل  ،السبت
مسبقا من یوم الجمعة  مستلزمات الجبائیةوكما ذركنا سابقا یدفع مقابل الحوائج وال .فیھا النقود

حارة "لذلك تشھد  ،یوم الجمعةمنذ وعلى ربات البیوت إعداده  ،م الطبخكما یحرّ  ،مساء
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كما أن اھتمام  .كبیرة مساء الجمعة في الشراء وإعداد المرطبات واألطعمةحركة  "الیھود
جعلتھم یمتنعون عن البیع  ،وخاصة بتطبیق تعالیم دیانتھم ،الیھود بأعیادھم ومقدساتھم

كما یصومون عن األطعمة ویتجنبون  ،والشراء وتعاطي األنشطة والعمل خالل ھذه األعیاد
ساعة  24كما یصومون لمدة  "،عید الغفران"ر" أي وخاصة عند صیام "كیبو ،التدخین

" مع إمكانیة التدخین. عید حزن الجدود"متتالیة عند إحیاء   

 عند الیھود  طعام األحتفال -1
 

" كوجبة عشاء الكسكسيمع السكان المسلمین في تقدیم ""، یھود الجزیرة"یتشابھ 
. في األعراس وكذلك تقدیم الحلویات والمشروبات للمدعوین والحاضرین  

 ،إن المحافظة على عادات الزواج عند یھود الجزیرة بالحارتین الكبیرة والصغیرة
ألن  ل إحدى االستراتیجیات الدفاعیة المھمة التي تمرر من السلف إلى الخلفمثّ 

ل من الماضي حاضرا وحیا. جعالعادة والطقس من شأنھ أن ی  

الحارة الكبیرة مثل الحارة الصغیرة وجدت لتأمین وظیفة اإلقامة "في األصل 
للیھود وكفضاء لذلك ولكن الدیانة الیھودیة فرضت نسقھا على سكانھا بالدرجة 

 . 9التي یتشابھون فیھا مع بقیة یھود العالم"

رغم االندماج الحاصل في بعض العادات وخاصة في مستوى زینة ولباس 
عت مشھد دورة الحیاة نوّ  ،ل ظاھرة مھمةمایز الیھود مثّ فإن ت ،العروس والطعام

 بالجزیرة ولونتھ باالختالفات داخل الفضاء الواحد. 

  طعام الماتم عند الیھود -3

ة بل یدخل في إطار سنّ  ،حدث الموت في الیھودیة ال یعتبر مسألة كبرى إنّ 
 الحیاة ونوامیسھا وكما یولد اإلنسان فإن النھایة ستكون الموت. 

فإن الموت  ،واعتقادھم في وجود اإللھ "الیھود إلى أھل الكتاب"استنادا إلى انتماء 
بل ھو عملیة طبیعیة وتنتمي إلى طقوس االنتقال  ،ضرورة وال یعتبر مأساة كبرى

 اةمن الحی "الموت واالنتقال"وصوال إلى  "كالوالدة والختان والزواج"األخرى 
 الدنیا إلى مالقاة اإللھ. 

9  Merimi (Mohamed), Juifs de Djerba et stratégies identitaires, études Maghrébines, Tunis 
2012, p103.  
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فیھا احترام للمیت وراحة لھ من  "،الممارسة الجنائزیة لیھود الجزیرة"لذلك فإن 
واحترام لألھل من خالل  ،"الدفن والصالة وقراءة التوراة والتلمود"خالل 

وكره  "الموت"الذي یمتد لفترة طویلة ال خوفا من  "الحزن والحداد"المشاركة في 
لھ وبفقدان عنصر من عناصر  لھا بل إكراما ألھل المیت واعترافا بحبھم

 المجموعة. 

حترام للدیانة الیھودیة ولعاداتھا وطقوسھا وممارستھا اال ھو كما أن الحزن والحداد
 الجنائزیة. 

الحارتین "تتمركز في أطراف  "،بمقابر یھودیة خاصة"ویدفن یھود الجزیرة 
لي ولو لزم كما یدفن المیت في یومھ وال یبقى للیوم الموا "،الكبیرة والصغیرة

یقام عشاء الماتم وتقدم فیھ أكالت متنوعة من كسكسي األمر الدفن في اللیل.
  وطاجین وال یدخل في باب الصدقات بل في باب المغفرة للمیت.
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 4- أنشطة الطعام الممیزة للیھود بالجزیرة

بیع العقاقیر والتوابل "لقد تمیز الیھود بعدة حرف وأنشطة بالجزیرة مثل 
الكباب وخاصة مطاعم " "واألقمشة والخیاطة وصباغة الصوف والطبخ

".والبریك  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ) العادات الغذائیة الیھودیة بجربة (بریك وكباب

 

  ةـــــمـالخات
  اعتمدنا على بعض المراجع والدراسات والزیارات المیدانیة لسوق الصاغة بجربة إضافة إلى مقابلتنا مع "نسیم وشوس

 اغة الفنة". بیتان" أحد مالكي أشھر محل صاغة بالجزیرة یسمى "مص
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لقد أتاح لنا ھذا البحث إمكانیة مساءلة أمثلة متعددة تعتمد خصوصیات 
 األقلیات المكونة للنسیج السكاني بالجزیرة من مسلمین بربر وعرب وسود ویھود. 

إلى اختالفھم المذھبي  ،ویھود زنوجفمن أصل السكان وتمایزھم من بربر وعرب 
 ،ین إلى إباضیة ومالكیةوانقسام حتى المسلم وموساویینمن مسلمین ومسیحیین 

 افي خارطة فسیفسائیة لیس لھ الطبخ والطعاممرورا بما خلفوه من تراث جسده فن 
.نظیر  

 والزنوجالبربر واإلباضیة والعرب والبدو  الطعام عند لقد تطرقنا إلى عادات
 ،وبینا عدة خصوصیات وممارسات حاضرة بقوة وتعبر عن ھویة األقلیة ،والیھود

وھي مجسدات وصور أمینة لواقع وتاریخ ھذه  ،تان والزواج والوفاةكالوالدة والخ
وتمثل ذلك التاریخ الحي  ،تعبر عن ثوابتھ وعوامل بقاءه واستمراریتھ ،األقلیات

 لقد .الذي ینشر ویتجدد عبر الزمن والمؤمن من طرف تلك المجموعة البشریة
لمضامین وأردفنا كل دققنا في األمر وبینا كل الجزئیات والتفاصیل واألشكال وا
 إلى األصل والمنبت شكل احتفالي بمضمون ثقافي وتصور ومخیال جمعي یحنّ 

 ویسترجع صورة الجدود بأمل في ما بقي وحسرة على ما أنلفتھ السنون.

وعدم تقید األجیال الراھنة بعادات  ،رغم التغیر الحاصل في المجتمعات والذھنیات
، فإن األقلیات ذائي والطعام واالطعاموخاصة في التراث الغ وطقوس األجداد

المكونة للتركیبة السكانیة بالجزیرة حاولت قدر المستطاع المحافظة على أصولھا 
رغم الوعي بأن الزمن فاعل رئیسي وھام في بعض  . لكنوعادات جدودھا

ولكن ثمة مقاومة مستمرة  ،على عدة ثوابت أتتالتحویرات والتغییرات التي 
ولعل الصراع المبطن على إثبات الذات  ،ومتواصلة بغایة تأمین ھذه الثوابت

كاستراتیجیات  ،والمعتقد والعرق والھویة تظھره الممارسة والعادات والطقوس
 دفاعیة ذكیة وناجعة وذات مردودیة.

نھا خاصة وأ ،یبقى ھذ البحث محاولة لرصد وتحلیل ظاھرة صعبة نوعا ما
ولتعدد  ،وعاداتھ الغذائیة مرتبطة باإلنسان المتغیر والمتبدل والمتطور في سلوكھ

زوایا النظر فیھا وامتدادھا التاریخي وتواصلھا في الحاضر، واتخاذھا ألشكال 
 مختلفة وعدیدة.
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ABSTRACT 

Tourism brings major national income into Indonesia and Thailand. Fermented food offer 
tourists the opportunity to try out something new while also providing them with additional 
health benefits. In Indonesia, peuyeum, fermented food usually packed up using rattan basket 
and wrapped in layers of newspaper, which consider neither creative nor innovative. This 
causes some enterprises to re-process the peuyeum to become other foods such as colenak, 
cookies, cake, and so on to attract the tourist. In Thailand, plaa-som, a fermented whole fish 
or fish fillet made by mixing freshly clean fish with cooked rice, freshly crushed garlic, and 
salt before being grilled or fried then garnishing with onion, chilli, and green salad prior to be 
consumed. It consisting mainly lactic acid bacteria that ferment and alter fish texture and taste 
during acid fermentation resulted in a new sour taste, new texture of fish, and new type of 
food. The amount of the bacteria and amino acid in plaa-som increases the fish quality so it is 
good for health since during fermentation fish has encountered protein degradation. Literature 
and documentation are the tools used for conducting this research to promote local fermented 
food from the two countries to be souvenir for tourist by adding gastronomy aspects including 
history, cooking process, nutritional information, and artistic packaging.   

Keywords: tourism, gastronomy, souvenir, peuyeum, plaa-som 

INTRODUCTION 

Tourism in Indonesia and Thailand 

Asia has divided into five regions, namely Central Asia, East Asia, South East Asia, South 
Asia, and West Asia. The region of South East Asia consists of two types of areas: countries 
in the archipelago and countries in the mainland of South East Asia. Indonesia is an archipela-
go country while Thailand is in the mainland of South East Asia. Indonesia has 34 provinces 
and 17,504 cities spread throughout the entire country, therefore making Indonesia rich with 
culture and tradition. In Indonesia, each city has its own variety of unique foods as well as 
tourist destinations in which domestic and foreign tourists can visit. Thailand has 77 provinces 
with various cultures and are also known to have various types of food that blend strong fla-
vors together to create some of Asia’s most delicious dishes.  

Both Indonesia and Thailand have their own attractions to attract tourists coming to their 
countries. Aside from beautiful sceneries, local culinary tourism regarded as an attraction that 
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plays a significant role in the tourism industry. As a tourist attraction, local culinary boasts 
uniqueness, originality, and authenticity (Syarifuddin et al., 2018). If a particular food can be 
stored for a reasonable length of time, it can be a souvenir for tourists. 

The data of tourist arrival in Indonesia in July 2019 shows an increase of 2.04% compared to 
that in June 2019. However, the data shows a decrease of 4.10% compared to that in July 
2018. It indicates that the number of tourists visiting Indonesia is fluctuating so that it changes 
every year, not to mention every month. Tourist arrival in Indonesia through all entrances in 
July 2020 totaled 159,763 visits or decreased by -89.12% compared to July 2019, which 
totaled 1,468,173 visits as displayed in Figure 1. Likewise, the number of tourists visiting 
Thailand has also been fluctuating ever since July 2019 to April 2020 as seen in the following 
bar graph in Figure 2.   

 

Figure 1. Number of Tourists in Indonesia  

Source: Badan Pusat Statistika available at https://www.kemenparekraf.go.id/post/data-
kunjungan-wisatawan-mancanegara-bulanan-tahun-2020 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Number of Tourists in Thailand 
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As shown in Figures 1 and 2, there has been a decline in the number of tourists in both count-
ries. Since Thailand and Indonesia rely on their tourism industry to a large extent to derive na-
tional income, gastronomy tourism may help to boost the number of tourists and help to gene-
rate national wealth for both countries. The aim and objective of this research is to find 
fermented food that has potential to become food souvernir between Indonesia and Thailand. 
Furthermore, proposed fermented food product here can also be stimulated to become the icon 
of the region in future because of its interesting story based on its historical background ari-
sing from ancestor from each country and its traditional cooking recipe including method re-
sulting from its philosophy way of life.  

Besides, making by using local agricultural raw material can help to expand the market of its 
raw material. Moreover, not only  the artistic point of the product such as the way the foood is 
being seved, packaging, ethics, uniqueness of the taste, learning interest but also its nutritional 
benefit for body performance help to encourage the activity in gastronomic tourism to become 
one of the exotic experience in accepting these local fermented food products by buying them 
as food souvenirs among tourists from both countries.    

Gastronomy Tourism 

Gastronomy is an art and science that appreciates the cross of tribes, nations, race, groups, re-
ligion, gender, and culture through learning how to eat and drink different types of food and 
beverages under various conditions and situations (Turgarini, 2018). Gastronomy tourism can 
be interpreted as a tourism in which presents the value of art and culture simultaneously. 
However, in gastronomy, it is not only how to present the value of art but also human behav-
ior starting from the selection of ingredients to tasting the food to serving the food in accord-
ance to the nation’s flavor preferences and nutritional standards (Turgarini, 2018). 

Fermented Food 

Food fermentation is one of many ways to prolong shelf lives of food; in other words, is one 
form of food preservations that dates back to many centuries ago. Thus, fermentation process 
makes fermented food less perishable than its fresh food and this has become one of the at-
tractions to promote them as one type of souvenir. Besides that, fermenting food not only adds 
nutritional value but also adds certain health benefits by either increasing dietetic value or 
decreasing toxicity found in raw materials and ingredients used for making that particular acid 
fermented food.  

Acid food fermentation (mainly lactic acid fermentation) is an easy way to serve preservation 
purposes and creates new characteristics of a fermented food product based on the three “ 
NTs” concept  which are “New Taste, New Texture, and New Type” (Yunchalard S, 23rd July 
2018).  A mixture of organic acids, mainly lactic and acetic acids, been produced from fer-
mentation mostly driven by mixed strains of lactic acid bacteria and provide a few advantages. 
A mixture of the useful organic acids have created an acidic condition with lower pH value 
around 3.5-4.5 occurs, resulting in not only a new sour taste but also a new firm spongy tex-
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ture. Moreover, offering a good environment that can help to inhibit growth of non-desirable 
bacteria like spoilage and pathogenic bacteria found in food and drinks so that the food can be 
stored for a longer period of time and becomes safe for consumption has also created (Ko-
permsub & Yunchalard, 2008; Muntikah & Razak, 2017). In addition, acids generated from 
fermentation such as a Korean fermented mixed vegetable called kimchi can reduce some tox-
icity in vegetable like napa cabbage or silver beet by dissolving calcium oxalate after fresh 
silver beet fermented (Wadamori et al., 2014). 

Another example of acid fermented food is plaa-som made from fish called plaa-ta-pien in 
which it has a lot of bone scattering through fish flesh made it hard to consume, the acids ob-
tained from fermentation can dissolve calcium from fish bone as a result, fish bone become 
soft then can be easily eaten and swallowed (Yunchalard S, 23rd July 2018). Asian countries, 
South East Asian countries, predominantly, like Indonesia and Thailand, have various types of 
fermented foods that are indigenous to certain regions.  

These fermented food products can become souvenirs for tourists because they are more dura-
ble than the other type of food product as food fermentation is one of the ways to preserve 
food and in addition, contain various health benefits from desirable fermenting microorganism 
(good and generally recognized as safe, GRAS, mainly lactic acid bacteria). Thus, the objec-
tive is to concentrate on gastronomy tourism, a type of tourism that introduces culture and cui-
sine of a country, particularly two fermented food products in promoting gastronomy tourism 
between these two countries. By introducing any recognized local fermented food product 
from each country is the good way to try for gastronomy.  Peuyeum is a local fermented food 
in Bandung, Indonesia made of cassava and sticky rice fermented using yeast for a period 
ranging from 2-9 days in a tightly closed container. Plaa-som is one of many familiar fer-
mented foods in Thailand. Its main raw material is a fresh fish fillet or a wholly degutted and 
descaled fish fermented with cooked rice, freshly crushed garlic, and salt (TISI, 2005). Plaa-
som contains 762 lactic acid bacteria during its fermenting period made it reasonable safe food 
since lactic acid bacteria is a desirable group of food microorganism (Kopermsub & Yun-
chalard, 2010). 

MATERIALS AND METHODS 

Journals and books about fermented products in Indonesia and Thailand are references used in 
this research. This research is a qualitative research in which it provides descriptive 
explainations in the form of a literature review. Literature and documentation study conducted 
to understand tourist distribution and types of fermented food in Indonesia and Thailand from 
detailed and evident sources. The writer sought for books and journals with keywords ‘Indo-
nesia’, ‘Thailand’, ‘gastronomy’, ‘percentage of tourists’, ‘fermentation’,              ‘lactic acid 
bacteria’, ‘fermented food in Indonesia’, ‘fermented food in Thailand, ‘Peuyeum Bandung’, 
and ‘Plaa-som’. The journals and books selected from the collection read and then summa-
rized. 
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RESULTS AND DISCUSSIONS 

Indonesia and Thailand are countries that enriched with local cuisine found in their many 
provinces. Variations of cuisine becomes a factor that attracts tourists to come and visit. Alt-
hough the number of tourists traveling to both countries is fluctuating, it cannot deny that an 
increase in the number of tourists can happen every month in a year.  

Fermented products canbe marketed as an attraction for tourists as Food souvenir to try out 
authenticated products that offer them not only new delicious unique taste but also health ben-
efits. One of the cities in Indonesia that offers fermented products as its typical local food is 
Bandung. This city is located in West Java Province and inhabited mostly by Sundanese 
people. In Indonesia, this city has known for its creativity and culinary arts. This city has vari-
ous kinds of food innovation that combines various art components to increase its market val-
ue. Culinary tourism in Bandung offers numerous locations ranging from cafés, restaurants, to 
areas specifically made for street vendor stalls in which serve food with reasonable pric-
es(Rukma & Narulita, 2018). Besides utilizing beautiful places, people in Bandung pay atten-
tion to the flavors of the local food in order to attract customers.             

Gastronomy tourism can be one of the options for tourists to enjoy the local culture as well as 
to see how the food made and how it is been consumed. In this tourism activity, the consum-
ers receive fascinating and valuable information about food philosophy along with tradition 
and culture. However, unfortunately, the number of tourists who are interested in Sundanese 
gastronomy tourism is still minimal. Therefore, it has to be promoted to be part of the attrac-
tion for tourist using the ideas of gastronomy tourism. 

Turgarini (2018) had elucidated that there were four main factors that necessary to take into an 
account in order to increase the tourists’ interest for visiting Sundanese gastronomy destina-
tions. The first factor dealt with the general desires and objectives of tourists which included a 
unique attraction, having a special interest (such as Meeting, Incentive, Convention and Event. 
research, visiting family members), reasonable prices, refreshment, cultural heritage, sightsee-
ing, personal needs, near proximity to where they are staying life vitality, and the presence of 
a Sundanese chef. Secondly, the variety of recipes (i.e., there are altogether 303 recipes which 
related to Sundanese style of cooking). 

Third, turning an area into a foods cape as well as an estuary in Sundanese gastronomy to 
serve a local network for showcase business in processing food to invite tourist’s attraction. 
Finally, the fourth factor of Sundanese gastronomy attraction was gastro-diplomacy, and then 
after that were taste, flavor, food quality, positive effect towards health (nutrition, cleanliness, 
and freshness of food), food variation, cleanliness of the restaurant, and a story delivered from 
mouth to mouth. 

Bandung has become one of those destinations visited by tourists who are interested in Sun-
danese gastronomy. This city offers good value for tourists. Rukma & Narulita (2018) de-
scribed that supporting facilities provided in the city could definitely become other attraction 
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for tourists. The government and other stakeholders as well as society need to cooperate by 
continuing to innovate and providing adequate facilities to   increase tourists’ interest so that 
the number of tourists visiting the city rises.  

Snacks like Simping, Peuyeum Sampeu, and Surabi uniquely packed to make them souvenirs 
for tourists (Deputi Pengembangan Wisata Budaya, 2017; Turgarini, 2018; Radiyati & Agusto 
,1990) stated that peuyeum sampeu (fermented cassava) made from cassava processed by 
soaking the cassava after being cut and peeled then boiled them in boiling water to get half-
cooked product. Next, the half-cooked cassava has drained and let it out until being cold or in 
room temperature then coat it with yeast and store to ferment in a closed container. The tool 
used for maintaining cassava fermentation can be a plastic bag, taro leave, or a jar. Then, the 
cassava left up to 2 – 9 days to produce good fermentation as illustrated in Figure 3. 

 

                                         

         Figure 3. Flow diagram of Indonesia fermented cassava processing of peuyeum  

Source: Chandra F.E. (2016). Available at 
http://foodtechsgu14.blogspot.com/2016/04/fermentation-of-peuyeum-cassava-tapai.html 

Peuyeum is usually packed using rattan basket layered by newspaper so that it is not much 
sold in other places except in its city and sometimes without brand identity (Prasetyo & Hi-
dayat, 2018). This packing concept is not been considered as creative and innovative package 
for modernized marketing policy. As a result, tourists who visits Bandung city Indonesia buy 
peuyeum as their souvenir as the packaging is more attractive and easier to carry as displayed 
in Figure 4. Traditional style package of peuyeum is rich with tradition material derived from 
nature like banana leave and handmade rattan square basket but it is not convenient to carry 
during travel and not supposed to last in relatively longer time. Once the package has devel-
oped into a style in which it has more applicable for carry and transport by using plastic film 
to cover product make it as food souvenir for tourist since it is more hygienic, keep longer 
shelf life by using plastic container (Fig. 4C) and vacuum seal packages (Figs. 4D & E) and 
handy easy to travel with.       
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Figure 4.  A display of various packaging style of peuyeum  where A and B are the traditional 
style package using plastic wrap and  banana leaves in a handmade rattan basket while C,D, 
and E are peuyeum in a new style of packaging.  

As peuyeum is one of a typical Sundanese food so that the regeneration process of its entre-
preneur is very important and needed to increase by doing innovation for marketing and pro-
cessing the product (Abdurrahman et al., 2018). This causes some enterprises re-process the 
peuyeum to become other food products as   displayed in Figure 5 such as colenak, cookies, 
cakes, crispy peuyeum and so on. Therefore, the original peuyeum products have diversified 
into a variety of various new food products as peuyeum assortment. The concept of a product 
development has created product diversity to serve consumer’s need and preference. 

          

Figure 5. A display of food products assortment developed from peuyeum :-A colenak B:- 
peuyeum cookies, and C:-crispy peuyeum  

Peuyeum souvenirs can be found in 25 stores in Bandung city. These stores still open  during 
the lockdown policy in Bandung city effective since March to June 2020. The consumer can 
purchase these souvenirs through online applications such as Grab, which has enabled con-
sumers the ability to still easily enjoy this native fermented food during this unusual period of 
lockdown in the city. A distribution map of peuyeum sellers in Bandung City as presented in 
Figure 6. 
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Figure 6. Distribution Map of Peuyeum Seller Accesed By Grab and Gojek Aplication         
Source : Dewi Turgarini, 2022 

Thailand is a country with a wide variety of cuisines and has many kinds of fermented foods 
from both animal (popularly aquatic animal like fish and shrimp) and plant (popularly cereals, 
grain, fruit, and vegetable) distributed in each region of the country as shown in Figure 7. Of 
all the regions, plaa-som  is popular in the Northeast region. 

 

 

 

Figure 7. The distribution of various fermented food in Thailand 

Source:   Kristbergsson K & Oliveira J. 2016. Integrating Food Science and Engineering 
Knowledge In to The Food Chain 

One fermented product in particular that displays potential in becoming food souvenirs for 
tourists is plaa-som.  Plaa-som is a type of fermented fish product in Thailand that typically 
uses a local freshwater fish, the common Silver BARB fish species (Barbonymus gonionotus) 
locally referred to plaa-ta-pien in Thai as listed in Table 1.  
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Table 1. The Classification of fermented fish products inThailand 

Plaa-som (Fermented Fish from Thailand) 

Types of fish used Carp, Silver BARB, (Plaa-ta-pien) 

Location Isaan, (North Eastern Region) Thailand 

Spatial coordinate  

Used Application Food Panda 

Fermented fish with salt 
and carbohydrates 

Plaa-raa, Plaa-som, Plaa-paeng-daeng, Som-fak, Plaa-jom 

Website/social media https://www.foodpanda.co.th/ 

After being descaled, degutted, slit open, thoroughly cleaned, and soaked in brine for a period 
between 1 to 1.5 hours at room temperature, the fish is subsequently drained and air-dried be-
fore being mixed in with other ingredients include cooked white rice, crushed fresh garlic, and 
salt as exhibited in Figure 8.  

 

                                                             

                                 A                                                                  B 

Figure 8. The display of major raw material and main ingredients for making plaa-som 
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              A: freshwater fish, a common BARB species (Barbonymus gonionotus) local name is 
plaa-ta-pien  

              B: pretreated plaa-ta-pien by descaling, degutting, slit open together with main in-
gredients which are cooked white rice, fresh garlic, and salt grain. 

The mixture is then left to undergo fermentation for a few days as from 3-5  or up to 12 days 
at room   temperature in a jar or a closed lid container until acidity has been created which, in 
turn, gives it a new sour taste as shown in Figure 9 (Saisithi, 1987; Kristbergsson & Oliveira, 
2016). However, the process of making this fermented delicacy may vary according to differ-
ent parts of regions in Thailand depending on local organoleptic preferences (TISI, 2005; Val-
yasevi & Rolle, 2002). Thus, various recipes with variety of mainly freshwater fish, different 
type of cooked rice either normal white rice or sticky rice, rock or sea salt, some region prefer 
to add slight amount of sugar or palm sugar. Each recipe is required to create a sour taste and 
a new firm texture for the fish after fermentation from any recipe. Plaa-som is one of many 
popular fermented foods particularly been consumed in the northeastern region of Thailand 
since its sour taste is favored among the region’s inhabitants and is usually sold in local mar-
kets until recently one or two brands started selling it in supermarkets. Prior to serving, vari-
ous herbs and spices added into plaa-som during frying, steaming or grilling to fulfill the per-
fect taste of the dish. To promote this local dish is to present cooked plaa-som in an attractive 
way based on gastronomy concept as a finger food like fish burger or to add cooked plaa-som 
in to the menu of restaurant. As displayed in Figure 10, the fermented fish served with 
steamed sticky rice patty with red chili, onions, and green salad in a cocktail party (Fig.10 C). 
This is a key point that the raw fermented plaa-som package has to have a serving suggestion 
(i.e., cooking tips & instructions). 
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Figure 9.  A flow diagram of general plaa-som production steps (modified from Saisithi, 
1987; Kristbergsson  & Oliveira, 2016) 

Figure 10. The Display of plaa-som dishes 

            A: deep fried plaa-som served with fresh onion and fresh red chilli pieces served at home. 

   B: grilled plaa-som served with deep fried onion, green salad, and red chilli in a restaurant 

            C: plaa-som cocktail for a cocktail party: a piece of deep fried plaa-som served in a form of 
finger food in a burger style with steamed sticky rice patty garnishing with green salad and tomato 

 Source : Yunchalard, S., September,2022. 

Plaa-som contains a variety of lactic acid bacteria in different genera including Lactococcus 
garvieae, Streptococcus bovis, Weisiella  cibaria, Pediococcus pentosaceus, and Lactobacil-
lus plantarum which can all be found during fermentation (Kopermsub & Yunchalard, 2010). 
Since the raw material used to make     plaa-som is fish, it has made it so that this product is 
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rich of relatively good quality protein from fish. During fermentation, the protein in the fish 
undergoes degradation and generates a mixture of amino acids (Chadong et al., 2015). The 
number of lactic acid bacteria and amino acids in this product can enhance the product quality, 
especially increasing health benefits for consumers.  Nowadays, various types of plaa-som 
package are available in the modern market for consumer convenient as easy carrying package 
and a suitable product on the shelf of modern shopping centers as showed in Figure 11. Vacu-
um package can extend the shelf life of the products that is why these days vacuum-sealed 
package in a clear material has gained popularity as it can see the product, prevent from food 
smell, and have no problem to put in the suitcase (Figs.11B & C). The steps in making plaa-
som needs to be carefully studied and followed accordingly in order to obtain a fermented 
product with superior quality; therefore, it is important to adhere to the  carefully laid out pro-
cedures and identify critical control points during the process of making  plaa-som. It is nec-
essary to observe and write down all details in each step to be able to take better control over 
the production process and to yield a product of high standards, especially high in safety and 
product quality consistency (Kopermsub & Yunchalard, 2008). 

A                                                 B                    C 

Figure 11.  A display of various types of plaa-som product 

A: packages of pre-cooked plaa-som  (after fermentation is completed) 

B: a vacuum package of pre-cooked (after fermentation is completed) 

C: a vacuum package of ready to eat plaa-som by deep fried method 

The efforts to use local plants like cassava will become a huge attraction for tourists, especial-
ly the foreign ones. However, the high content of crude fiber, the low content of crude protein, 
the low amino acid balance, and the anti-nutrition substance become separate constraints for 
local food utilization (Pamungkas, 2011). This is precisely why fermentation of these raw ma-
terials should carry out in order to increase local food production supplemented with lots of 
nutrients and upgrade the value of gastronomy for that particular local raw material. Ferment-
ed products that result from Food Acid Fermentation found to contain a mixture of organic ac-
ids mainly lactic and acetic acids that act to serve as anti-carcinogenic substances (Masdarini, 
2011). Peuyeum contains vitamin B1 in which it can help to rejuvenate our body. Fermented 
herbal drinks made from a particular kind of herb called Houttuynia cordata Thunb. known as 
plu-kao in Thai and fermented by mixed strains of lactic acid bacteria. This fermented herbal 
drink found to contain a number of phenolic and organic acids known to exhibit anticancer 
and antioxidation activities that may use as an alternative treatment for cancer patients 
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(Senawong et al., 2014). Fermented products by lactic acid bacteria in which this particular 
group of bacteria has tendency to be probiotics that provide a number of health benefits such 
as inhibits bad bacteria and in turn increases good bacteria in the human body (Parvez et al., 
2006) 

Good appearance with better texture accompanied by an acceptable good taste and artistic 
packaging draws attention to fermented foods in such a way that brands it as healthy souvenirs 
to attract tourists.       Gastronomy tourism can be an advantage as a tool rather an activity that 
increases the number of tourists and disseminates knowledge of the culture and culinary arts 
in Indonesia and in Thailand. 

CONCLUSIONS 

Peuyeum and plaa-som are traditional fermented foods from Indonesia and Thailand that can 
become souvenirs for tourists that are visiting either country, especially the region of the Sun-
danese tribe in Indonesia. The fermented fish product, plaa-som, generated by acid food fer-
mentation driven by lactic acid bacteria in which it has a tendency to possess healthy aspects 
from their metabolites and it also has a potential to be probiotic, a health-promoting organism. 
Product innovation, interesting packaging, and gastronomy tourism can support the increase of 
product purchasing by tourists as well as the tourists’ knowledge about fermented foods with-
in these two countries. 
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ÖZET  

Önceleri fizyolojik ihtiyaç sayılan beslenme kültürünün, bireylerin seyahat kararlarını 
etkileyen konulardan biri haline geldiği görülmektedir. Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi ile 
başlayan bu serüvenin, farklı coğrafyalardan harmanladığı kültür ile zenginleştirdiği 
bilinmektedir. Afyonkarahisar şehrinin bu bağlamda tercih edilebilir unsurlarının başında 
mutfak kültürünün gelmesi beklenmektedir. Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar şehrinin 
bilinirliğinde gastronomik unsurların rolünün belirlenmesidir. Bu doğrultuda Afyonkarahisar 
şehrinin bilinirliğinde (tanıtımında) bir paydaş olarak yer alan ve araştırmanın evrenini 
oluşturan 14 yiyecek-içecek hizmeti alanı öğretmenlerinin görüşleri ortaya konulmuştur. 
Araştırmanın ilk aşamasında gastronomi kavramı, Türk mutfak kültürü ve Afyonkarahisar 
mutfağı ile ilgili literatüre yer verilmiş olup, sonrasında mülakat tekniği ile elde edilen veriler 
yer almaktadır. Veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden mülakat/görüşme 
tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Yapılan 
analizler sonucunda Afyonkarahisar denildiğinde ilk akla gelen gastronomik öğelerin sucuk, 
kaymak, lokum olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: gastronomi, bilinirlik, Afyonkarahisar, kültür, yöresel mutfak 

THE ROLE OF GASTRONOMIC FACTORS IN AFYONKARAHİSAR 
CITY AWARENESS 

ABSTRACT  

It is seen that nutrition culture, which was considered a physiological need before, has 
become one of the issues that affect the travel decisions of individuals. It is known that this 
adventure, which started with the settlement of the Turks in Anatolia, enriched it with the 
culture it blended from different geographies. Culinary culture is expected to come first 
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among the preferable elements of Afyonkarahisar city in this context. The aim of this research 
is to determine the role of gastronomic elements in the awareness of Afyonkarahisar city. In 
this direction, the opinions of 14 food and beverage service teachers, who are a stakeholder in 
the awareness (promotion) of Afyonkarahisar city and constitute the universe of the research, 
were revealed. In the first stage of the research, the literature on the concept of gastronomy, 
Turkish culinary culture and Afyonkarahisar cuisine is included, and then the data obtained by 
the interview technique are included. Descriptive analysis method was used in the analysis of 
the data. As a result of the analyzes made, it is seen that the first gastronomic items that come 
to mind when Afyonkarahisar is mentioned are sausage, cream and Turkish delight. 

Keywords: gastronomy, awareness, Afyonkarahisar, culture, regıonal cuisine 

GİRİŞ  

Gastronomi, yemek yeme ve içme bilimi olarak ortaya çıkmakta olup insanlık tarihinde 
yıllardan yıllara, nesillere aktarılan bir olgudur (Zengin, Uyar, Erkol, 2015: 1). Yemek bilimi, 
yemeğin iyi sanatı, iyi yemek yemeğe olan düşkünlük, yemeği anlama gibi anlamlar da 
taşımaktadır (Özkök, 2017: 1). İnsanların sağlıklı yaşamak ve sağlıklarını korumak için ilk 
basamak ihtiyaçlarından olan beslenme, örf, adet, gelenek, görenek gibi olguları içinde 
barındırmakta ve yemek kültürü olarak adlandırılmaktadır (Arslan, 1997: 29). Toplumların 
tükettikleri yiyeceklere bakarak sahip oldukları kültür hakkında bilgi sahibi olmakla birlikte 
(Kasar, 2021: 1) biyolojik olarak sadece karın doyurma faaliyeti gerçekleştirmediklerini, 
toplumların, örf, adet ve yaşam şekillerini de oluşturdukları gerçeğini yansıtmaktadır (Beşirli, 
2010: 159). Güler (2010: 1)’e göre toplumların yaşam şekilleri, kullandıkları araç-gereçler, 
pişirme ve saklama yöntemleri kültürü oluşturan etkenlerdendir. Türk mutfak kültürü Orta 
Asya’dan başlayan geleneklerle birlikte başlamış ve tarih sahnesine çıktığı kültürlerden de 
etkilenerek beslenme alışkanlıklarını oluşturmuştur (Demirgül, 2018: 1). 

Anadolu’ya yerleşme ile başlayan serüven kültürel anlamda mutfak alanında değişiklikler 
göstermeye başlamıştır (Şimşek, Soylu, Özkaya, 2020: 1). Anadolu’daki binlerce yıllık 
birikimin üzerine tarih sahnesinde edindiği kültürleri katarak mutfak kültürünü 
zenginleştirmiştir (Gümüş, 2011: 1). Sadece Orta Asya ve Anadolu’daki gelenekle sınırlı 
kalmayan Türk mutfağı Yakındoğu ve Avrupa’nın mutfaklarından da izler taşımış ve bunu 
medeniyetleriyle birleştirmiştir (Candar, 2019: 1). Türklerin ilk dönemlerinde yerleşik bir 
hayatta olmayışı, farklı bölgeler görmeye, farklı medeniyetlerden kültürler harmanlamaya, 
farklı devletleri tanımaya neden olmuş ve kendi yaşam biçimlerini ve yemek kültürlerini 
oluşturmuştur (Kızıldemir, Öztürk, Sarıışık, 2014: 1). Türk mutfak kültüründe öne çıkan bazı 
başlıklar, kutsal atfedilen ekmeğin tüketimi, kebap adı verilen ürünlerin yanında et 
yemeklerinin ve hamur işlerinin fazlalığı, zeytinyağı kullanımının olması, yemeklerin meyve 
veya meyve kurularıyla tatlandırılması, tuz ve kırmızıbiberin oldukça fazla kullanımı, yoğurt 
kullanımının fazlalığı, pekmezin kullanılması, sade ve gösterişsiz tabakların hazırlanması 
sayılabilir (Sürücüoğlu ve Özçelik, 2008; Anonim 2018; Solmaz, Dülger Altıner, 2018: 110). 
Türk mutfak kültürünün perçinlendiği Afyonkarahisar mutfağının binlerce yıllık Hitit, Frig, 
Selçuklu ve Osmanlı izlerini taşımaya devam ettiği görülmektedir (Aydın, 2015: 1). 
Afyonkarahisar mutfak kültürüne bakıldığında Ege Bölgesi’nde olmasına rağmen Anadolu 
topraklarındaki tüm bu etkileşimleri bünyesine katmış olup, bireylerin daha çok tarım ve 
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hayvancılıkla uğraştığı görülmektedir. Bu mutfağı diğer mutfaklardan ayıran özellikler hamur 
işlerinin yapılmasıyla birlikte haşhaşın, manda sütünün, iç yağın kullanılıyor olmasıdır 
(Sandıkçı, Özkan, 2017: 852). Bu bağlamda Afyonkarahisar şehrinin kültürü mutfak tarzlarını 
etkilemiş ve ürün kollarından farklı yiyecekler ortaya çıkmış olup, bu kültürü UNESCO 
tarafından gastronomi şehri olarak tescillenmiştir. Araştırma Afyonkarahisar şehrinin 
bilinirliğinde gastronomik öğelerin rolünün ortaya konulması ve bilinirliği sağlanmamış 
ürünler için ne gibi uygulamalar yapılmasının ortaya konulmasıdır. 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

Gastronomi kelimesinin etimolojik olarak incelenmesine bakıldığında Yunanca gastro (mide) 
ve nomos (kural) kelimelerinin birlikte oluşturduğu bir bütünlük olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yeme-içme ile bütünleşen bu kavram yiyecek ve içeceklerin ne şartlarda sunulmasından ne 
kadar sunulmasına, hangi ürünlerle servis edileceğinden ne zaman tüketileceğine kadarki tüm 
aşamaları da ele almakta olan bilim dalıdır (Santich, 2004). Özdemir ve Dülger Altıner (2019: 
1)’ e göre gastronomi ile birlikte gastronomi turizmi kavramı ortaya çıkmış ve şu şekilde 
tanımlanmıştır: İnsanların farklı destinasyonları yemek ile birleştirip gezi rotalarını buna göre 
oluşturmasıdır. Gastronomi turizmi kavramı olarak ele alınmış, ülkeler açısından pazara yeni 
bir soluk getirmiş, deneyimleyenler açısından bir farklılık oluşturmuştur (Sarıışık ve Özbay, 
2015: 1). 

Yemek yeme eylemi insanoğlunun varlığını sürdürdüğünden beri gündemde olan bir olgu 
olmakla birlikte her toplum için değişkenlik göstermekte ve o toplumun kültürünü 
oluşturmaktadır. Toplumların oluşturduğu yemek kültürü sadece yemeği ele almamakla 
birlikte o kültürün kullandığı araç- gereç, pişirme teknikleri, saklama koşullarını da 
kapsamaktadır (Güler, 2010: 1).  

Dünyanın parmakla gösterilen mutfakları arasında yer alan Türk mutfağı, değişik malzemeler 
ve lezzetlerin bir arada kullanılmasıyla bilinir ve Çin ile Fransız mutfakları ile birlikte 
sayılmaktadır (Baysal, 1997: 49). Fransız bir tarihçi notlarında yemek yapmayı bilmediklerini 
ve Haçlı Seferleri sırasında bu becerileri Türklerden öğrendiklerini dile getirmişti (Arıkdal, 
2009: 30). Günümüzde Türk mutfağının diğer bilinen mutfakların gerisinde kalması 
matbaanın ülkemize getirilişi ve hattatların işsiz kalma korkusuyla kullanılmaması olası 
nedenlerden biri olarak sayılmaktadır, bununla birlikte el lezzeti, göz kararı gibi tanımlamalar 
Türk halkının standart reçete yazmasını engellemiştir.  

Türk mutfağındaki öğreti sistematiği usta- çırak ilişkisinden ileri gelmekte, belirli reçetelerin 
yazıldığı defterler bulunmamakta ve sadece gözlemleyerek yemek yapmanın inceliklerini 
öğrenme söz konusuydu (Arıkdal, 2009: 28-29). Bununla birlikte Mehmet Kamil’in yazdığı 
Melce-üt Tabbahin Türklerin ilk yemek kitabı olarak ortaya çıkmaktadır (Arıkdal, 2009: 28). 
Tarihin zenginlikle buluştuğu bu mutfak kültürü, farklı uygarlıklarla ilişkiler halinde olması 
ve coğrafi olarak konumunun elverişli olması nedeniyle Orta Asya’ dan bu zamana kadar 
ayakta durmayı başarmıştır (Durlu Özkaya ve Cömert, 2017: 7). Türk mutfağı oluşumunda 
Türklerin Orta Asya’da konar-göçer vaziyette yaşarlarken Anadolu’ya gelip yerleşik hayata 
geçmeleri etkili olmuştur. Türk mutfak kültürü, Orta Asya’ da yaşarken edinilen mutfak 
bilgisi, Selçuklu mutfak bilgisi, Osmanlı mutfak bilgisi ve Cumhuriyet Dönemi mutfak bilgisi 
olarak ayrılmalıdır (Kızıldemir, Öztürk, Sarıışık, 2014: 193).  
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Orta Asya’da Türk mutfağını özel kılan yiyecek maddelerinin başında at eti ve koyun eti 
gelmekte iken, büyükbaş hayvanların tercih edilmemesinin nedeni kışın fazla yemek yeme 
ihtiyacı duyulmasından kaynaklanmaktadır. Küçükbaş hayvanın daha çok erkek olanı tercih 
edilirken, meyve- sebze yetiştiriciliği belirli bölgelerle sınırlı kalmaktaydı (Durlu Özkaya ve 
Cömert, 2017: 10). Tahıl ürünlerinden coğrafyada en iyi yetiştiriciliği yapılan buğday, arpa ve 
yulaf ve bunlardan elde edilen tarhana, bulgur gibi ürünler mutfağın önemli 
özelliklerindendir. Süt ve süt ürünlerinden yoğurt, lor, peynir, kaymak ve kımız tüketilen 
ürünlerdendir.  

Peçenek Türklerinin Avrupa’ya yoğurdu öğretmesi bilenen bilgiler arasındadır. Farklı 
yerlerdeki yabani otlar ve sebze yemekleri de mevcuttur (Arıkdal, 2009: 20). Türklerin göç 
halinde yaşamaları yiyecekleri saklama konularında da farklılık yaratmıştır. Yiyecekleri yazın 
kurutup kışın yemeleri ve göçtükleri yerlere kolay götürebilmeleri yaşanılan coğrafyanın halk 
üzerinde nasıl etki bıraktığını kanıtlamaktadır. Kaşgarlı Mahmut’un kayıtlarında geçen 
kurutulmuş et için ‘yaz ok’, ‘baharda ye’ tabirinin yapılmış olması ve Türklerin uzun süre 
kuru ete ‘kak’  adını vermesi bu şekilde açıklanabilmektedir. Koyun ve at etinden yapılan 
sucuk (soktu) yapımı da mutfakta görülen diğer yöntemlerdendir (Durlu Özkaya ve Cömert, 
2017: 11). Türk mutfak kültüründe ekmek ve hamur işleri tüketilmektedir. Yahni adı verilen 
az sulu salça ilaveli yemekle birlikte kebaplar önemli bir yer tutar.  

Sebze yemekleri, otlar ve mantarlar sevilerek tüketilir. Herhangi bir yemeğe başlamadan önce 
soğan, salça ve domates ayrılmaz üçlüsü kavrulur ve ne yemeği yapılıyorsa üzerine eklenerek 
pişirilir. Soğan sadece yemeklere doğranarak eklenmemekle birlikte suyu çıkarılarak, 
rendelenerek çeşitli köfte ve çorbalara da ilave edilerek kullanılmaktadır. Yağ kullanılan ve 
kıymet verilen bir destek malzemesi olarak görülür ve özellikle sadeyağ, zeytinyağı ve kuyruk 
yağı kullanılmaktadır. Baharat olarak nane, kimyon, karabiber, kırmızıbiber de 
kullanılmaktadır (Arıkdal, 2009: 21-22). Türk mutfağındaki geleneksel pişirme yöntemleri 
yağda kızartma, ızgara yapma ve kapalı kapak içerisinde sulu bir şekilde pişirmedir. Derin 
yağda veya az yağda kızartma yapıldığı gibi bol suda haşlama yöntemi de bu mutfakta 
kullanılmaktadır. Tandır yöntemiyle et kancalara asılarak kuyu ya da fırına asılarak 
pişirilmektedir ( Baysal, 2000: 32-33).  Bununla birlikte su buharında pişirme, saçta pişirme, 
közleme (söğürme), yağ ile suyu karıştırıp pişirme kullanılan diğer yöntemler olarak 
görülmektedir (Halıcı, 2021: 39-40). 

Neolitik zamandan beri tarih sahnesinde olan Afyonkarahisar şehri Hitit, Frig, Kimmer, Lidya 
ve Persler ile birlikte (Bülbül, 2010: 5), İskitler, Roma, Pond Krallığı, Bizans, Emevi, 
Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı’ya da ev sahipliği yapmıştır (Sarı, 2003: 1). İç Ege, 
Orta Anadolu olarak geçen bölgede çeşitli yerli halklar (Azeriler, Çerkezler) her ilçenin farklı 
mutfak zenginliğinin oluşmasına neden olmuştur (Nasrattınoğlu, 1981: 215). 
Afyonkarahisar’da yaşayan halk tarım ve hayvancılıkla uğraştığından, yaşam şekli yiyecek 
kültürünü de etkilemiştir. Hamur işleri, et ve et ürünleri mutfakta önde gelen besin 
maddeleridir (Kızıldemir, 2019: 1). Haşhaş ve haşhaş yağının kullanımı fazla olmakla birlikte 
severek tüketilmektedir. Bulgur ve bulgurun türevleri, nohut mercimek, buğdaydan elde 
edilen göce adı verilen ürün ile iç yağı (don yağı) bu mutfak kültüründe kullanılmaktadır 
(Kalkan vd., 2018: 4).  
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Afyonkarahisar mutfak kültüründe yemekler çeşitli başlıklar altında toplanmaktadır. 
Bunlardan ilki buğdaydan elde edilen yiyecekler sınıfıdır. Bu sınıfın içinde mercimekli bulgur 
pilavı, solta pilavı, çullama köfte, ilabada dolması, sırt dolması, sulu köttü (köfte), göce 
köttüsü (köftesi), göce tarhanası, keşkek yer almaktadır. İkinci sınıflandırma hamur işleri 
sınıflandırmasıdır ve arabaşı, cızdırma, cücü, çörekler, börekler (ağzıaçık, bazlama, börek, 
katmer, ocak bükmesi, şepit), dolam, hamırsız, haşıl, kaygana, lokul, makarnalar (cimcik, 
hamuraşı, ev makarnası, muska hamuraşı, sakala sarpan, velense hamıraşı), övme, peksimet, 
ekmek, pideler (ak pide, haşgeşli pide, katıklı pide, yalım pidesi), pişiler (halka, lokma, pişi)’ 
den oluşmaktadır (Nasrattınoğlu, 1974: 11-28).  

Üçüncü olarak et yemekleri sınıflandırılmasında bütüm (bütün) et, garın (işkembe), kıyma, 
kızartma, söğüş, taş eti, özbek pilavı, paçık (paça)’ dır. Dördüncü bölümde yer alan sebze 
yemekleri kısmında afiyan (afyon) salatası, patlıcan yemekleri, ilabada dolması, şakşuka, sırt 
dolması, zürbiye, maydanoz musakkası sayılmaktadır. Son kısımda tatlılar olarak yer almış 
ekmek tatlısı, haşgeş helvası, incir dolması, kar helvası, kaymaklı şeker, kaymaklı lokum, 
saksağan beyni, yumurta tatlısı, sümme tedarik tatlısı, elma tufanesi, erişte baklavası, bisküvi, 
fırma (hurma) baklavası, gara helva, gırma helva, gurabiye, höşmerim, kedi külümbe, tel 
helva, ağız, palize, su muhallebisi, yepinti olarak bulunmaktadır (Nasrattınoğlu, 1981: 219-
221). Afyonkarahisar yemek kültüründe Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan 
coğrafi işaret ve tesciller de mevcuttur Afyonkarahisar mutfak kültüründe bulunan tescil almış 
ürünler (Tablo 1) ile yöresel ürünler (Tablo 2) de gösterilmiştir. 
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Tablo 1. Afyonkarahisar Tescilli Ürünleri 

 ÜRÜN ADI TESCİL 
TARİHİ 

MENŞEİ MAHREÇ 

1 Afyon Ağzıaçığı 29.04.2021  x 

2 Afyon Bükmesi 29.04.2021  x 

3 Afyon Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 11.12.2019  x 

4 Afyon Kaymağı 10.07.2009 x  

5 Afyon Kebabı 29.04.2021  x 

6 Afyon Lokumu 25.01.2021  x 

7 Afyon Manda Yoğurdu 27.07.2021 x  

8 Afyon Pastırması 02.08.2005  x 

9 Afyon Patlıcan Böreği 29.04.2021  x 

10 Afyon Sucuğu 02.08.2005  x 

11 Afyon Velense Hamur Aşı 29.04.2021  x 

12 Afyon İlabada Sarması 10.03.2021  x 

13 Afyonkarahisar Göce Köftesi 15.11.2021  x 

14 Afyonkarahisar Patatesli Ekmeği 30.07.2018 x  

15 Afyonkarahisar Çullama Köfte 17.03.2021  x 

16 Emirdağ Dolgulu Köfte 26.05.2021  x 

17 Emirdağ Güveci 19.01.2021  x 

18 Emirdağ Koyun Yoğurdu 06.09.2021  x 

19 Emirdağ Yumurtalı Pidesi 26.05.2021  x 

20 Sandıklı Haşhaş Ezmesi 20.01.2022  x 

21 Sandıklı Kapama Yemeği 17.12.2021  x 

22 Sandıklı Kürek Helvası 20.01.2022  x 

23 Sandıklı Sac Eti 20.01.2022  x 

24 Sultandağı Gılli Kirazı 08.01.2021 x  

25 Sultandağı Kirazı 08.01.2021 x  

26 Çay İlçesi Vişnesi 10.09.2007 x  

27 Şuhut Keşkeği 11.12.2018  x 
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YÖNTEM  

Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar şehrinin bilinirliğinde gastronomik unsurların rolünün 
belirlenmesidir. Bu doğrultuda Afyonkarahisar şehrinin bilinirliğinde (tanıtımında) bir paydaş 
olarak yer alan ve araştırmanın evrenini oluşturan yiyecek-içecek hizmeti alanı 

Tablo 2: Afyonkarahisar Yöresel Yemekleri  

Afyon Kebabı Elma Kompostosu Manda Yoğurtlu Kış 
Salatası 

Afyon Köy Kahvaltısı Elmasiye Mantı 

Afyon Övmesi Erişte Maydanoz Musakka 

Afyon Salatası Göce Köftesi Mercimekli Bulgur Pilavı 

Ak Pide Göce Tarhanası Nişan Kurabiyesi 

Arap Aşı Hamır Aşı Ocak Bükmesi 

Aşure Haşhaş Helvası Özbek Pilavı 

Ayva Kompostosu Haşhaş Tatlısı Paça (Paçık) 

Ayva Tatlısı Haşhaşlı Börek Palize 

Bamya Haşhaşlı Bulgur Pilavı Patates 

Biskevit Haşhaşlı Lokul Patates Salatası 

Bütüm Et Kalburabastı Patlıcan Gömme 

Cızdırma Katıklı Pide Patlıcan Musakka 

Çullama Köfte Katmer Pirinç Çorbası 

Dana Kavurma Kayısı Hoşafı Pişi 

Dana Tandır Kaymaklı Baklava Pırasa Musakka 

Domates Turşusu Kaymaklı Güllaç Sakala Çarpan Çorba 

Düğü Salatası Kaymaklı Kabak Tatlısı Salatalık Turşusu 

Düğülü Biber Dolması Kaymaklı Vişneli Ekmek 
Kadayıfı 

Su Muhallebisi 

Düğülü Lahana Sarması Kıymalı Patates Sucuk Döner 

Düğün Çorba Kıymalı Taze Fasulye Sucuk Köfte 

Duvaklı Hindi Kuşburnu Hoşafı  

Kaynak: https://gastroafyon.org/yemek-tariflerimiz/ adresinden 08.03.2022 tarihinde 
erişilmiştir. 
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öğretmenlerinin görüşleri ortaya konulmuştur. Evren, bir araştırma sorularına cevap bulmak 
amacıyla verilerin toplandığı canlı ya da cansız büyük gruplara verilen isim olarak 
tanımlanmakla birlikte, örneklem ise evreni temsil etme gücüne sahip uygun örnekleri 
seçmeye yönelik süreci tanımlamaktadır (Büyüköztürk vd. , 2008: 80-81). Araştırmada 
Afyonkarahisar ilinin uygulama alanı olarak seçilmesinin nedeni zengin mutfak kültürü ile 
kendini kanıtlamaya başladığının düşünülmesidir. Araştırmanın verilerinin elde edilmesinde 
yarı-yapılandırılmış görüşme formundan yararlanılmış olup, evreni oluşturan Afyonkarahisar 
il ve ilçelerinde görev yapan 22 yiyecek-içecek hizmeti alanı öğretmeni ile yüz yüze 
(mülakat) ve yazılı olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Katılımcıların görüşme yapmak 
istememesinden kaynaklı tam sayıya ulaşılamamış ve 14 yiyecek-içecek hizmeti alanı 
öğretmeni ile görüşmeler tamamlanmıştır. Görüşme sorularının belirlenmesinde, alan yazında 
konu ile ilgili yapılmış araştırmalardan yararlanılmıştır (Gökkaya, 2019: 177; Karahan, 2019: 
51-59; Sormaz, Madenci ve Yılmaz, 2020: 120-125; Yalın, 2020: 137; Akyol ve Zengin, 
2021: 1703). Katılımcıların görüşme sorularına tarafsız ve dürüstçe cevaplar verileceği 
varsayılmıştır. Görüşmeler katılımcılardan alınan izin doğrultusunda Nisan-Haziran 2022 
tarihleri arasında yazılı ya da yüz yüze görüşülerek kayıt altına alınarak yapılmıştır. Nitel 
araştırma tekniklerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, verilerin 
düzenlenmesi, ortalamalarının, frekans değerlerinin, yüzde ve standart sapmalarının 
özetlenmesini içeren analiz yöntemi olarak tanımlanmaktadır (Erdem, 2011: 144-145). 
Araştırmanın literatürü ulaşılabilen yerli ve yabancı kitap, tez ve makaleler taranarak 
tamamlanmıştır. 

BULGULAR  

Araştırmada evreni temsil eden 14 yiyecek-içecek hizmeti alanı öğretmenine 
Afyonkarahisar’ın bilinirliğinde gastronomik unsurların rolü kapsamında sekiz tane soru 
yöneltilmiştir. Görüşmelerden elde edilen bilgilere katılımcıların verdiği bilgiler 
doğrultusunda yer verilmiştir. Katılımcıların kişisel bilgilerini açığa çıkarmamak için, K1 ile 
K14 şeklinde kodlama yapılmıştır. İlk olarak katılımcıların demografik özellikleri Tablo 3’te 
ifade edilmiştir.  

Tablo 3.  Katılımcılara İlişkin Demografik Bilgiler 
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1  Erkek Bekâr 31 Lisans 9.501- 12.750 TL 6 yıl 

2  Erkek Evli 40 Lisansüstü 9.501- 12.750 TL 19 yıl 

3  Erkek Evli 38 Lisans 9.501- 12.750 TL 7 yıl 

4  Erkek Evli 36 Lisansüstü 9.501- 12.750 TL 16 yıl 

5  Erkek Evli 33 Lisans 4.251 – 9.500 TL 15 yıl 
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Demografik verilere bakıldığında katılımcıların 12’sinin erkek, 2’sinin kadın olduğu, medeni 
durumları bakımından 13 katılımcının evli, 1 katılımcının bekâr olduğu, eğitim durumları ele 
alındığında katılımcıların 12’sinin lisans eğitimi, 2’sinin yüksek lisans eğitimi aldığı 
gözlemlenmiştir. Katılımcıların ortalama yaşları 37, sektör tecrübeleri ise ortalama 13 yıldır. 
Katılımcıların 11’i 9.501- 12.750 TL, 2’si 4.251 – 9.500 TL, bir katılımcının ise 12.751 – 
17.000 TL gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

Tablo 4: Afyonkarahisar Gastronomik Unsurlarına Yönelik Bulgular 
Araştırma 
Sorusu Afyonkarahisar denilince aklınıza gelen gastronomik unsurlar nelerdir? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 
“Denizli’de doğmuş biri olarak gastronomi şehri olduğunu biliyorum. 
Türkiye'nin 3 gastronomi şehrinden bir tanesi. Sucuk, kaymak, ekmek 
kadayıfı, lokum gastronomik unsurlar olarak sayılabilir.” 

K2 “Kaymak, termal, et ürünleri, köy ekmeği, ekmek kadayıfı, pastırma, 
sucuk, lokum.” 

K3 
“Afyonkarahisar yemek kültürü olarak hamur işleri, sebze, yemekleri, et ve 
et ürünlerinin, haşhaşın, coğrafi işaretli ürünlerin mutfak üzerinde etkisi 
görülmektedir.” 

K4 “Keşkek, bükme, sakala çarpan çorbası, zürbiye, çullama köfte, ağzı açık, 
Afyon sucuğu, kaymağı haşhaşla yapılan ürünleri.” 

K5 “Sucuk, lokum, patatesli ekmek, kaymak, bükme, sakala çarpan çorbası, 
kaymaklı ekmek kadayıfı.” 

K6 
“Yörenin üretimine dayalı tarım ve hayvancılık sektörünün sonucu olan 
ürünler; hamur işleri (mercimekli, patatesli bükme, ıspanaklı börek, 
patatesli köy ekmeği vb.),sucuk, manda kaymağı ve lokum).” 

K7 “Kaymak, bükme, sucuk, patatesli ekmek, ekmek kadayıfı, çullama köfte, 
lokum, ilibada sarma.” 

K8 “Sucuk, kaymak, lokum, ekmek kadayıfı.” 

6 Erkek Evli 33 Lisans 9.501- 12.750 TL 7 yıl 

7 Erkek Evli 38 Lisans 9.501- 12.750 TL 17 yıl 

8 Erkek Evli 38 Lisans 12.751 – 17.000 TL 15 yıl 

9 Kadın Evli 36 Lisans 9.501- 12.750 TL 14 yıl 

10 Erkek Evli 39 Lisans 9.501- 12.750 TL 15 yıl 

11 Erkek Evli 34 Lisans 4.251 – 9.500 TL 10 yıl 

12 Erkek Evli 58 Lisans 9.501- 12.750 TL 20 yıl 

13 Kadın Evli 34 Lisans 9.501- 12.750 TL 13 yıl 

14 Erkek Evli 35 Lisans 9.501- 12.750 TL 13 yıl 
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K9 
“Sucuk, kaymak, lokum, ekmek kadayıfı, ilabada dolması, çullama köfte, 
göce köftesi.” 

K10 
“Kaymak, bükme, katmer, ağzıaçık, Gastro Afyon, gastronomi şehri, 
lokum.” 

K11 “Sucuk, kaymak, lokum ağzı açık, haşhaşlı bükme.” 

K12 

“Afyon bölgesinde yetişen mandaların sütünden yapılan kaymak, 
Afyonkarahisar’ın kendine has haşhaşından yapılan hamur ürünleri (başka 
yörelerde üretilse de Afyonkarahisar’dakinin yerini tutmamaktadır), ekmek 
kadayıfı ( Afyonkarahisar’ın manda kaymağı ile tüketildiğinde farklı bir 
anlam kazanmaktadır), Afyon sucuğundan yapılan yumurta yemeklerini de 
bu guruba mutlaka katmalıdır.” 

K13 “Kaymak, lokum, sucuk, pişmaniye, hamur ürünleri.” 

K14 “Kaymak, lokum, sucuk, pişmaniye, bükme ve lokul.” 

Tablo 4’e göre Afyonkarahisar denilince akla gelen gastronomik öğelere K1, K2, K4, K5, K6, 
K7, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 katılımcıları akla gelen gastronomik öğelere sucuk, 
kaymak, lokum cevabı verirken, K3 tarafından hamur işleri, sebze yemekleri, et ve et ürünleri 
akla gelen gastronomik öğelerden sayılabileceği belirtilmiştir. 

Tablo 5. Afyonkarahisar Geleneksel Yemeklerinin Turizme Kazandırılmasına Yönelik 
Bulgular 
Araştırma 
Sorusu Sizce bu geleneksel yemekler turizme nasıl kazandırılabilir 

 Katılımcılar Cevaplar 

K1 “Daha çok tanıtım yapılarak ve tanıtım için daha çok bütçe ayrılarak 
kazandırılabilir. Şu anda bence yetersiz.” 

K2 

“4 yıldır yapılan Gastronomi ve Turizm Festivali kapsamında bu ulusal ve 
yerel basında tanıtılarak, bildiğim kadarıyla 11 tane 5 yıldızlı oteli var 
Afyonkarahisar'ın. Bu otellerin büfesinde yerel ürünler, şehir içindeki ya da 
alışveriş merkezlerindeki İkbal Lokantası gibi sulu yemek veya yöresel yemek 
veren yerlerin büfelerinde yer verilirse insanların gastronomi amaçlı turizme 
gelmelerine neden olabilir ya da Türkiye tarafından tanınmasına neden 
olabilir.” 

K3 
“Tanıtım ve reklam faaliyetlerinin daha fazla arttırılması gerekmektedir. Bu 
faaliyet işlemini halkın tüm kesimlerine de aktarılması ve herkesin 
sahiplenmesi gerekliliği anlatılması gereklidir.” 

K4 “Mini porsiyonlarla hediyelik ürünler halinde fuar, organizasyonlar ve 
turizm tesislerinde sunulabilir.” 

K5 

“Yukarıda saydığım unsurlar turizme kazandırılmış merkez ve ilçelerde 
rahatlıkla ulaşılabilen unsurlardır. Fakat yöresel yemek kısmında Afyon 
denilince insanın aklına pek bir şey gelmiyor. Örneğin sakala çarpan 
çorbası kaç işletmede yapılıp talep gören bir unsurdur.” 

K6 “Afyon’un turistik yerlerinin turizm açısından hareketlenmesi yöresel 
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yemeklerin turizme kazandırmanın en kolay yolu olduğunu düşünüyorum.” 

K7 

“Öncelikle standart bir tarif belirlenmelidir. Afyon genelinde bunlar 
uygulanmalıdır. Köyler arasında bile farklı yöntemler var. Hepsi güzel 
olabilir ama tanıtmak isteniyorsa standardı olmalı, turizm açısında yöresel 
lezzetlerin yapılabileceği mekân sayıları artmalı, halk için sıradan olan bir 
patatesli ekmeği turizmde yer verilmeli, il çapındaki yemek kültürü işe ilgili 
uğraşan kişilere tanıtım yapılmalıdır.” 

K8 

“Öncelikle söz konusu geleneksel yemekler bölgedeki otellerin menülerine 
yerleştirilerek tanınırlığı artırılabilir. Ulusal ve uluslararası fuarlarda 
yöresel yemeklerin tanıtımının yapılması yöresel yemeklerin ve yöresel 
ürünlerin tanıtımını yapan firmaların, özellikler sosyal medya üzerinden 
yapacakları paylaşımlar bu tarz ürünlerin turizme olan katkısını 
sağlayacaktır.” 

K9 
“Medyada tanıtım faaliyetleri artırılabilir. Otel menülerinde yer verilebilir. 
Yol kenarlarında gelen-geçen misafirlere küçük hediyelikler şeklinde ikram 
edilebilir.” 

K10 
“Devamlı olarak gastronomi şehri olduğumuz tüm illerde hatırlatılmalıdır. 
Reklam boyutu hızlandırılabilir. Ayrıca Afyon esnafı bu olguyu daha iyi 
sahiplenmelidir.” 

K11 

“Yöresel ev hanımları yemekleri sergisi ve yarışması yapılabilir. Turizm 
sezonunda (özellikle yazlık bölgelere giden tatilciler bu noktadan geçtikleri 
için) dinlenme tesislerinde stantlar açarak ve uluslararası otellerde bölge 
günleri yapılarak (Ege Bölgesi gecesi vs.) bölgemiz turizme 
kazandırılabilir.” 

K12 

“Afyon ilinde gastronomik unsurları taşıyan yemekleri müşterilerine sunan 
lokanta ve restoranların sayısı artırılmalıdır. Afyon’da faaliyet gösteren 
yıldızlı konaklama tesislerinin menülerinde mutlaka Afyon’a has yemek 
büfelerinin oluşturulması gerekir. Afyon’dan başka yerleşimlere çeşitli 
sebeplerle topluca giden insanların gittikleri yerlere Afyon’a ait 
sunulabilecek ürünlerin götürülmesine olanak sağlamak gereklidir. Bu 
ürünlerin tanıtımı için Yerel Yönetimler ve Valiliklerde uygun bütçelerin 
oluşturulması gerekir.” 

K13 “Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin düzenli olarak tekrarlanması 
gerekmektedir.” 

K14 “Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak tekrarlanması 
geleneksel yemeklerin turizme kazandırılması açısından önemlidir.” 

Tablo 5’e göre K1, K3, K10, K13, K14 Afyonkarahisar gastronomi şehri olarak reklam ve 
tanıtım faaliyetlerinin, sürekli ve devamlı bir şekilde yıl boyunca yapılması önemli olabilir, 
esnaf ve yerel halk bu sahiplenmeyi hissettirmelidir cevabını ifade ederken, K2, K4, K6, K7, 
K8, K9, K11, K12 Afyonkarahisar’da mevcut olan otellerin menülerine yöresel yemekler 
eklenebileceğini, bu yemekleri sunan lokanta ve tesislerin sayıları artırılmasının önemli 
olabileceğini vurgulamaktadır. Afyonkarahisar’a gelen misafirlerin buradaki ürünleri 
götürebilecekleri hediyelikler hazırlanmasına olanak sağlanması önemli olabilir, 
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Afyonkarahisar’ın turistik yerlerinin hareketlenmesi, standart bir tarif uygulanması ve 
medyada yemek işi ile uğraşan kişilerin bu konuya destek vermesi önem teşkil edebilir 
cevabını ifade etmektedir. 

Tablo 6. Afyonkarahisar Yemek Kültürü Destinasyon Çekicilik Unsuruna Yönelik 
Bulgular 
Araştırma 
Sorusu 

Afyonkarahisar’ın sahip olduğu yemek kültürünü bir destinasyon çekicilik 
unsuru olarak görüyor musunuz? Neden? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 

“Elbette görüyorum çünkü çok geniş ve köklü bir mutfağı var. Hem 
hayvansal gıdalara hem bitkisel gıdalara baktığımızda oldukça yoğun 
hazırlanan yemekleri var. Burada yaşayan insanlar her şekilde yararlanmış 
bundan. Dediğim gibi zaten Türkiye'nin 3 gastronomi şehrinden biri olması 
bu zenginliği ortaya seriyor. Bir kere kaymağı çok meşhur. Bunun yanı sıra 
biraz önce dediğim gibi bitkilerden de oldukça fazla yararlanılmış. Katmeri, 
yöresel gözlemeleri. Bunların hepsi her zaman öne çıkmasında bir etken. Bir 
de dediğim gibi sadece mesela Adana sadece et yemekleri ile sınırlı. Ama 
burada öyle bir şey söz konusu değil. Burada hamur işleri de oldukça zengin 
et yemekleri de oldukça zengin.” 

K2 

“Afyonkarahisar bir geçiş güzergâhı, yolların kesiştiği yer.  Seyahat eden 
Türkiye nüfusunun %95'inin Afyon'da durduğunu ya da Afyon'u bildiğini 
biliyorum. Bu coğrafi olarak bir avantaj bana göre. Burada en önemli faktör 
gastronomik olarak bakmayacağım termal olarak bakacağım. Termal 
turizmi insanlar bir kısa tatil olarak görüyor ama termal turizmin içeriğine 
baktığımızda ama bunların değişim kürleri var. Örneğin 21 günlük bir kür 
var. Termal turizm sağlık turizminin altında uzmanların önerdiği amaçlı ya 
da sıcak su amaçlı değil de daha çok sağlık amaçlı kullanılırsa çekicilik 
olarak bir cazibe merkezi haline gelebilir. Sağlık turizmi kapsamında 
yapılırsa. Biz bunu sadece ülke içinde değerlendiriyoruz mesela küçük bir 
örnek vereyim. Almanya'nın termal turizm gelirleri Türkiye'deki turizm 
gelirlerinden daha fazla. Biz bir turizm ülkesiyiz dediğimiz halde Almanya 
gibi deniz faktörü bile olmayan ya da yaz turizmi olmayan yerde termal 
turizm pastasından bu insanlar büyük pay alıyorlar. Bir de  Macaristan 
örneği var mesela diyebilirim.” 

K3 
“Afyonkarahisar mutfağı tam olarak gün yüzüne çıkartılmadığı ve 
tanıtılmadığı için destinasyon çekiciliği için eksiklikleri bulunmaktadır.” 

K4 

“Küçükbaş hayvancılıkla birlikte yakın bölgelerin et ihtiyacını fazlasıyla 
karşılamaktadır. Yemek kültürü de doğal olarak üretimi sağlanan ürünlerle 
gerçekleşmektedir. Yemek kültüründe kullanılan haşhaş tatlı ve kahvaltılara 
renk katmaktadır. Manda kaymakları ile birlikte turizm destinasyonuna 
tanıtabildiği müddetçe güzel bir yer edinecektir. Ayrıca ülkemize ziyarete 
gelen yabancı (Uzakdoğu) turistlerin İstanbul-Pamukkale- Kapadokya 
destinasyonda ilave edilmesi gerekilen bir nokta haline gelmelidir.” 
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K5 

“Görmüyorum. Çünkü bu ilçede 6 yıldır bulunuyorum yemek kültürü 
bakımından Afyon’da bilinen veya talep gören bir yemek çeşidine henüz 
rastlamadım veya çevremde bu yemekleri ‘’şu yöresel yemeği, şurada yedim 
çok güzeldi’’ diye anlatılan bir yemek de duymadım. Kısacası sucuk, 
kaymak, ekmek kadayıfı, ekmek dışında restoranlarda talep gören bir mutfak 
henüz değildir. Hala başka gastronomi şehirlerine ait yemekler daha çok 
talep görmektedir. Bunun da sebebi çeşitlerinin yeteri kadar olmaması veya 
bilinmemesindendir.” 

K6 

“Afyonkarahisar’ın yemek kültürü Afyon’un çekicilik unsurlarındandır. Öyle 
ki; Afyon üzerinden geçerek başka illere yolculuk yapan insanlar Afyon’a 
uğrayıp lokumunun sucuğun ve ekmeğinin tadına bakmak isterler. Hatta 
giderken de alırlar ki gittikleri yerdeki insanlara ikram olsun.” 

K7 
“Çeşitliliği az olduğu için pek görünmüyor. Yani et ve hamur ağırlıklı 
olduğu için diğer besin öğelerini içermeli. Ayrıca haşhaş denilen ürünün ön 
plana çıkarılmalı.” 

K8 

“Özellikler yerel esnaf içerisinde uzun yıllardır yöresel yemeklerin ve 
ürünlerin üretimini yapan firmaların destinasyon çekiciliği olduğunu 
düşünüyorum (Aşçı Bacaksız, İkbal, Altınay Lokum vb.). Çünkü bu tarz 
yerlerde üretimi yapılan ürünlerin yerinde tadılması gerekliliğini 
düşünüyorum.” 

K9 
“Gastronomik ve kültürel anlamda kendini kanıtlamaya başlamış bir şehir. 
Tanıtım faaliyetleri ile birlikte bu potansiyelinin herkese kanıtlamaya aday.” 

K10 “Yemek kültürü artık destinasyonların ilk sıralarında yer almaya başladı. 
İnsanlar bu durumun çekiciliğinin farkına varmaya başladı.” 

K11 “Evet birkaç spesifik üründe bu gerçekleştirilebilir.” 

K12 “Görüyorum. Çünkü Afyonkarahisar’da yapılan birçok yemek başka 
yörelerde yapılmamaktadır.” 

K13 “Görüyorum. Çünkü oldukça zengin bir yemek kültürüne sahip. Farklı 
medeniyetlerden etkilenmiş. Kendini bu alanda ispatlamış.” 

K14 
“Görüyorum. Yemek kültürü bu ilde gelişmiş vaziyette. Sadece hamur işi 
veya et ürünleriyle anılmıyor. Farklı yemek prensipleri ile anılması 
muhtemel. Biraz tanıtım faaliyetlerine düşüyor iş.” 

Tablo 6’ya göre K1, K4, K6, K8, K9, K10, K11, K12, K13, K14 adlı katılımcılar 
Afyonkarahisar hamur işleri, et yemekleri, tatlıları ile zengin mutfaklar arasında gösterilebilir, 
tek bir ürün kolundan üretim yapılmamakla birlikte, farklı medeniyetlerle harmanlanmış 
mutfağının gastronomik anlamda kendini kanıtlamaya aday bir şehir olduğu düşünülebilir, 
tanıtım faaliyetlerinin etkin kullanılması destinasyon çekicilik unsuru açısından önemli 
olabilir cevabını ifade etmektedir. K3, K5, K7 adlı katılımcılar Afyonkarahisar bilinen 
ürünleri dışında (sucuk, kaymak, ekmek kadayıfı, ekmek, lokum) destinasyon çekicilik unsuru 
olarak görülmediğini, bunun nedeninin yemek çeşitlerinin yeteri kadar olmaması, bu çeşitlerin 
bilinmemesi ya da tanıtımının yetersiz yapılmasının sayılabileceğini vurgulamaktadır. 

Tablo 7. Afyonkarahisar’a Gelen Yerli ve Yabancı Turistlerin Yöresel Yemeklere 
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İlgisine Yönelik Bulgular 

Araştırma 
Sorusu 

Afyonkarahisar’a gelen yerli ve yabancı turistlerin yöresel yemeklere olan 
ilgisini nasıl buluyorsunuz? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 

“Yerli turistlerin yöresel yemeklere olan ilgisi oldukça fazla. En azından 
Afyon'da nelerin olduğunu benim gözlemlerim konusunda biliyorlar. Bilerek 
geliyorlar buraya. Özellikle ürün almaya gelenler var. Ama yabancı 
turistlerin çok fazla bir bilgisi yok bence bu konuda. Bunun da tanıtım 
eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum özellikle yurtdışında tanıtım 
yapılmıyor.” 

K2 

“Tabii ki gösteriyorlar. Ben de öğrencilerimi çeşitli zamanlarda termal 
otellere iş gezilerine ya da staj faaliyetlerini götürüyorum. İnsanların olduğu 
yerde tüketmesi çok ama mesela bir lokumdur bir köy ekmeğidir bir 
leblebisidir. Sandıklı bazında düşünürsek, sucuğudur, et ürünleridir, 
şarküteri ürünleridir. Bunları paketleme ve götürme anlamında daha çok 
tercih ediyorlar ama kaymağın raf ömrü bir haftadır. Standart üretimi ne 
kadar yapılsa da bir haftadan sonra saklama sıkıntısı var. Ama benim 
bildiğim kadarıyla Sinanpaşa’da bir Tazılar köyü var. Manda Çiftliği 
mevcut. Afyon'un koordinatlarını veren 3833. Bir coğrafi işaret mağazaları 
var. Koyun sütünden mandadan mozzarella peynir yapıyorlar. Doğa, yeşillik 
ve üretim anlamında düzenlenmiş bir çiflik. Benim bildiğim kadarıyla Afyon 
kaymağını coğrafi işareti standartlarına göre üreten tek yerdi  2-3 sene 
içerisinde. Pandemi döneminde pek araştırma fırsatı bulamadım yapıldı mı 
yapılmadı mı bilemiyorum ama bir mozzarella peynirinin yapıldığını iyi 
biliyorum. Kuran kişi de BMW'nin Türkiye'deki yan ürünlerini üreten 
Borusan Holding'in patronu. Kendisi Afyonlu.  Kendi memleketime güzel bir 
yatırım yapmış. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde de manda ile alakalı bir 
araştırma merkezi var. Hatta onlar da geliştirme ve ıslah amaçlı manda 
yoğurdu ve kaymağı yaptığını, sattığını biliyorum yaptıklarını. Bu şekilde 
sürdürülebilir bir faaliyet olabilir.” 

K3 

“Turistlerin temel amaçları doğrultusunda gitmiş oldukları yerlerin mutfak 
kültürlerini tanımak isteyecektir. Son birkaç yıla gelene kadar turistlerin bu 
ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda eksiklik yaşanmaktaydı. Son 
zamanlarda yapılan projelerle birlikte bu eksiklik giderilmeye başlandı.” 

K4 

“Deniz güneş kum üçlüsü dışında doğa ve kültür ziyaretinde bulunan 
turistler için her zaman yeni deneyimler heyecan uyandırmaktadır. 
Seyahatleri boyunca tercihleri bu doğrultuda olmaktadır (Kapadokya 
bölgesinde testi kebabı servisi vb.).” 

K5 “Sucuğu, kaymağı, lokumu ve ekmeği seviliyor ve satın alınıyor.” 

K6 “Oldukça ilgililer. Esnaf lokantalarını tercih ediyor yöresel ürünlerin tadına 
bakmak istiyorlar.” 

K7 “Gelmeden önce duydukları ürünleri zaten tüketiyorlar ya da alıp gidiyorlar 
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(lokum, sucuk vb.). Burada asıl amacı gastronomik yelpazenin genişlemesi 
için diğer ürünlerin ön plana çıkarılmasıdır.” 

K8 

“Afyonkarahisar çeşitli illeri birbirine bağlayan kavşak noktası olduğu için, 
özellikle ilimizi ziyarete gelen turistlerin lezzet durağı olmuştur. Yolculuk 
esnasında en azından kaymak, lokum, sucuk- ekmek gibi ürünlerin satın 
alınması, bu ürünlerin bilinirliğinin ve ilgisinin olduğunun göstergesidir.” 

K9 
“Sadece geçiş güzergâhı olarak değerlendirmeyip burayı ziyarete gelen 
misafirler gerek yerel lokantalarda yemek yiyerek gerekse buralardan satın 
aldıkları ürünleri evlerinde pişirerek bu ilgiyi göstermektedirler.” 

K10 
“Yöresel ürünler satmak ve tanınırlık tüm turistlerin ilgisini cezp etmektedir. 
Afyon’a geldiklerinde ya da il dışından online satıştan olarak bu ürünleri 
satın almak istemektedirler.” 

K11 “İlgileri var karşılaştıklarında tercih ediliyor.” 

K12 

“Yeterli bulmuyorum. Çünkü tanıtımın yeterli olduğunu düşünmüyorum. 
Tanıtım faaliyetlerinin dijital medyada daha fazla yapılması gerekir. 
Afyonkarahisar terminalinde ve tren istasyonlarında Afyon’un gastronomi 
şehri olduğuna dair en küçük bir bilgi yok. (Zafer Havaalanında var mı 
bilmiyorum)Kültür Turizm Müdürlüğünün bu konuda bir çalışması 
görülmemektedir.” 

K13 
“Yemek kültürü zengin olduğu için yerli ve yabancı turistlerin bu mutfağa 
ilgi gösterdiklerini düşünüyor ve esnaf lokantalarındaki turistlerden bunu 
anlıyorum.” 

K14 

“Dışarıya çıktığımızda, özellikle uzun çarşıdaki esnaflarda yabancı ve yerli 
turistlere rastlamak mümkün. Afyon’a has ürünleri sadece burada 
tüketmiyorlar. Evlerine de götürüyorlar. Çoğu esnafın online sipariş hizmeti 
olduğunu da biliyorum. Bu kanallardan da ürünleri almak istiyorlar. Fakat 
bunu sadece yol güzergâhı olarak gelip geçenler tercih ediyor. Afyon’daki 
bir lezzeti yemek için insanlar buraya gelmiyorlar.” 

Tablo 7’ye göre K1, K2, K3, K5, K6, K8, K9, K10, K11, K13, K14 “Yerli turistlerin ilgisi 
yöresel ürünlere ve esnaf lokantalarına karşı gayet olumlu sayılabilir. Geldikleri yerin mutfak 
bilgisini öğrenmek istiyorlar. Yabancı turist için tanıtım eksikliğinden kaynaklanan 
problemler olabilir. Sadece geçiş güzergahı olarak değerlendirmeyip buradaki ürünleri 
tüketmekte, paketli ürünlerden evlerine götürmekte ve online olarak sipariş tercih 
edilmektedir” cevabını verirken, K7, K12 “Afyonkarahisar’a gelmeden önce bildikleri 
ürünleri tüketiyor veya paketli halde alıp götürüyorlar. Ürün bazında gastronomik yelpazenin 
genişlemesi fayda sağlayabilir. Fakat tanıtım eksikliğinden kaynaklanan sıkıntılar olduğu için 
bu ilginin yeterli olduğu düşünülmemektedir. Dijital medya veya havalimanı, otobüs terminali 
gibi noktalarda tanıtımların yapılması önemli olabilir” ifadeleri katılımcılar tarafından önemli 
görülmektedir. 
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Tablo 8. Yöresel Mutfak Kültürünün Afyonkarahisar Destinasyon Pazarlamasında 
Daha Verimli Nasıl Kullanılabilirliğe Yönelik Bulgular 
Araştırma 
Sorusu 

Yöresel mutfak kültürü, Afyonkarahisar’ın destinasyon pazarlamasında 
nasıl daha verimli kullanılabilir? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 

“Afyon zaten yapıyor. Bu gayet güzel bir şey tanıtım için, pazarlama için 
ama bence yeterli değil. Destinasyon pazarlaması için özellikle kırsal 
kesimlerde yaşayan halkla birlikte çalışmalar yapılmalıdır. Sonuçta bu 
mutfağın hemen hepsi kırsal kesimde yaşayan halk tarafından ortaya 
çıkarılmış. Yani kaymağın yerinde yapılışına, geleneksel yöntemlerle 
yapılışının gösterilmesi için bir yer hazırlanırsa bu çok daha güzel olabilir 
ya da normal yemeklerini burada yaşayan halk tarafından nasıl yapıldığı 
gösterilirse, yani göz önünde getirilirse çok daha faydalı olabilir. Bence yani 
tanıtım konusunda kırsal kesimin biraz daha ağırlık verilmesi destinasyon 
açısından olumlu yönde etkileyecektir.” 

K2 

“Afyon'un özellikle gastronomik ürünlerinin tanıtılmasını istiyoruz. Az önce 
de söyledik patlıcan böreğinin, çullama köftenin, göce köftesinin, alaca aşın, 
Sandıklı ilçesindeki sakala çarpan çorbasının,  ağzı açık, nokulun, hamur 
işlerinin tanıtımları ulusal medyada da gündemde olduğu için insanların da 
ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Hem maliyetsiz hem de maliyetli kanallar 
seçilerek bu düzenleme devam edebilir.” 

K3 

“Tanıtım çalışmalarının Valilik ve Belediye tarafından yürütülmesinin 
yanında Afyonkarahisar’daki işletmelerinin de bu konuda destek vermeleri 
gerekmektedir. Coğrafi konumu itibariyle özellikle merkezi kesişme 
noktalarında ve şehir merkezinde Afyonkarahisar mutfağına ait mutfak 
atölyeler kurularak yöresel ürünlerin yapılması gereklidir.” 

K4 

“İç pazarda yaygın olarak bulunan ve günden güne sayısı artan konaklama 
tesislerinin kalitesindeki artış ve alternatif yöresel ürünlerin bulundurulması 
bölge tanıtımına katkı sağlayacaktır. Tanıtımı yapılan hem iç hem de dış 
turizme katkı sunan termal tesisler tercih boyutunda katkı sunacaktır. İlave 
olarak kültürel aktarımın sağlandığı görsel ve işitsel paylaşımlar tanıtımı 
unutulmaz bir hale getirecektir ( Kültürel kıyafetler, yöresel şarkılar, Afyona 
ait kültürel oyuncak bebekler hediyelik eşyalarla birlikte akılda kalan 
deneyimler sağlayacaktır.).” 

K5 

“Afyon’un mutfak kültürü öncellikle Afyon halkına iyice benimsetilmesi 
gerekir. Öğretmen olarak okullarımızda bile belli başlı yemekler veya 
yöresel ürünler dışında hem Afyonlu olmayan öğretmenler hem de 
öğrencilerin bilgisi bulunmamaktadır. Bununla ilgili öğretici uygulamalı 
çalışmalar ile alt yapı sağlam oluşturulmalı. Daha sonra çeşitli fuar etkinlik 
festival gibi etkinliklerle bu yöresel mutfak kültürü tanıtımı yapılmalıdır.” 

K6 
“Yapılan uluslararası yarışmalara sektördeki işletmelerin desteğiyle 
gastronomi eğitimi alan veya sektörde çalışan personelin katılımları 
artırılırsa Afyon’un yemek kültürünün pazarlanması daha kolay olacaktır.” 
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K7 “Ürünlerin öz tarifleri korunarak vegan, vejetaryen mutfağı, füzyon 
mutfağında uygulanabildiğinin gösterilmesi gerekir.” 

K8 

“4.maddede bahsettiğim gibi Afyonkarahisar’ın gastronomik unsurları daha 
çok destinasyon pazarlaması için değil de, yol müşterilerinin geçerken 
uğrayıp aldıkları yada deneyimledikleri ürünlerdir. Destinasyon pazarlaması 
noktasında, özellikler ilimizde bulunan konaklama işletmelerinin sadece 
termal turizmi ön plana çıkaracak etkinliklerin yanı sıra, gastronomi 
turizmini canlandıracak faaliyetleri de pazarlama stratejilerinin içerisine 
almalıdırlar.” 

K9 
“Küçük hediye paketlerinde ikramlıklar hazırlanabilir. Yol kenarı 
işletmelerde ve otogarlarda bunlar pazarlanabilir. Medya bilinirliği 
artırılarak daha geniş kitlelere bu çekiciliği tanıtmak gereklidir.” 

K10 
“Reklam boyutunun hız kazandırılması gerekmektedir. Esnafın eğitimlere, 
denetlemelere tabi tutulması gerekmektedir. Bu eğitimlerin ve denetlemelerin 
sık olması gerekmektedir.” 

K11 “Halk eğitim merkezlerinde veya kadın kültür evlerinde bu işle ilgilenenlerin 
bilgi ve tecrübelerini nasıl pazarlayacaklarıyla ilgili eğitim verilebilir.” 

K12 

“Bu sorunun cevabı üniversitemiz, Ticaret Sanayi Odası, yiyecek içecek 
hizmetleri alanında faaliyet gösteren yıldızlı otellerin ve termal turizm 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının topluca yapacakları 
çalışmalarla cevaplanabilir. Marka şehirdeki destinasyon pazarlamasını 
sivil halkın ya da esnafın başarabileceğini düşünmüyorum.” 

K13 “Tanıtım çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğinin biliyorum. Farklı 
kanalların kullanılarak bu bilinirliğin artacağını düşünüyorum.” 

K14 

“Devlet kanalıyla duyurulması daha sağlıklı olabilir çünkü emsal teşkil 
etmesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu pazarlama için tanıtım 
faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kanallarda reklam ve billboard şeklinde 
verilmesi faydalı olacaktır.” 

Tablo 8’e göre K1, K5 “Afyonkarahisar halkının destinasyon pazarlaması açısından 
bilinçlendirilmesi, kırsal kesimde yaşayan halkın atölyelerde gelen misafirlere yöresel 
ürünlerin nasıl yapıldığının gösterilmesi, çeşitli yarışmalar ve fuarlarda bunların tanıtımlarının 
yapılması fayda sağlayabilir” cevabını ifade ederken, K2, K3, K4, K6, K8, K9, K10, K11, 
K12, K13, K14 “Maliyetli ve maliyetsiz tanıtım kanalları seçilerek, üniversitenin, Valiliğin, 
Belediyenin, turizme katkı sağlayan termal tesislerin, Ticaret ve Sanayi Odası’nın yuvarlak 
bir masa etrafında buluşması önemli olabilir. Ulusal ve uluslararası kanallarda, billboardlarda 
reklam ve tanıtım kampanyaların yapılması, küçük ikramlıklar hazırlanarak gelen misafirlere 
hediye edilmesi sektörde çalışanların çeşitli yarışmalara katılması önemli olabilir. Esnafın 
konu ile ilgili eğitime tabi tutulması, kadın kültür evlerindeki kişilerin bilgi ve tecrübelerini 
nasıl aktaracağı ile ilgili eğitimlerin olması tanıtım açısından faydalı olabilir” cevabı ifade 
edilmiştir. 
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Tablo 9. Afyonkarahisar İli Gastronomi Turizminin Gelişmesi İçin Paydaşlara Düşen 
Sorumluluklara Yönelik Bulgular 
Araştırma 
Sorusu Afyonkarahisar denilince aklınıza gelen gastronomik unsurlar nelerdir? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 

“Bizlere düşen sorumluluklar bunun tanıtımında görevli/gönüllü aktif olarak 
rol almak. Tabii bunların hepsi bir bütçeye dayanıyor. Maalesef bütçe çok 
yetersiz bu konuda. Özellikle halka olan bütçe yetersiz. Yani biraz önce 
dediğim gibi kırsala biraz daha yatırım yapılırsa oradaki halkın geleneksel 
ürünleri nasıl hazırladığı üzerine biraz daha durulursa daha fazla bir 
tanıtımı olur. Yani diğer özellikle Bakanlıklardan, Belediyelerden de bu 
konuda halka destek anlamında bir bütçe ayrılması gerekiyor. Çünkü halk 
burada sadece kendi yağıyla kavrulmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi çok küçük 
dükkânlar var. Çok küçük yerlerde geleneksel ürünleri yaşatmaya 
çalışıyorlar. Yani bu esnafın da yaşaması için bu halkın da yaşaması için 
belli bir destek sağlanırsa çok daha faydalı olur.” 

K2 
“Ticaret Odası, Belediyeler, üniversiteler, öğretmenler, esnaflar yuvarlak 
bir masa etrafında toplanıp bununla ilgili tanıtım faaliyetleri kararları 
almalıdır.” 

K3 

“Özellikle üniversitenin katkılarıyla gastronomi ile ilgili paneller, 
konferanslar düzenlenmelidir. Konaklama işletmeleri haftanın bir günü 
sadece Afyonkarahisar‘ın yöresel yemeklerinin olduğu mönüler çıkartmalı, 
diğer günlerde ise mutlaka mönülerinde yöresel yemekleri 
bulundurmalıdır.” 

K4 

“Belirli gün ve haftalarda yapılacak organizasyonlara yöresel yemekler, 
ürünler ve etkinliklerle paydaşların katılımın sağlanması önemli olacaktır. 
Paydaşlara sağlanan teşviklerle verimli organizasyonlar hazırlanabilir. 
Termal tesislerde aylık veya haftalık olarak sistematik bir şekilde tanıtım ve 
etkinlikler düzenlenebilir.” 

K5 

“Kimse sorumluluktan kaçmadan elini taşın altına koymalı insanlar kendi 
bireysel çıkarlarını bu amacın üstüne çıkarmamalıdır. Bu gelişimin 
sağlanabilmesi için tüm ilin bu bilince kavuşturulması ve bunun tüm ilçe 
köylere de yayılması gerekir. Yapılan etkinlikler öncelikle alan öğrencileri 
sürece dâhil edilmesi onlara da sorumluluk verilmesidir.” 

K6 “Maddi ve manevi verilen destekler artırılmalı, teşvikler paydaşlarla birlikte 
çeşitli organizasyonlarda kullanılmalıdır.” 

K7 

“Planlı çalışma yapılabilir. Öncelikle konusunda uzman kişilerle bir 
komisyon kurulur(aşçı, turizm yetkilileri, reklamcılar, vb.).Komisyon yol 
haritası çıkartır. İl genelinde tüm tüzel ve gerçek kişiler bilinçlendirilmelidir. 
Özellikle bu şehirde yaşayan birçok kişi Afyonun Coğrafi İşaretli ürünlerini 
bilmemektedir.” 

K8 “Konaklama işletmelerinin gastronomi turizmini canlandırması, termal 
turizmin yanı sıra gastronomik unsurları da ön plana çıkarması 
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gerekmektedir. Yerel esnaf, gelen yerli ve yabancı turistlere gereken ilgiyi 
göstererek canlılığı artırmalıdır. İlimizde düzenlenen ‘Gastro Afyon’ 
etkinliği kapsam olarak genişletilerek daha fazla kitlelere hitap etmelidir. 
Günümüz teknolojileri ve sosyal medya kullanılarak ilimiz gastronomi 
turizminin gelişmesinde SKT’ler, Belediye, Valilik ve yerel esnaf üstüne 
düşen görevi yerine getirmelidir.” 

K9 
“Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler çeşitli 
organizasyonlarda el birliği oluşturmalıdır. Etkinlikler senede bir değil 
birkaç zaman planlanmalıdır.” 

K10 “Tüm paydaşlar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün liderliğinde koordineli 
bir şekilde çalışmalıdır.” 

K11 

“Esnaflar yönlendirme, tanıtımı reklamı iyi yapmalıdır. Kalifiye eleman 
çalıştırmalıdırlar. Bilgiyi ve tecrübeyi sunan elemanları insan ilişkileri 
yönünde eğitmek gerekiyor. Ne kadar bildiğin değil, ne kadar anlatabildiğin 
aktarabildiğin önemlidir.” 

K12 

“Paydaşların ortak çalışmasıyla yiyecek içecek hizmetleri alanındaki tüm 
tesislerdeki çalışanların eğitimi (Afyon yöresel yemek kültürü konusunda) 
sağlanabilir. Bu çalışmayı Milli Eğitim Müdürlüğü ve üniversitemiz 
yapabilir. Yaz mevsiminde Afyonkarahisar Belediyesi her hafta bir yöresel 
yemeğimizin tarifini içeren bilgi ve afişleri şehrin ana noktalarındaki 
billboardlarda şehrimize gelenlerle paylaşabilir. Bu yemeği bulabilecekleri 
lokantaların bilgileri paylaşılabilir. Üniversite yurtlarındaki 
yemekhanelerde yöresel Afyon yemeklerine yer verilebilir.” 

K13 “Reklam kampanyalarını duyurmak, yemek yarışmaları düzenlemek ve 
bunlara katılmak, organizasyonlarda bir fiil çalışmak.” 

K14 

“Afyon bölgesinde turizmle ilgilenen, kapılarını yerli ve yabancı turizme 
açan esnaf dâhil olmak üzere tüm paydaşlar elini taşın altına koymalıdır. 
Tanıtım faaliyetlerinin sosyal medyada tanıtılması, ağızdan ağıza pazarlama 
yoluyla bunun tanıtılması, düzenlenen festival ve yarışmalara katılma 
sağlanırsa önemli olacaktır.” 

Tablo 9’a göre K1, K2, K5, K6, K7, K8, K9, K10 tarafından “Üniversite, Belediye, STK’ları, 
öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik, yerel esnaf, 
aşçılar, turizm yetkilileri yuvarlak bir masa etrafında toplanıp fikir alış verişi yapması 
gastronomi turizmi açısından önemli görülebilir. Kimse sorumluluktan kaçmadan elini taşın 
altına koyarsa, tüm ilçelere bu bilinç yayılırsa faydalı işler yapılabilir. Maddi ve manevi 
destekler artırılarak tanıtım faaliyetlerinin sürekli ve düzenli yapılması, çeşitli 
organizasyonların yapılması, termal turizmin yanında gastonomi turizminin de öne 
çıkarılması katkı sağlayabilir” ifade edilmektedir. K3, K4, K11, K13, K14 “Paneller, 
konferanslar, yarışmaların düzenlenmesi, organizasyonlarda bir fiil çalışmak, konaklama 
tesislerinde aylık veya haftalık olarak Afyonkarahisar’ın yöresel yemeklerine yer verilmesi, 
menülerde mutlaka yöresel yemekler bulunması, esnaflara eğitim verilmesi ve kalifiye eleman 
çalıştırılması, tanıtım faaliyetlerine dijital olarak yer verilmesi tanıtım faaliyetleri için önemli 
olabilir” cevabı katılımcılar tarafından önemli görülmektedir. K12 tarafından ise üniversite 
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yurtlarındaki yemekhanelerde Afyonkarahisar yöresel yemeklerine yer verilmesi, 
Afyonkarahisar Belediyesi’nin yaz mevsiminde her hafta yöresel bir yemeğin tarifini ve 
bilgisini şehrin ana yerlerindeki billboarlarda gelen misafirlerle paylaşması, bu yemeği 
bulabilecekleri lokanta bilgisini vermesi tanıtım faaliyetleri için faydalı olabileceği 
vurgulanmaktadır. 

Tablo 10. Destinasyon Bilinirliği Açısından Afyonkarahisar’da Etkinliklere Yönelik 
Bulgular 
Araştırma 
Sorusu 

Destinasyon bilinirliği açısından sizce Afyonkarahisar’da ne tür etkinlikler 
yapılmalıdır? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 
“Kırsala kaydırılan etkinlikler yapılırsa daha iyi olur. Yani burada tanıtım 
konusunda özellikler bence bir eksiklik var. Bence bunu aşabilirsek sonucu 
çok daha güzel olur diye düşünüyorum.” 

K2 

“2018 yılında biz öğretmenler olarak önderlik yaptığımız bir Gastro Afyon 
Turizm Festivalimiz var. Burada Afyon'un kazan yemekleri, sıra yemekleri 
kırk kazan yemek şeklinde tanıtımına gittik, broşürlerini bastırdık, ulusal 
kanallarda reklamları yapıldı. Afyonkarahisar Belediyesi'nin 
sponsorluğunda, Valilik desteklemesi kanalıyla. ANFAŞ’taki EXPO’ da 
fuarlarda Afyon'un ürünleri tanıtıldı. İstanbul ve İzmir'deki festivallerde, 
Hatay'da, Adana'da yapılan festivallerde Afyon'a yer verildi. Bizim 
yaşadığımız Sandıklı'da da yoldan geçen insanlara ücretsiz domates 
dağıtıldı. Türkiye'deki termal suların yüzde 35'i şu an Sandıklı'da. Termali 
tercih etmek için gelen misafir gastronomik faaliyetlerde de bulunuyor.  
Bunun dışında, şu an TRT 1'de yayınlanan bir  yemek yarışması var. Bu 
yarışmaya Afyonkarahisar aşçılar derneği olarak arkadaşlarımızın gitmesi 
için teşviklerde bulunuyoruz.” 

K3 

“Unutulmaya yüz tutmuş yemek kültürlerinin ortaya çıkartılarak mutfağa 
kazandırılması çalışmaların yapılması ve bunların Coğrafi İşaretli Ürünler 
olarak tescilleri yapılmalıdır. Coğrafi konumu itibariyle özellikle merkezi 
kesişme noktalarında ve şehir merkezinde Afyonkarahisar mutfağına ait 
mutfak atölyeleri kurularak yöresel ürünlerin yapılması faydalı olacaktır.” 

K4 
“Bölgede bulunan kültürel değerler revize edilecek kendine has sunumlar 
yapılabilir. Bölgede bulunana antik şehir ve efsanelerle birlikte gastronomi 
faaliyetleriyle taçlandırılan bir destinasyon haline gelebilir.” 

K5 “Yemek yarışmaları, fuar ve festivaller sürekli hale getirilip geleneksele 
dönüşmelidir.” 

K6 “Gastronomi fuarları ve yarışmalar daha sık düzenlenmelidir.” 

K7 “Sırası ile komisyon- planlama-görev dağılımı –etkinlikler yapılmalıdır 
(tanıtım, fuar, seminer vb.).” 

K8 

“Gastro Afyon etkinliğinin kapsamı genişletilerek etkinliği devam etmelidir. 
Ulusal ve uluslararası düzeyde sadece yöresel ürünler kullanılarak 
yarışmalar düzenlenebilir. Konaklama işletmelerinde bulunan açık büfelerde 
en az bir akşam yöresel yemeklerle servis edilmelidir.” 
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K9 
“Yemek yarışmalarının sayısı artırılabilir, fuarlara katılım üst düzeyde 
sağlanabilir. Devlet erkânının da içinde bulunduğu faaliyetler 
düzenlenmelidir (Yemek yarışmaları vs.).” 

K10 
“İlimizde yapılan tüm etkinlikler bu faktörün geliştirilmesi için yeterli 
durumdadır.” 

K11 “Yöresel ev hanımları yemek yarışmaları düzenlenebilir.” 

K12 

“Tanıtım faaliyetlerinin çeşitli kanallarda sürekli olarak yapılması 
gerekmektedir.” 

K13 “Yarışmalar düzenlenebilir. Organizasyonlarda tanıtım faaliyetleri ve 
reklam yapılırsa bilinirlik artabilir.” 

K14 “Yarışmalar, festivaller ve tanıtımla ilgili organizasyonlar 
düzenlenmelidir.” 

Tablo 10’a göre destinasyon bilinirliği açısından Afyonkarahisar’da ne tür etkinlikler 
yapılmalıdır sorusuna K2, K5, K6, K7, K8, K9, K11, K12, K13, K14 “Yemek yarışmaları, ev 
hanımları yemek yarışmaları, fuarlar, gastronomi festivallerinin sürekli ve düzenli yapılması, 
konaklama işletmelerindeki büfelerin yöresel ürünler kullanması katkı sağlayabilir. Gastro 
Afyon’un kapsamının genişletilmesi yapılabilir. Devlet erkânına gönderilecek Afyonkarahisar 
yöresel ürünleri veya organizasyonlarda tanıdık yüzlerin davet edilmesi destinasyon bilinirliği 
açısından fayda sağlayabilir” cevabını ifade ederken, K1, K3, K4 adlı katılımcı tarafından 
“Kırsala yapılacak yatırımlar, özellikler merkezi kesişim noktalarına kendin yap atölyelerinin 
kurulması, kültürün antik şehirler ve efsanelerle birlikte anlatılması, unutulmaya yüz tutmuş 
tariflerin ortaya çıkarılması, bunların coğrafi işaret ile desteklenmesi destinasyon bilinirliğine 
destek sağlayabilir” yönünde ifade edilmektedir. K10 tarafından ise Afyonkarahisar’da 
yapılan tüm etkinlikler destinasyon bilinirliğinin geliştirilmesi için yeterli görülmektedir. 

Tablo 11. Afyonkarahisar Gastronomi Turizmi İle İlgili Tanıtım Faaliyetlerine Yönelik 
Bulgular 
Araştırma 
Sorusu Afyonkarahisar denilince aklınıza gelen gastronomik unsurlar nelerdir? 

Katılımcılar Cevaplar 

K1 

“Biraz önce dediğim gibi ulusal ve uluslararası basın ve kanallarda 
izleyicisi çok olan TV kanalları olabilir, haber siteleri olabilir, sosyal medya 
ağları olabilir, sosyal medya sayfaları olabilir. Buralarda tanıtımını 
reklamını daha ön planda tutulması gereklidir. Mesela benim bildiğim ulusal 
kanallarda TRT’ de bir iki defa Gastro Afyon'un haberi geçti onun dışında 
diğer büyük kanallarda sadece bir kere geçti. Ama bu en azından belli 
günlerde, gündüz olur akşam olur, belirli aralıklarda Kamu Spotu gibi 
düşünülerek reklam yapılabilir. Kanallarda bilinirlik daha fazla artar. Yurt 
dışında da yine kanalların kullanılması gerekiyor. Mesela yurt dışında 
yaşayan önemli bir kitlemiz var. Türk kitlesi var Almanya'da falan yaşayan. 
Bunlar sonuçta turist olarak yazları buraya geliyorlar. Bu bölgelere 
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yönelmeleri daha rahat olur. Bir de şunu söyleyeyim Afyon geçiş bölgesi 
yani birçok karayolu ulaşımının bu kadar kesişim gösterdiği noktada olması, 
tanıtımının yetersizliğinden dolayı maalesef mutfağına çok ön planda değil. 
Mutfak dediğimizde akla ilk gelen Antep’tir, Hatay’dır. Biraz önce dediğiniz 
gibi Adana’yı geçmiş ama bir kamuoyu anketi yapılsa, bir kamuoyu 
araştırması yapılsa birçok kişi Adana'yı geçtiğini bilmez hatta daha geride 
olduğunu düşünür. Bunların hepsi bence tanıtım eksikliğinden diye 
düşünüyorum.” 

K2 
“Bölgemizde ya da bölge dışında düzenlenen gastronomi ve turizm 
fuarlarına, turizm kongrelerinde ürünlere stantlarda yer verilirse bu şekilde 
daha çok etkili olur diye düşünüyorum.” 

K3 

“Ulusal ve uluslararası düzeyde ‘Aşçılık Kampı’ gibi organizasyonlar 
yapılmalı,  özellikle gastronomi alanında kariyer sahibi kişiler davet 
edilmelidir. Yöresel ürünlerin ve yemeklerin tanıtımı amacıyla 81 ilde 81 
hafta olacak şekilde Afyonkarahisar mutfağının lezzetlerinin sunumlarının 
yapılması önemli olabilir. Afyonkarahisar’ın UNESCO yaratıcı gastronomi 
şehri ilan edilmesine yönelik bilgi ve farkındalık düzeylerinin öncelikle yerel 
halk üzerinde ve ulusal düzeyde arttırılması gerekmektedir.” 

K4 
“Daha fazla kültürel unsurların ön plana çıktığı ve sağlık turizminin 
desteklendiği faaliyetler olmalıdır.” 

K5 “Basın-yayın, internet, sosyal medya kanalları aracılığıyla tanıtım 
faaliyetlerinin artırılması önemli olacaktır.” 

K6 “Yazılı ve görsel basının yanında sosyal medya hesapları oluşturularak 
daha fazla kitleye ulaşılabilir.” 

K7 

“Bilinen ürünlerin yanında daha yöresel olan fakat gastronomik açıdan 
kültürü tamamlayacak ürünlerin ön plana çıkarılması(örneğin afyonda 
çullama köfte yapan mekân bulmak zor. Ayrıca haşhaş, patatesli ekmek), 
tanıtıma kendi yerel halkından başlamalı yakın çevre ile devam ettirilmesi 
gerekmektedir. Ülke çapında yapılan yemek kültürü ile ilgili yapılan 
etkinliklere aktif katılım, ürünlere katma değer katılmalı, belirlenen 
standartlar doğrultusunda seri üretime geçilecek seviyeye gelinmelidir.” 

K8 

“Özellikle büyük şehirlerde tanıtıcı ifade ve resimlerin bulunduğu billboard 
ilanlar, ulusal basında gastronomi turizmine yönelik reklamlar, ulusal ve 
uluslararası gastronomi fuarlarına katılım sağlaması, tanınmış kişiler ve 
devlet büyüklerine yöresel ürünlerin hediye edilmesi ve gastronomi turizmi 
ile ilgili bilgilendirici dokümanların gönderilmesi tanıtım faaliyetleri 
açısından yapılmalıdır.” 

K9 

“Sağlık turizmi ile birlikte gastronomik unsurların da ön plana çıkarıldığı 
tanıtım faaliyetleri, unutulmuş tariflerin çıkarılıp hikâyeleriyle birlikte 
anlatıldığı yemek kitapları basılabilir. Büyük televizyon kanallarında 
reklamlar verilebilir.” 

K10 “Bu konuda ilimiz Valiliği ve Belediyesi yeterli durumdadır. Etkinlikler 
yeterlidir.” 
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K11 “Kitle iletişim araçlarını kullanmalıdır.” 

K12 

“Üniversiteler, Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları ve diğer paydaşlar elini 
taşın altına koymalıdır. Üniversite yurtlarından, dinlenme tesislerine kadar 
ürünlerin tanıtımı yapılmalı ve bunlar sürekli hale getirilmelidir. Sosyal 
medya kanalları aktif bir şekilde kullanılmalıdır.” 

K13 
“Çeşitli gastronomi organizasyonları düzenlenebilir. Şenlikler organize 
edilebilir. Faaliyetler aralıksız yapılırsa tanıtım faaliyetleri açısından önem 
arz eder.” 

K14 

“Yerel medya ve gazeteler ile ulusal medyada tanıtımlar yapılmalıdır. 
Özellikle yurt dışında yaşayan ve tatilinin bir kısmı için memleketine giden 
ve tatil için güneyi tercih eden ziyaretçiler için faydalı kampanyalar 
olacaktır.” 

Tablo 11’e göre Afyonkarahisar’da gastronomi turizmi ile ilgili tanıtım faaliyetleri nasıl 
olmalıdır sorusuna K1, K2, K3, K5, K6, K8, K11, K13, K14 adlı katılımcılar tarafından 
“Belirlenen gün ve saatlerde ulusal kanallarda ve yurtdışında yaşayan gurbetçiler ile ülkemizi 
ziyaret için gelecek turistler için uluslararası kanallarda kamu spotu gibi tanıtım faaliyetleri 
yapılabilirse, sosyal medya ağları, sosyal medya sayfaları, gazeteler aktif kullanılabilir ve 
özellikle büyük şehirlerdeki billboardlarda reklamlar verilebilirse, şenlikler organize 
edilebilir, turizm fuarlarına katılım sağlanabilirse, turizm kongrelerinde stantlar açılırsa 
tanıtım faaliyetleri açısından fayda sağlayabilir” düşüncesi belirtilmektedir. K4, K7, K9 
“Kültürel unsurların daha çok ortaya çıkarıldığı, sağlık turizmi ile birlikte gastronomik 
öğelerin de ortaya çıkarıldığı etkinliklerin planlanması önemli olabilir” şeklinde ifade ettikleri 
görülmektedir. K12 “Üniversite yurtlarından dinlenme tesislerine kadar tanıtım faaliyetlerine 
yer verilmesi, üniversite, Belediye, STK’ları ve diğer paydaşlar elini taşın altına koyup 
desteklerini esirgemezse tanıtım faaliyetleri için önem gösterebilir” şeklinde belirtilmiştir. 
K10 adlı katılımcı tarafından tanıtım konularında desteklerin yeterli olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın bu kısmında kelime bulutu analizi ile Afyonkarahisar denilince akla gelen 
gastronomik öğeler gösterilmektedir. Kelime bulutu, metinde devamlı kullanılan kelimelerin 
ön plana çıkarıldığı görsele verilen isim olarak tanımlanmaktadır (Mcnaught and Lam, 2010: 
630). Katılımcıların verdiği cevaplar genel olarak değerlendirildiğinde, Afyonkarahisar 
denilince akla gelen gastronomik öğelere katılımcıların 13’ü sucuk, kaymak, lokum derken, 
1’i et ve et ürünleri, haşhaş, hamur işleri ve sebze yemekleri cevabını verdiği görülmektedir. 

Şekil 1. Afyonkarahisar Denildiğinde Akla Gelen Gastronomik Öğeler 
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Görüşme formunda verilen cevaplara göre katılımcıların 8’i Afyonkarahisar’da mevcut olan 
otellerin menülerine yöresel yemekler eklenebileceğini, bu yemekleri sunan lokanta ve 
tesislerin sayıları artırılması gerektiğini, ulusal ve uluslararası fuarlarda ve medya 
kanallarında yöresel ürünlerin tanıtımı yapılabileceğini, dinlenme tesislerine yöresel ürün 
standı açılması gerektiğini ve uluslararası otellerde bölge günleri yapılmasının geleneksel 
yemeklerin turizme kazandırılması konusunda önemli olduğunu ifade ederken 6 katılımcı 
tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yeterli olabileceğini vurgulamaktadır.  

Afyonkarahisar gastronomisinin kültürlerin harmanladığı yiyecek çeşitliliği ile destinasyon 
çekicilik unsuru olarak gören katılımcılar 10 iken, 3 katılımcı bilinen ürünlerin dışında 
(sucuk, kaymak, lokum, ekmek, ekmek kadayıfı) bir destinasyon çekicilik unsuru 
oluşturmadığını ifade etmektedir. 1 katılımcı ise termal turizmin daha ön planda olduğu 
görüşündedir. Afyonkarahisar’ gelen yerli ve yabancı turistlerin buradaki ürünleri severek 
tükettikleri, çoğu zaman paketli halde evlerine götürdükleri ya da online olarak sipariş 
verdiklerini belirten 11 katılımcı varken, katılımcıların 2 katılımcı tanıtım eksikliğinden 
kaynaklanan sıkıntılar olduğunu, 1’i ise deniz-kum-güneş turizminin daha ilgi çekici olduğu 
yönünde cevap vermektedir.  

Yöresel mutfak kültürünün destinasyon pazarlamasında nasıl daha verimli kullanılabilir 
sorusuna katılımcıların 11’i maliyetli ve maliyetsiz tanıtım kanallarının seçilmesi gerektiğini, 
tüm paydaşların elini taşın altına koymasını, esnafın konu ile ilgili eğitim alması gerekliliğinin 
faydalı olabileceğinden bahsederken, 3’ü yarışmalar, fuarlar ve çeşitli organizasyonlara 
katılımın faydalı olacağını, kırsal kesimin de sürece dahil edilmesini, 1’i ise ürünlerin öz 
tarifleri korunarak vegan, vejetaryen mutfağı, füzyon mutfağında uygulanabildiğinin 
gösterilmesi gerektiği yönünde cevap vermektedir.  

Gastronomi turizminin gelişebilmesi için paydaşlara düşen sorumluluklar nedir sorusuna 
katılımcıların 8’i Üniversite, Belediye, STK’ları, öğretmenler, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl 
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Valilik, yerel esnaf, aşçılar, turizm yetkilileri yuvarlak bir masa 
etrafında toplanması ve birlik olunması gerektiğini, tanıtım faaliyetlerinin sürekli ve düzenli 
olarak yapılması yönünde cevap verilmektedir. 5 katılımcı konaklama işletmelerinin 
menülerine yöresel yemeklerin girmesi gerektiğini, paneller, yarışmaların olmasının faydalı 
olabileceğini, 1 katılımcı  ise üniversite yurtlarındaki yemekhanelerde Afyonkarahisar yöresel 
yemeklerine yer verilmesi, Afyonkarahisar Belediyesi’nin yaz mevsiminde her hafta yöresel 
bir yemeğin tarifini ve bilgisini şehrin ana yerlerindeki billboarlarda gelen misafirlerle 
paylaşması, bu yemeği bulabilecekleri lokanta bilgisini vermesi tanıtım faaliyetleri açısından 
önemli olabileceğini vurgulamaktadır.  

Destinasyon bilinirliği açısından Afyonkarahisar’da ne tür etkinlikler yapılmalıdır sorusuna 
katılımcıların 10’u yemek yarışmaları, ev hanımları yemek yarışmaları, fuarlar, gastronomi 
festivallerinin sürekli ve düzenli yapılması, konaklama işletmelerindeki büfelerin yöresel 
ürünler kullanması, Gastro Afyon’un kapsamının genişletilmesi, devlet erkânına gönderilecek 
Afyonkarahisar yöresel ürünleri veya organizasyonlarda tanıdık yüzlerin davet edilmesi 
destinasyon bilinirliği açısından fayda sağlayabilir cevabını verirken, 3 katılımcı kırsala 
yapılacak yatırımların ve merkezi bir yere kurulacak olan kendin yap atölyelerinin faydalı 
olacağını, 1 katılımcı ise bilinirlik faaliyetlerinin yeterli olduğu görüşü yönünde 
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cevaplandırmaktadır. Afyonkarahisar’da gastronomi turizmi ile ilgili tanıtım faaliyetleri nasıl 
olmalıdır sorusuna katılımcıların 9’u belirlenen gün ve saatlerde ulusal kanallarda ve 
yurtdışında yaşayan gurbetçiler ile ülkemizi ziyaret için gelecek turistler için uluslararası 
kanallarda kamu spotu gibi tanıtım faaliyetleri yapılabilirse, sosyal medya ağları, sosyal 
medya sayfaları, gazeteler aktif kullanılabilir ve özellikle büyük şehirlerdeki billboardlarda 
reklamlar verilebilirse, şenlikler organize edilebilir, turizm fuarlarına katılım sağlanabilirse, 
turizm kongrelerinde stantlar açılırsa tanıtım faaliyetleri açısından fayda sağlayabileceğini 
vurgulamaktayken, 3 katılımcı sağlık turizmi ile birlikte gastronomik unsurların da ön plana 
çıkarılması gerektiğini, 1 katılımcı üniversite yurtlarından dinlenme tesislerine kadar tanıtım 
faaliyetlerinin yapılması gerektiğini, 1 katılımcı ise faaliyetlerin yeterli düzeyde olduğu ifade 
edilmektedir. 

SONUÇ 

Sadece hayatta kalmak ve sağlığı devam ettirmek amacı taşımayan, fizyolojik ihtiyaç 
basamağının en temelinde yer alan beslenme, kültürleri buluşturan en önemli etkenlerin 
başında gelmektedir. Farklı coğrafyalarda şekillenmiş olan Türk mutfak kültürünün dünyanın 
en zengin mutfaklarından biri olduğu düşünülmektedir. Harmanlanan bu kültürün 
temsilcilerinden biri olan Afyonkarahisar mutfağının UNESCO tarafından tescillendiği 
bilinmektedir.  

Seyahat kavramı, kültür turizmi, sağlık turizmi, inanç turizmi, deniz kum güneş turizmi olarak 
algılansa da gastronomi turizmi insanların seyahat deneyimlerini gerçekleştirmeleri için teşvik 
sağlayan konuların başında yerini almaya başlamıştır. Bu çalışmada bireylerin Afyonkarahisar 
şehrinin bilinirliğinde gastronomik düzeylerinin ne olduğu, bunun için paydaşların sacayağı 
olan yiyecek-içecek hizmetleri alanı öğretmenleri ile nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 
görüşme tekniği uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir. 

Araştırma verilerine bakıldığında katılımcıların12’sinin erkek, 2’sinin kadın olduğu, medeni 
durumları bakımından 13 katılımcının evli, 1 katılımcının bekâr olduğu, eğitim durumları ele 
alındığında katılımcıların 12’sinin lisans eğitimi, 2’sinin yüksek lisans eğitimi aldığı 
gözlemlenmiştir. Katılımcıların ortalama yaşları 37, sektör tecrübeleri ise ortalama 13 yıldır. 
Katılımcıların 11’i 9.501- 12.750 TL, 2’si 4.251 – 9.500 TL, bir katılımcının ise 12.751 – 
17.000 TL gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

Araştırmada sonucunda Afyonkarahisar denildiğinde ilk akla gelen gastronomik öğelerin 
sucuk, kaymak, lokum olduğu görülmektedir. Aynı zamanda ilgili tüm paydaşların 
desteklerinin önemli olduğu, tanıtım ve reklam faaliyetlerin düzenli ve sık yapılması, 
üniversite yurtlarından dinlenme tesislerine kadar yöresel ürünlerin sunulması, konaklama 
tesislerinde yöresel ürünlere yer verilmesi, sağlık turizmi ile birlikte gastronomi turizmini 
canlandıracak adımların atılması, kırsala desteklerin verilmesi sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Bununla birlikte araştırmanın bulguları göz önüne alındığında reklam ve tanıtım 
faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kanallarda sık sık tekrarlanması, Afyonkarahisar’da 
yaşayan paydaşların sorumluluk alması, her hafta yöresel yemeğin tarifi ve hikâyesinin 
billboardlarda tanıtılmasının, konaklama işletmelerinin menülerine yöresel ürünleri haftalık ya 
da daimi olarak konulması önerilmektedir. Bu bağlamda Afyonkarahisar mutfak kültürünün 
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bilinirliliğini arttırmak ve tanınırlığını sağlamak için ulusal ve uluslararası festivaller, 
konferanslar ve yarışmalar düzenlenmeli, teşvik edilmeli ve sektörle alakalı olan alanında 
deneyimli kişilerin etkinliklere davet edilmelidir. Bu araştırma, Afyonkarahisar mutfak 
kültürü ile ilgili alanyazına katkı sağlamak, yeni yapılacak çalışmalara emsal oluşturmak ve 
Afyonkarahisar’ın gastronomik öğelerinin potansiyelini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. 
Yapılan araştırma yiyecek içecek hizmeti alanındaki öğretmenler ile gerçekleştirilmiştir. 
Gelecekte yapılacak yeni araştırmalar ile bölge halkı, sektör temsilcileri, yerel esnaf ve 
turistlerin görüşleri alınarak daha kapsamlı hale getirilebilir ve bu araştırmadan çıkacak 
sonuçlar ile karşılaştırılabilir. 
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ABSTRACT 

Local culinary dishes are potential attractions at tourism destinations, yet they are often 
underexplored by tourists. Additionally, the growing trend of foreign culinary dishes across the 
globe, including in Indonesia, has more or less affected the consumption patterns of tourists. 
Meanwhile, in the current digital era, internet technology can be utilized as a media for local 
culinary information. This may provide opportunities in resounding local culinary products as 
icons of tourism destinations. The current research is aimed at analyzing the factors that 
influence the decision to purchase local culinary dishes in the digital era. The quantitative 
approach was used in this research. The samples for the research were acquired through 
purposive sampling, i.e., tourists consuming local culinary dish at the pre-determined study 
locations. There were as many as 482 individuals taken as samples in this research. The study 
locations were 5 (five) local culinary restaurants recommended by the Yogyakarta and Solo 
Regional Tourism Offices. Data analyses were done by using questionnaire validity and 
reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, t-test, and f-test. This 
research provides theoretical implications pertaining to identifying factors that influence 
tourists to purchase local culinary dishes in the digital era. Furthermore, as a practical 
implication, the findings of this study can inform the development of gastronomy tourism 
destinations in the current digital era. 

Keywords: Factors, Local Food, Culinary, Tourist Attraction, Digital Era 

INTRODUCTION 

Local food dishes are main gastronomy products which is very potential to be developed. 
Today, eating is no longer a physiological need, but it is also a need for new experiences. The 
emerging global trend of gastronomy tourism also has an impact on the development of 
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gastronomy tourism in Indonesia. Indonesia is an archipelago country with diverse ethnicities 
and cultures has culinary characteristics and distinctive flavors of food that vary depending on 
the ethnicity living in each region.. According to Prof. Dr. Ir. Murdjiati Gardjito, a culinary 
expert, in the Food for Thought session during the Ubud Food Festival, the number of 
Indonesian culinary dishes are astounding, there are 3,259 on record, but that number may still 
develop as there are still numerous unidentified culinary products out there (Lestari, 2019). 

Unfortunately, local culinary dishes are often unexplored by tourists due to the lack of 
information. Additionally, the growing global trend of foreign culinary dishes, including in 
Indonesia, has more affected the consumption patterns of tourists. The latest data from the 
Indonesian Franchise Association (Asosiasi Franchise Indonesia – AFI) states that foreign 
franchises entering Indonesia in 2019 were nearly three times more than the number of domestic 
franchises (Rosana & Widyastuti, 2019). This is a challenge that local culinary dishes in 
Indonesia must be faced.  

Meanwhile, in today’s digital era, internet technology can be utilized as a media for local 
culinary information. The advancement of information technology and global media seems to 
have attenuated geographical, cultural, economic, and social boundaries in the world. Since 
early 2018, when industrial revolution 4.0 occurred in the digital era, various industries begun 
to touch the virtual world, creating connectivity among humans, machines, and data, which is 
known as the Internet of Things (IOT) (Hidayat, 2019). 

In everyday life, humans are inseparable from internet technology, including in travel activities. 
Information acquired via the internet is used by tourists, starting from destination selection  
(Damanik et al., 2019), accommodations (Wachyuni et al., 2018), up to culinary products 
(Kusumaningrum et al., 2019; Kusumaningrum & Wachyuni, 2020; Wachyuni & Priyambodo, 
2020). Such a phenomenon indicates the behavioral changes of tourists in the digital era. 
Meanwhile, research that focuses on the consumption behavior of tourists towards local 
culinary is still few in number. A study by Kim et al (2009) is one of the studies discussing 
factors that influence tourists in consuming local food. These factors are motivational, 
demographic, and psychological factors.  

Another research by Suntikul et al (2020) describes factors that influence Chinese tourists to 
consume local culinary in Hongkong are joy, prestige, avoiding routine, seeking knowledge, 
and sensory satisfaction. However, the two studies above have However, the two studies have 
not identified how local culinary consumption is in the digital era, for example analyzing social 
media factors. Meanwhile, according to (Wachyuni & Priyambodo, 2020), social media 
partially influences local culinary purchasing decisions. In addition, Kim et al (2018) stated that 
information related to local cuisine on social media affects interest in visiting destinations. 
Previous research is still "kiss and run", because it still partially analyzes the factors that 
influence the decision to consume local culinary.   

As for formulating a strategy for developing gastronomy tourism, analyses of factors 
influencing the decision to purchase local food in the digital era are, accordingly, required. The 
results of this research may provide theoretical and practical implications for the government, 
business actors, and relevant stakeholders in the efforts of developing gastronomy tourism, 
particularly in Indonesia.  
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THEORITICAL FRAMEWORK 

Local Food 

Local food refers to dishes that are famous and well-known, because every country has their 
own unique iconic dishes on national and regional scales (Bjork & Raisanen, 2015). Hariyanto 
(2017) asserts that local culinary products are food and beverages including local snacks and 
nibbles. Local culinary products represent a region’s uniqueness and culture. According to 
Guerrero et al (2009)  local culinary products are also called traditional food, i.e., food that is 
typically consumed by a certain community and served during particular time and celebrations, 
made without or with innovation, and that has distinctive features compared to other regions. 
Local culinary products commonly serve as a country’s indicator, e.g., tacos from Mexico, tom 
yum from Thailand, pizza from Italy, and rendang from Indonesia. Local food dishes are prime 
culinary products that have great potential to be developed. This is because local culinary 
products have varying features depending on the region. The role of a region’s local culinary 
product is extremely crucial when learning about different cultures (Gyimóthy & Mykletun, 
2009; Joppe et al., 2001; Kastenholz et al., 1999). Food is part of a local culture’s identity due 
to its very strong association with culture.  

Local Food Consumption Behavior in the Digital Era 

Tourists’ demand for local culinary dishes at tourism destinations has seen an increase in 
numerous countries. As indicated by Sengel et al (2015) in a study done in Istanbul, Turkey, 
tourists’ demand for local culinary dishes increased not only because they are consumed to 
satisfy tourists’ physiological needs, but to satisfy their need for experience as well. Consumers’ 
demand for local culinary products also correlates with the need to gain unique experiences and 
the search for authenticity (Sims, 2009). The development of food’s function as a tourist 
attraction has led to a special interest tourism, namely gastronomy tourism. It is identified as 
gastronomy tourism when tourists have a high interest in food, represented by almost all or all 
of their travel activities related to food. 

Currently, the exceedingly rapid growth of digital technology has had a considerable impact on 
gastrotourism. Many countries have utilized digital media as a source of local culinary 
information. As examples, some places and countries like Hongkong, Japan, Thailand, 
Singapore, and South Korea provide detailed information on their local culinary dishes and 
gastronomy tourism on their websites and social media (Horng & Tsai, 2010). Results of a study 
done by Goyal et al (2019) indicate that the majority of the research respondents regularly check 
reviews on e-services applications like Zomato. As many as 56% of respondents believe in 
consumers’ reviews on applications prior to visiting restaurants.  

Several studies have also shown the influence that digital media on food purchase decision, like 
(Kusumaningrum et al., 2019) who found that food bloggers’ contents on Instagram have an 
effect on selecting healthy food by contributing as many as 23.6%. A study by  Kim et al (2018) 
also asserts that clips about culinary tourism in Hongkong that are uploaded on YouTube had 
increased the interest of tourists to visit Hongkong, particularly among technologically-savvy 
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generations. Some of these studies indicate the strong connection among digital media and 
culinary consumption in the digital era. 

Factors Influencing Local Food Consumption in the Digital Era 

According to Kim et al (2009), factors influencing tourists’ decision to consume local food 
include, among others, motivation, demography, and psychology. Descriptions concerning 
these factors are as follows: 

1. Motivational factor, which comprises the following indicators: a) exciting experience; 
b) escape from routine; c) health concern; d) learning knowledge; e) seeking authentic 
experience; f) togetherness; g) prestige; h) physical and sensory appeal. 

2. Demographic factor, covering: a) age; b) gender; c) education. 
3. Psychological factor, covering: Food neophilia dan food neophobia (tendency to 

crave/dislike trying new food). 

Meanwhile, according to Kotler & Amstrong (2018), there are several factors influencing 
consumers to purchase a product, including as follows: 

1. Cultural Factors 
a) Culture, which functions as the basis of individual behavior and desires originating 

from lessons about basic values, perceptions, desires, and behaviors from the family 
and other key environmental settings. 

b) Subculture, i.e., components that make up culture, including citizenship, religion, 
race, and geographical area. 

c) Social class, which refers to social groups possessing similar values and behaviors 
2. Social Factors 

a) Social group and network, referring to groups that influence individual behaviors 
both directly and indirectly 

b) Family, which has a considerable influence on a person’s purchasing behavior  
c) Role and status, one’s position in a group determines the product one purchases 

3. Personal Factors 
a) Profession 
b) Age and life stage  
c) Economic situation 
d) Lifestyle  
e) Personality and self-concept 

4. Psychological Factors 
a) Motivation, need of satisfaction 
b) Perception, the process of selecting, managing, and interpreting information to form 

meanings 
c) Learning, change in behavior of an experience 
d) Belief and attitude, one’s thoughts about something, and attitude as a person’s 

evaluation, feelings, tendency toward an object. 
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In addition to the several factors elaborated based on theories suggested by Kim et al (2009) 
and Kotler & Amstrong (2018), there are other similarly important factors that influence the 
decision to purchase local culinary products, namely gastronomic experience. According to 
Kozak (2001), tourists recall their past experiences to choose the destinations they are about to 
visit. According to Williams & Yuan (2018), the indicators of gastronomic experiences include, 
among others: 1. Tourism status; 2. Tourism phase; 3. Foodie risk-taking; 4. Co-created 
relationships; 5. Authenticity; 6. Sociability; and 7. Eliciting emotions. Some of these factors 
are still not enough to describe the consumption behavior of tourists in the current digital era, 
wherein a change in tourist consumption behavior has occurred and has been observed to be 
highly dependent on information gathered from the internet or social media. Accordingly, the 
current research also identified the influence that social media has on the decision to purchase 
local culinary products. The social media indicators employed in this study are based on the 
theory posited by Taprial et al (2012):  

1. Accessibility, referring to ease of access to social media 
2. Speed, referring to speed in content delivery 
3. Interactivity, which refers to interaction among users concerning queries, discussions 

about a certain product or service 
4. Longevity/Volativity, meaning contents on social media can still be accessed for a long 

duration of time, or even forever, and are modifiable at anytime 
5. Reach, the internet offers unlimited reach to all available contents. 

  

By considering factors influencing purchase decision in general and particularly the purchase 
of local food, the current research analyzed personal, motivational, gastronomic experience, 
socio-cultural, and social media factors. The hypotheses proposed in this research are as 
follows: 

H1. Personal factor has a positive influence on the decision to purchase local food 

H2. Motivational factor has a positive influence on the decision to purchase local food  

H3. Gastronomic experience factor has a positive influence on the decision to purchase local 
food  

H4. Social media factor has a positive influence on the decision to purchase local food 

H5. Socio-cultural factor has a positive influence on the decision to purchase local food  

H6. Personal, motivational, gastronomic experience, social media, socio-cultural factors have 
a positive influence on the decision to purchase local food 

METHODS 

This research used the quantitative approach. Primary data were collected by distributing direct 
questionnaires in 10 (ten) pre-determined locations and through online (Google form) from 
February to March 2021. The study locations were 5 (five) local culinary restaurants in the 
respective cities of Yogyakarta and Solo that were chosen based on each city’s culinary 
references from their regional government websites at www.pariwisata.jogjakota.go.id and 
www.pariwisatasolo.surakarta.go.id through Google search per 7th January of 2020. The 
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questionnaire consisted of statements representing the five variables, i.e., personal, 
motivational, gastronomic experience, socio-cultural, and media social factors. The 
questionnaire was measured using a Likert scale of 1-5. The research population consisted of 
domestic tourists visiting Yogyakarta and Solo for tourism purposes and consuming local 
culinary dish during their trip. The sample criteria in this study were as follows: (1) domestic 
tourists (non-native of Yogyakarta and Solo); (2) aged >17 years old; (3) in good physical and 
mental health; and (4) had local food at the pre-determined data collection point. The sample 
target in this research was as many as 500 respondents, based on Roscoe (as cited in Sekaran, 
2006), which states that the amount of sample in a study should be more than 30 and less than 
500 individuals. Once incomplete questionnaires were sorted, the number of analyzed data was 
as many as 482 respondents. The data analysis techniques employed included questionnaire 
validity and reliability test, correlation test, multiple linear regression test, t test, and f test, and 
coefficient of determination test.  

FINDINGS AND DISCUSSION 

Findings 

Profile of Survey Respondents  

According to the research survey results, the majority of the respondents were the younger 
generation aged 17-26 years old with as many as 54.60%. This is subsequently followed by 
respondents aged 27-33 years old with as many as 15.10%. In terms of gender, women 
dominated the respondents. Meanwhile, in terms of marital status, the majority of the 
respondents were single. In terms of education background, the majority of the respondents 
graduated from university and most of them were still students. The profile of survey 
respondents is shown in Table 1.  

Table 1. Profile of Survey Respondents 

Profile and 
Characteristics 

Options Percentage 
(%) 

Age 17-26 years old 54.60 
27-33 years old 15.10 
34-39 years old 10.40 
40-46 years old 8.90 
>46 years old 11.00 

Gender Female 58.10 
Male 41.30 
Prefer not to answer 0.60 

Status Married 36.30 
Not married 61.20 
Prefer not to answer 2.50 

Education  Diploma 31.30 
S1 (bachelor’s degree)/D4 38.80 
S2 (master’s degree) 24.30 
S3 (doctoral degree) 5.60 

Occupation Civil servant 8.50 
Private employee 23.00 
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Entrepreneur 26.30 
Lecturer 3.10 
Worker without regular 
salary 

1.50 

Student 29.25 
Others 8.29 

Validity and Reliability Test 

The statements of every indicator in the personal, motivational, gastronomic experience, socio-
cultural, and social media factor variables, as well as the purchase decision variable, all have a 
R count value greater than R table (0.279). The reliability value of all factors is considered high 
because the Alpha Cronbach value is above 0.6.  

Correlation Test 

A Pearson correlation test was done to identify the correlation between the tested factors and 
the purchase decision. Based on Sugiyono (2014), scale of correlation coefficient, the degree 
of correlation is divided into five scales starting with very weak, weak, moderate, strong, up to 
very strong. According to analysis results, the majority of factors tested in this research have 
strong and moderate degrees of correlation. The order of factors starting from the one with the 
strongest correlation is as follows: motivational, gastronomic experience, personal, social 
media, and socio-cultural factors. The results of the correlation analysis are presented in Table 
2.  

Table 2. Results of analysis on correlations of factors influencing the decision to 
purchase local food 

Correlation R Count Description  

Personal Factor -> Purchase Decision 0.591 Moderate 

Motivational Factor -> Purchase Decision 0.679 Strong 

Gastronomic Experience Factor -> Purchase Decision 0.634 Strong 

Social Media Factor -> Purchase Decision 0.548 Moderate  

Socio-Cultural Factor -> Purchase Decision 0.538 Moderate 

Hypothesis Test (T-test and F-test) 

A hypothesis test was done to understand how the factors influence the decision to purchase 
local food. The t-test was employed to test the factors partially, while the f-test was used to 
simultaneously test the factors. The results of the t-test and f-test are presented in Table 3 and 
Table 4.  
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Table 3. Results of t-test on factors influencing the decision to purchase local food 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .052 .174  .300 .764 

Personal Factor .196 .045 .195 4.381 .000 

Motivational Factor .293 .068 .257 4.326 .000 

Gastronomic 
Experience Factor 

.176 .057 .169 3.076 .002 

Social Media Factor .138 .038 .149 3.610 .000 

Socio-Cultural Factor .162 .048 .138 3.401 .001 

a. Dependent Variable: Purchase Decision 

As shown by Table 3, the variables of personal, motivational, gastronomic experience, social 
media, and socio-cultural factors indicate significance values <0.05. Therefore, all of the 
hypotheses, i.e., H1, H2, H3, H4, and H5, are accepted. Furthermore, Table 4 presents the f-test 
results to understand the influence that all factors simultaneously have on purchase decision.  

Table 4. Results of f-test on factors influencing the decision to purchase local food 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 145.408 5 29.082 117.432 .000b 

Residual 117.879 476 .248   

Total 263.287 481    

a. Dependent Variable: Purchase Decision 

b. Predictors: (Constant), Socio-Cultural Factor, Personal Factor, Social Media Factor, 
Gastronomic Experience Factor, Motivational Factor 
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According to Table 4, the significance value is 0.000 < 0.05, which implies that the five factors 
simultaneously influence the decision to purchase local food.  

Coefficient of Determination Test 

Coefficient of determination (R2) test was used to calculate the model’s ability in explaining 
the dependent variable. The results of the coefficient of determination test are presented in Table 
5. 

Table 5. Coefficient of Determination Test Results 

No Correlation R2 
Partial 

R2  

All factors 
simultaneously 

1 Personal FactorPurchase Decision 34.9% 55.1% 

2 Motivational Factor Purchase Decision 46.1% 

3 Gastronomic Experience Factor 
Purchase Decision 

40.2% 

4 Social Media Factor Purchase Decision 30.0% 

5 Socio-Cultural Factor Purchase 
Decision 

28.9% 

Table 5 shows the contribution of factors tested in the current research to the decision to 
purchase local food. The motivational factor shows the highest contribution, followed by 
gastronomic experience factor, personal factor, social media factor, and socio-cultural factor.  

DISCUSSION 

Characteristics of Tourists Consuming Local Food 

Based on the present research, it is known that the majority of respondents in this research were 
Generation Z aged between 17 and 26 years old (54.6%) and Millennials aged 27-39 years old 
(15.10%). Oblinger & Oblinger (2005) state that Generation Z refers to individuals born from 
1995-today, while Generation Y refer to those born in the 1981-1995. Wachyuni et al (2018) 
assert that Millennials are a digital savvy generation that tend to rely on the internet throughout 
all their activities, including travel activities. This research suggests that Millennials and 
Generation Z have intent in local gastrotourism.  

Women dominate the respondent’s profile in this study. This result shows that women have a 
greater interest in local culinary dishes than men. This finding is in line with a study by Nidar 
et al (2018) indicating that tourist visits and culinary businesses in Bandung are dominated by 
female tourists. Meanwhile, in relation to marital status, this was dominated by single status 
because most of the tourists’ occupation was students. 
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Factors influencing the decision to purchase local food 

Based on the results of the correlation analysis in Table 2, all of the factors have moderate to 
strong correlations with local culinary purchasing decisions. This is also in line with the results 
of the coefficient of determination test in Table 5. In order of sequence, the factor with the 
strongest to the weakest correlation with, or the highest to the lowest contribution to, the 
decision to purchase local food are the motivational factor, the gastronomic experience factor, 
the personal factor, the social media factor, and then the socio-cultural factor. Referring to Table 
3, these factors have a positive influence on the decision to purchase local food. An illustration 
of factors influencing the decision to purchase local food is shown in Figure 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 1. Factors Influencing the Decision to Purchase Local Food 

As the highest contributor, motivational factors include exciting experience, escape from 
routine, health concern, learning knowledge, seeking authentic experience, togetherness, 
prestige, and physical and sensory appeal from local food (Kim et al., 2009). Kotler & Amstrong 
(2018) explain that motivation is a need that drives individuals to seek satisfaction. Hall et al 
(2003) define tourists who set food and beverages as their primary motivation in tourism as 
gastronomy tourism. Williams et al (2014) stated that gastro-tourists do indeed have a specific 
mission to learn culture through their eating experience. Although the motivation of each tourist 
differs according to their respective personality (Hall et al., 2003; Tao, 2012; Tikkanen, 2007), 
several studies have confirmed that the basic motivation in tourism today is to seek impressing 
experiences (Kim et al., 2009; Pizam, 2010; Tung & Ritchie, 2011). 

Subsequently, in second place, the gastronomic experience factor has a positive influence local 
culinary purchasing decisions. Berbel-Pineda et al (2019) in their study mention that 
gastronomic experience affects one’s choice of tourism destination and tourism satisfaction, 
and it leads to loyalty. Several other studies also found that, aside from being a tourist 
satisfaction factor, gastronomic experience may also result in dissatisfaction of a destination 
(Nield et al., 2000). Gastronomic experience covers the feelings that arise when consuming 
local food, the status of deliberate gastrotourism, mingling and interacting with locals and the 
social environment, as well as the courage to take risks in trying out local food at tourism 
destinations (Williams & Yuan, 2018). 

Motivational 
factor 

Personal factor 

Socio-cultural 
factor 

Social media 
factor 

Gastronomic 
Experience factor  

Purchase  Decision 
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In the third order, the personal factor is quite a considerable contributor to local culinary 
purchasing decisions. This finding indicates that despite the ease of access social media offers 
to local culinary information in the current digital era, the personal factor is still more influential 
than the social media factor. The personal factor includes age, occupation, economic situation, 
lifestyle, and personality/self-concept (Kotler & Amstrong, 2018). This study confirms several 
past studies, such as Khairawati (2015), which states that personal factors affect the decision to 
purchase halal food products. As also mentioned in a study by Basith & Fadhilah (2018) 
asserting that individual habit is one of the indicators pertaining to the decision to purchase fast 
food. 

In the digital era, it has also been confirmed in this research that the social media factor also 
contributes to local culinary purchasing decisions. The social media factor covers indicators of 
accessibility, speed, interactivity, longevity/volativity, and reach Taprial et al (2012). This 
finding is supported by a prior study conducted by Berhanu & Raj (2020) stating that there is a 
positive perception of social media as a source of tourism information. Aside from being faster 
than conventional media, social media is an effective promotion tool for both tourists and 
business actors (Setiawati, 2015). Several other studies also support this finding, such as 
Wachyuni & Priyambodo (2020), which explains that celebrity endorsements via Instagram 
have an influence on purchase decision. Similarly, Purwaningdyah (2019) states that social 
media use was able to increase the sales of culinary products that she analyzed.  

Although positioned last, the socio-cultural factor also contributes positively to local culinary 
purchasing decisions in the digital era. The socio-cultural factor covers family, role and status, 
as well as social network and group indicators (Kotler & Amstrong, 2018). This is supported 
by Ludviga et al (2013), who argue that respondents are very much influenced by friends, 
family, and relatives when deciding to purchase food they are about to eat. This is also in line 
with a statement made by Constantinides & Fountain (2008), that tourists tend to trust 
information given by family or friends, and that it is given more attention than conventional 
advertisement on mass media. This finding also confirms the research by Suprayitno et al 
(2015), which states that the socio-cultural factor has an influence in the decision to buy at 
restaurants selling traditional food.  

All the factors above indicate maximum contributions simultaneously in terms of influencing 
local culinary purchasing decisions in the digital era by as many as 55.1%. The remaining 
percentage is influenced by other factors that were not tested in the current research. Choosing 
food is a complex matter due to the influence of sensory aspects like taste, aroma, texture and 
non-sensory aspects like information, environment, and social factor (Bell & Meiselman, 1995; 
Eertmans et al., 2001). Accordingly, it is recommended that future studies test other factors that 
were not included in this research. 

CONCLUSION 

Based on the findings in the current study, it is known that the respondents visiting Yogyakarta 
and Solo to engage in local culinary tourism were mostly Millennials and Generation Z. 
Moreover, this research also shed light on the order of factors influencing the decision to 
purchase local food in the digital era. The order of these factors from the highest contributor is 
the motivational factor, the gastronomic experience factor, the personal factor, the social media 
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factor, and the socio-cultural factor. All these factors simultaneously provide maximum 
contribution to decision to purchase local food. The present study also found that although 
social media does positively influence the decision to purchase local food, its contribution 
remains below the motivational, gastronomic experience, and personal factors. This 
demonstrates that internal factors have a greater contribution than external factors do.  

This research provides theoretical and practical implications. The theoretical implication of this 
research is knowing the factors influencing local culinary purchasing decisions in the digital 
era. As for the practical implication, the findings in this study can inform local culinary business 
actors in developing products that are in line with tourist demands. Furthermore, the findings 
can also be considered by the government and tourism destination managers in preparing a 
strategy for developing gastronomy tourism.  
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GASTRONOMİ TURİZMİNİN DESTİNASYON REKABET GÜCÜNÜN 
GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ 

Kıyalbek DIYKANOV 
 Kyrgyz-Turkish Manas University Institute Of Social Sciences, Kyrgyzstan 

ÖZET 

Gastronomi turizmi, turistlere bir ülke, bölge veya ilçenin mutfak kültürünü sunmakta ve turizm 
deneyiminin önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Yiyecek ve içecekler, destinasyonları 
ziyaret etmek isteyenler için önemli bir turistik değerdir ve insanları belirli bir yerlere seyahat 
etmeye teşvik eden temel faktörler olarak sayılmaktadır. Bu doğrultuda destinasyonlar rekabet 
güçlerini geliştirmeye yönelik gastronomi ile ilgili çalışmalara daha fazla odaklanmaya 
başlamışlardır. Çalışmanın amacı, gastronomi turizmi ile rekabet gücünün artırılması arasındaki 
ilişkileri tartışmak ve Kırgızistan'ın uluslararası rekabette bir destinasyon olarak gastronomi 
turizmi potansiyelini nasıl değerlendirdiğini incelemektir. Ayrıca, geleneksel Kırgızistan 
yemeklerinin bir turizm çekiciliği olarak öne çıkarmakla beraber ulusal kültürün yanı sıra 
geleneksel gastronominin korunmasının ülke turizmi çekiciliğinin geliştirilmesi için çok önemli 
olduğu aktarmak istenmektedir. Kırgızistanın şüphesiz gastronomi turizmi için en önemli ülke 
olması zengin göçebe mutfak kültürünün asırlarca yaşatmasına dayanmaktadır. Bu noktada, 
göçebe kültürünü yaşatan Kırgızistan, turizm rekabet gücünün geliştirmesinde gastronomiyi 
önemli faktör olarak dikkate alabilir ve turizm paydaşları tarafından önem verilebilir.  

Anahtar kelimeler: Gastronomi turizm, Rekabet Gücü, Kırgızistan, Göçebe kültürü 

THE ROLE OF GASTRONOMIC TOURISM IN THE DEVELOPMENT 
OF DESTINATION COMPETITIVENESS: THE CASE OF 

KYRGYZSTAN 
ABSTRACT 

Gastronomy tourism offers tourists the culinary culture of a country, region or district and is 
considered an important element of the tourism experience. Food and beverages are an 
important touristic value for those wishing to visit destinations and are counted as key factors 
that encourage people to travel to a particular destination. In this direction, destinations have 
started to focus more on gastronomy-related studies to improve their competitiveness. The aim 
of the study is to discuss the relationships between gastronomy tourism and increasing 
competitiveness and to examine how Kyrgyzstan evaluates the potential of gastronomic tourism 
as a destination in international competition. In addition, while highlighting traditional Kyrgyz 
dishes as a tourism attraction, it is desired to convey that the preservation of traditional 
gastronomy as well as national culture is very important for the development of the country's 
tourism attractiveness. The fact that Kyrgyzstan is undoubtedly the most important country for 
gastronomic tourism is based on the fact that its rich nomadic cuisine culture has survived for 
centuries. At this point, Kyrgyzstan, which keeps its nomadic culture alive, can consider 
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gastronomy as an important factor in the development of tourism competitiveness and it can be 
given importance by tourism stakeholders. 

Keywords: Gastronomy tourism, Competitiveness, Kyrgyzstan, Nomadic culture 

GİRİŞ 

Küresel ekonomik büyümeyle beraber turizmin esnek doğası da, petrol ihracatı, gıda üretimi 
veya otomobil endüstrileri gibi hızla büyüyen endüstriye dönüşmektedir. Büyüyen 
endüstrilerde orta sınıfın satın alma gücü, turizm endüstrisinin gelişimini de etkilemektedir 
(Dahiya ve Duggal, 2015, Shalini ve Duggal, 2015). Öte yandan, turist profilleri değiştikçe 
geleneksel turist yerini modern tüketicilere bırakmaktadır (Erbaş ve diğ, 2016). Ayrıca 
destinasyon tercihi, geçmişte popüler olan karlı dağlar, nefes kesici manzaralar, resmedilmeye 
değer vadiler, göz kamaştırıcı kumsallar gibi doğal kaynaklarla sınırlı kalmamakta, aslında 
çeşitli niş pazarlarla genişlemeye devam etmektedir (Shalini ve Duggal, 2015). Bu bağlamda, 
değişimlere yanıt olarak gelişen modern turizm biçimleri ve pazarlar, turistlere rutinden kaçma 
ve yeni lezzetler tatma fırsatı vermektedir.  

Destinasyonların rekabet güçlerinini arttırmaları için kullanabilecekleri turizm ve gastronomi 
(Leng & Badarulzaman, 2014; Chang & Mak, 2018) arasında güçlü bir ilişki olduğu genel 
olarak kabul edilmektedir (Mascarenhas ve Gandara, 2015). Turizm destinasyonları arasındaki 
rekabet arttıkça, yerel kültür, turistleri çekmek ve eğlendirmek için yeni ürün ve faaliyetlerin 
giderek daha önemli bir kaynağı haline geliyor. Gastronominin bunda özellikle önemli bir rolü 
vardır, çünkü sadece yemek turist deneyiminin merkezinde yer almakla kalmaz, aynı zamanda 
gastronomi postmodern toplumlarda önemli bir kimlik oluşumu kaynağı haline gelmiştir.  
Böylece, sadece fiziksel anlamda değil, aynı zamanda tatilde karşılaşılan belirli mutfak türleri 
ile özdeşleşme nedeniyle de giderek gastronominin önemi artmaktadır. Ayrıca, turistler daha 
hareketli hale geldikçe, yiyeceklerin de belirli bölgelerle rahat bir şekilde ilişkilendirilmesi, 
mutfak tarzları ve farklılaşması ön plana çıkmaktadır (Tulaeva, 2021).  

GASTRONOMİ TURİZMİ 

Gastronomi turizmi (GT); mutfak turizmi, gastro turizmi, yemek turizmi, şarap turizmi ve 
gurme urizm gibi gıda ile ilgili turizm için yaygın olarak kullanılan bir terimdir (Pavlidis ve 
Markantonatou, 2020). Ayrıca, GT yiyecek ve içecek üreticilerine, gastronomik festivallere, 
yiyecek fuarlarına, etkinliklere, çiftçi pazarlarına, yemek gösterilerine, kaliteli gıda ürünlerinin 
tadımlarına veya yiyecekle ilgili herhangi bir turizm faaliyetine ziyaretleri içerir. UNWTO’ya 
(2022) göre gastronomi turizmi, seyahatlerini kısmen veya tamamen o yerin mutfağını tatmak 
veya gastronomi ile ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla planlayan ziyaretçileri 
kapsamaktadır. Gastronomi turizmi bu nedenle restoranlar, barlar, aşçılık okulları, özel ilgi 
mutfak seyahat paketleri, yemek rehberleri, yemek kitapları, yemek dergileri, üzüm bağları, 
şarap imalathaneleri, bira fabrikaları, içki fabrikaları, çiftlikler, çiftçi pazarlarını içeren çok 
çeşitli tatil ürün ve hizmetlerini , TV programları, bloglar, vlog'lar, dijital simülasyonlar, yemek 
rotaları, yemekle ilgili seminerler, beslenme turları, yemek turları ve detoks diyetlerini ve 
sağlıklı beslenmeyi içeren sağlık turizmi unsurlarını kapsar. 

Timothy ve Ron'un (2013) belirttiği gibi, mutfak ve gastronomi, daha geniş kültürel miras 
sisteminin unsurlarıdır ve yerel yemekler, bir destinasyonun kültür ve mirasının en göze çarpan 
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ve tanımlayıcı işaretlerinden birini oluşturur. Toplulukların yemek alışkanlıkları, kültürel ve 
mutfak mirasının oluşturulmasında ayrılmaz olan doğal çevre ve gelenekler tarafından 
oluşturulur.Yerel mutfaklar bir destinasyonun kültürünü ve yaşam tarzını yansıtır ve bir 
destinasyonun kültürel uygulamalarının temel bir unsurudur (Richards, 2015). Gastronomi 
turizm bir topluluğun doğasıyla, tarihiyle, kültürel normlarıyla, değerleriyle, ilişkileriyle 
yakından bağlantılıdırlar. Kullanılan gıda ve malzemeleri hazırlama ve koruma yöntemleri, bir 
topluluğun doğal kaynaklarına, iklimine ve yaşam tarzına özgüdür. Mutfağa bir toplumun 
yaşam biçiminin bir ifadesi olarak bakılmıştır. Bu nedenle, mutfakların benzersizliği, kültürel 
ve doğal mirasın bir işlevidir. Kültürel miras, özellikle yerleşim kalıplar, kıyafetler, kutlamalar 
hem kendileri hem de sürüleri için yiyeceklerin mevcudiyeti ile belirlenen Moğol göçebeleri 
gibi topluluklarda, yeme alışkanlıklarına da atfedilebilir (Resim 1). Birçok geleneksel kültürel 
festival hasatla ilgilidir ve geleneksel yemeklerin hazırlanmasını içerir. Tipik, yerel ve 
geleneksel yemekler ve hazırlıkları zaman içinde nesilden nesile aktarılarak paha biçilmez bir 
somut olmayan miras yaratılır. Bu nedenle gastronomi turizm, kimlik, tüketim, üretim, ticaret, 
tarih, coğrafya, sürdürülebilirlik ve küreselleşme ile bağlantılı kültürel bir referans noktasıdır 
(Hall & Mitchell, 2000).  

Resim 1: Bir Göçebe Halk Sofrası 

 

Kaynak: https://meanwhileinmongolia.com/traditional-mongolian-food/ 

Ellis ve diğerleri  (2018), yiyecek ve içeceği turizme bağlayan üç ana faktör: birincisi, farklı 
mutfaklar farklı bölgelere özgüdür ve bu onlara turistler arasında geniş bir popülerlik 
kazandırmaktadır; ikincisi, turistler bir bölgenin kültürünü yemek yoluyla öğrenmeyi severler; 
son olarak, turistler tarafından mutfağın ve gıda maddelerinin tadılabileceği yerlerin çeşitliliği 
ve sayısı çok önemli görülmektedir. Prayag ve diğerlerine göre  (2020), gastronomi 
deneyimleri, gastronomi turistlerinin beceri geliştirme, eğitim, tatmin, sosyalleşme, etkileşim 
ve rekreasyon içeren faaliyetler ve deneyimler aradıkları için ciddi bir boş zaman biçimi olarak 
kabul edilebilir. Gastronomi turizmi deneyimleri, evrimlerinin üç aşamasına ayrılmıştır (Pratt 
ve diğerleri, 2020). Birinci nesil gastronomi deneyimi, üreticilerin tüketicilere farklı duyusal 
unsurları harekete geçiren temalı deneyimler sunarak ilgisini çekmesini içerir. Turistlerin 
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gastronomik deneyimlerin birlikte yaratılmasına artan katılımı, ikinci nesil gastronomik 
deneyimler çağını başlatmıştır. Üçüncü nesil gastronomik deneyimler, bölge sakinleri ve 
ziyaretçiler arasındaki bilgi ve becerilerin paylaşımına ve gıda, peyzaj, kültür, üretici ve 
tüketicilerin bütünsel bir bağlantısına dayalı olarak gıda etrafında toplulukları ve ağları içerir. 

Küresel literatürde yemek ya da mutfak turizmi olarak da adlandırılan gastronomi turizminin 
nasıl adlandırılması gerektiği konusunda ortak bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ancak genel 
anlamda daha çok “gastronomi turizmi” olarak adlandırılmaktadır. Gastronomi turizmi kavramı 
ile ilgili yapılan çalışmalar son derece nadir olmakla birlikte, gastronomi turizmi büyümeye 
devam ettikçe bu turizm türüne olan ilgi giderek artmakta ve en aktif ve popüler turizm 
türlerinden biri haline gelmiştir. 

GASTRONOMİ TURİZM VE REKABET GÜCÜ 

Yemek, bir ulusun ve bölgenin kültürünün temel özelliğidir. Mutfak, belirli bir yerin tarihini ve 
özgünlüğünü yansıtarak tarihi, geleneği, kültürü ve dini ile derin bağlantısı, destinasyonları 
yemek yoluyla tanıtmayı mümkün kılar. Böylece birçok destinasyon kendine özgü yöresel 
mutfağı, malzemeleri ve spesiyaliteleri ile reklam yapmayı göze alır. Gastronomi her 
destinasyonun rekabet potansiyelidir, çünkü her birinin kendine özgü mevcut yerel mutfağı 
vardır.  

Gastronomik ürünler, etkili bir destinasyon markası ve imajının oluşturulması için önemli 
stratejik unsurlar arasında yer almakta (Kim ve Iwashita, 2016) ve bir destinasyonun 
sürdürülebilirliğine katkı sağlama potansiyeline sahiptir ve pazarlama stratejisi için kritik 
öneme taşımaktadır. Gastronomi turizmi, turizm destinasyonlarının rekabet gücünü artırmada 
hayati bir faktördür. Çeşitli ülkelerde ve destinasyonlarda gelişmeye devam eden ve belirli bir 
destinasyondaki işletmeler için benzersiz bir rekabet avantajı yaratan bir turizm pazarını temsil 
etmektedir (Horng ve Tsai, 2012). Ayrıca, gastronomi turizminde destinasyon 
sürdürülebilirliğine yönelik eğilimler, kültür ve geleneklere yönelik ilgiler, gastronomi 
deneyimlerinin özgünlüğü, yiyecek ve içecekler için daha fazla ödemeye isteklilik ve 
gastronomi turizmini diğer turizm türleri ile birleştirmenin pozitif potansiyeli, destinasyon 
rekabet gücüne büyük katkı sağlamaktadır.  

Gastronomi deneyimi, seyahat destinasyonunda yemekle ilgili çeşitli faaliyetlerle etkileşimler 
sırasında ortaya çıkan toplu bir duygudur (Park vd., 2021). Sanchez-Cañizares ve Lopez-
Guzman'ın (2012) öne sürdüğü gibi: Gastronomi, turistin ana cazibe merkezi olup olmadığına 
bakılmaksızın, açıkça bir zevk kaynağı ve turist için şüphesiz hoş anılara sahip olacak fırsatlar 
sunar. Araştırmalar, gastronomi deneyiminin yerel ekonomiye (Okumus, 2020), pazarlama 
fırsatına (Chen ve Huang, 2016), seyahat memnuniyetine, tekrar ziyaret niyetine, sadakate, 
destinasyon konumlandırmasına ve sürdürülebilir kalkınmaya fayda sağlayan önemli bir 
seyahat unsuru olduğunu tespit etmiştir (Hendijani, 2016; Molina et al. al., 2021).  

Gastronomi turizmi, hızlı kentleşme nedeniyle ekonomik büyüme konusunda büyük bir sorunu 
olan kırsal topluluklar için özellikle önemlidir. Bununla birlikte, yemek söz konusu olduğunda, 
bu topluluklar diğerlerine göre karşılaştırmalı bir üstünlüğe sahiptir. İlk olarak, kendi 
topraklarında üretilen yemekler toplu üretimle kıyaslanırsa genellikle daha az kirli ve daha 
sağlıklıdır. İkincisi, bu topluluklar bir bölgenin en uzun gelenek ve kültürünü sürdürürler ve 
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yemek söz konusu olduğunda eski tarifleri ve geleneksel yemek hazırlama yöntemlerini 
korurlar. Turizm ve başta gastronomi turizmi olmak üzere yerel halkın gelirlerinin artmasını ve 
daha fazla kişiye istihdam sağlanmasını sağlar (Draskovic, 2016).  

KIRGIZİSTAN’DA GASTRONOMİ TURİZMİ 

Kırgızistan tarihine bakılırsa zengin geleneksel kültürüyle donatılmış mutfağa sahip bir ülkedir. 
Kırgız halk mutfağını oluşturan yiyecekler geleneksel pişirme yöntemleri ve otantik mutfak 
kültürüne sahiptir. Kırgız mutfak kültürü et ürünleri, hamur işleri ve otantik yiyeceklerden 
oluşan 100‘e yakın yiyecek ve içecek ürünü içermektedir. Bu ürünler turistler için önemli 
çekiciliğe sahip olur (İnce vd, 2020) ve turizm planlaması zenginliğini korur.  

Kırgızlar göçebe kültür ve yaşamını sürdüren, özellikle kırsal yaşam alanlarında geçmişten 
bugüne kadar yaşamın her alanında sürdürmeye çalışan derin tarihe sahip millettir. Diğer 
yandan Kırgızistan zengin Orta Asya Türk mutfağına sahip ülkedir. Kırgızistan’da mutfak 
anlayışı ikiye ayrılabilir. İlk olarak şehir yaşamında sürdürülen ticari mutfak, diğeri ise kırsal 
alanlarda varlığını sürdüren geleneksel mutfak. Kırgız mutfağını; et ve et ürünleri, hamur 
ürünleri ve çorbalar (genelde etli ve tahıllı) oluşturmaktadır (Toygar ve Toygar, 2019). Göçebe 
ve savaşçı bir hayat geçiren Kırgız halkının yaşamında at, koyun, sığır gibi hayvanların hem 
beslenme hem de yaşam tarzı açısından ayrı bir önemi vardır. Bunların halk mutfak kültürüne 
yansıması söz konusudur. Kırgız mutfağının mevsimsel özellikleri olarak ilkbahar ve yaz 
aylarında genel olarak taze et ve süt ürünlerinden yiyecekler tercih edilirken, içecek olarak ise 
özellikle mayıs-haziran aylarında kısrak sütünden hazırlanan “kımız”, diğer aylarda ise “çalap” 
ismi verilen ayran içilmektedir. Kımız sadece içecek olarak değil, tedavi edici özelliğinden 
dolayı ilaç olarak da kullanılmaktadır. Kış dönemlerinde ise içecek olarak “bozo” içilmektedir 
(Tilekeeva, 2015; Gülcan vd., 2018). Kımız içeceği hem gastronomi hem de sağlık turizminin 
kapılarını açmaktadır. Malüm kımız tedavisi gün geçtikçe önemini korumaya devam 
etmektedir.  

Resim 2: Kırgız mutfağı 

 
Kaynak: www.open.kg 
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Kırgızistan yedi bölgeden oluşmaktadır (Çüy, Talas, Oş, Narın, Batken, Calal-Abad, Isık-Köl) 
ve genel ulusal mutfak özelliğini taşımakla beraber her bölgenin kendine özgü zengin mutfak 
çeşidi vardır. Her ne kadar ülke içinde veya komşu ülkeler tarafından bilinir olsa da geniş alanda 
uluslarası tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirtmek gerekir. Aslında, Kırgızistan’da Gastronomi 
turizme pek önem verilmemesi, alternativ turizm veya ürün çeşitliliği fırsatlarını göz ardı etmek 
anlamına geldiği son yıllarda fark edilmektedir. İnce ve diğerleri (2020) tarafından yapılan 
“Kırgızistan Gastronomi Haritası” çalışmalarında Kırgızistan’ın yedi bölgesine ait ulusal 
yemek çeşitleri sıralanmıştır (Tablo 1). Ayrıca, çalışmada gastronomi turizmin gelişmesiyle 
ülkeye daha fazla turist çekmek, geleneksel mutfağı tanıtmak, aternativ turizm, ürün çeşitlilik 
ve rekabet gücü konuları ön plana çıkarılmıştır.  

Kırgızistan için Gastronomi Turizmin Önemi 

Gastronomi Turizmi sürekli gelişmekte ve destinasyonlar açısından önem kazanmaktadır. 
Ekonomik faydalarına ek olarak, yerel topluluklar için önemli bir kimlik ve gurur kaynağı 
olduğunu, soyut bir mirastan yararlandığını göstermektedir. Aynı zamanda, turist akışını daha 
az ziyaret edilen bölgelere çekebilmekte, sonuç olarak değer zinciri boyunca daha adil bir 
şekilde harcama üreterek ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmakta ve yeni fırsatlara kapı 
açmaktadır. Gastronomi turizmi, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, sosyal 
kalkınmayı, istihdamı ve yoksulluğu azaltmayı, kaynak verimliliğini, kültürel değerleri, 
çeşitliliği ve mirası teşvik etmektedir (WTO,2017). Ayrica, gastronomi, seyahat ve turizm 
motivasyonlarında önemli bir rol oynamakla beraber çekici bir kalkınma stratejisi olarak sayılır. 

Tablo 1. Kırgız Ulusal Yemekleri 

Çüy Batken Oş Calal-
Abad 

Talas Isık-Köl Narın 

Boorsok 
Ezme Erik 

Kurut 
Paloo 
(Pilav) 

Ezme 
Kurut Külçatay 

Karakol 
Aşlyanfu Ördök Bıcı 

Lagman Kattama Kurma 
Külçatay Kömöç Kesme Balık Olobo 

Dımdama Köcö Aş Çuçuk Mıkçıma Kuurdak Haşan Naarın 

Şiş Kebap Kurma 
Şorpo Kuymak Ayran Japkan 

Nan Jatkan Töö Beşbarmak 

Maksım Şööla Kımız Jarma  Oromo Beş Sala 

Kurut  Cupka 
Mıkçımay Bozo  Borş Jörgöm 

Kuyruk 
Boor 

 Çabatı Balık  Çak Çak Kazı Karta 

  Mastava Besbarmak  Kalama 
Sucuk 

(Çuçuk) 
  Samsı Çüçvara  Kesme  

  
Mayda 
Mantı   Carma  

     Naarın  
Kaynak: İnce vd., 2020 
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Ek olarak, gastronomi deneyimlerinin kırsal ve uzak bölgelerde sürdürülebilir turizm gelişimine 
entegre edilmesi yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olur.  

Orta Asya'da turizm potansiyeline sahip ülkelerden biri olarak kabul edilen Kırgızistan, doğal 
güzellikleri, zengin kültürel geçmişi ve genç nüfusu ile bulunduğu bölgede önemli bir üstünlüğe 
sahiptir. Ancak Kırgızistan'da mevcut bazı sorunlar nedeniyle (yetersiz altyapı ve üst yapı 
olanakları, turizmde yetişmiş işgücü eksikliği, pazarlama sorunları vb.) ülke turizminin henüz 
gelişme aşamasında olduğu söylenebilir. Buna rağmen, Kırgız hükümeti turizme ayrı bir önem 
vermekte ve turizm sektörünü ülkenin kalkınma planlarında öncelikle geliştirilmesi gereken 
sektörlerden biri olarak göstermektedir. Bu bağlamda, ülke turizmini çeşitlendirmek ve turizm 
faaliyetlerini tüm yıla yaymak için hem kamu hem de özel sektörde büyük çabalar sarf 
edildiğine tanık olunmaktadır. Kırgızistan'ın turizm açısından potansiyeli düşünüldüğünde, 
turizm çeşitliliği açısından çok fazla alternatife sahip olması dikkat çekicidir (Erdem ve 
Gündoğdu, 2018). Bununla birlikte gastronomi turizminin önemi de yıl geçtikçe artmaya 
başlamıştır. Ancak, mevcut durum ve çabalar yetersiz kalmakla beraber, gastronomi turizmi 
strateji ve geliştirme planlarının ön plana çıkarılması gerektiği vurgulanmaktadır.    

Kırgız halkının misafirperverliği asırlarca devam ettirilen en önemli unsurlardan biridir. Gelen 
konuğa sıcak çayın, tandırda veya kazanda kızartılıp pişirilen ekmeklerin vermeden 
göndermezler. Süt, et, hamur ürünleri ağırlıklı olup, kolay pişirme yöntemleriyle fakat yüksek 
kaloriye sahip yiyecek ve içecekleri günümüze kadar devam etmektedir. Tablo 1 de sıralanan 
ulusal yemekler gelen turistlerin memnuniyetini kazanıp, turizm ürün çeşitliğini artırmaktadır. 
Bazı turistler özellikle gastronomi amaçlı gelirler ve yemek pişirme yöntem ve mutfak 
çeşitlerini araştırırlar. Bütün bu unsurları dikkate alırsak gastronomi turizminin Kırgızistan için 
önemi oldukça yüksek olduğunu anlamış oluruz ve hem devlet hem özel sektör tarafından bu 
tür turizm çeşidinin gelişmesi gerektiğini belirtmeliyiz. Böylece, diğer turizm türleriyle birlikte 
Gastronomi turizminin gelişmesi Kırgız turizminin rekabet gücü üstünlüğünü korur kanaatına 
varılabi 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Gastronomi turizmi, bir seyahatte yeni deneyimler ve bilgi edinmek isteyen turistlerin 
taleplerine verilen turizm pazarı cevaplarından biridir. Gastronomi teklifi bir ulusun kültürünün 
ayrılmaz bir parçası olduğundan ve genellikle ulusal mutfak, yerel ve halk unsurlarına dayanır, 
ve destinasyonun rekabet gücüne katkıda bulunur. Ayrıca, gastronomi turizminde destinasyon 
sürdürülebilirliğine yönelik eğilimler, yerel kültür ve geleneklere olan ilgi ve gastronomi 
turizminin özgünlüğü, ekonomi açıdan da önemli unsur olduğunu kanıtlamaktadır. Öte yandan, 
gastronomi turizmini diğer turizm türleri (kırsal, sağlıklı yaşam ve spa turizmi) ile birleştirme 
potansiyeli ve böylece destinasyon rekabet gücünün artırılmasını ele almak ayrı hedef olarak 
belirlenmektedir.  

Küreselleşme ve gelişen dünya turizmi sırasında Kırgızistan’ın turizm sektörünün ilerlemesi ile 
ilgili çalışmalar devam etmektedir. Bilinen ve klasik turizm ürünlerini sunmak ve tanıtmak bir 
yandan devam ederken, öte yandan turizm ürün çeşitliği, alternativ turizm ve yeni konsepleri 
öne sürmek ele alınmaya başlamıştır. Bu çalışmada, geleneksel yaklaşım, tarih ve kültür 
eşliğinde Kırgızistan’ın göçebe ve türk göreneklerine dayalı yerli mutfağın özelliklerini turizm 
sektörünün olmazsa olmaz unsurlarına dönüştürerek rekabet gücü geliştirmesinde katkı 

1178



sağlama amacı tartışılmıştır. Böylece, gastronomi turizmine önem verilerek Kırgızistan 
Turizmini uluslararası rekabette öne sürmek fikiri ön plana çıkarılmıştır. Sürdürülebilir turizm 
ve rekabet gücü geliştirilmesi kapsamında yöresel Kırgız mutfak kültürünün güçlü yönlerinin 
belirlenmesi gerekmektedir. Gastronomi ile ilgili çeşitli organizasyonların düzenlenmesi yerel 
ürünlerin hem korunması hem de geliştirilmesi açısından önemli avantajlar yaratacaktır. 
Uluslararası tanıtım açısından Kırgız mutfağı ile ilgili bilgiler farklı yabancı dillere çeviri 
yapılarak medya aracılığıyla yayınlanması gerekir. Turizm sektör temsilcileri (Seyahat acente, 
tur operatör, otel, turist rehberi, sivil toplum kuruluşlar, eğitim ve ilgili devlet kurumları) 
gastronomi turizme önem vererek, turistlere veya iş birliğinde olanlara yöresel mutfağı turizm 
ürünlerine ekleyerek, alternativ yaklaşımlarda bulunmaları söz konusu olur. Ayrıca, devlet 
olarak gastronomi turizminin gelişmesi ve dış pazarda rekabet gücünün öne sürülmesi için 
güçlü konsepler ortaya atılmalıdır. Akademik açıdan, Kırgızistan’ın gastronomi turizmi ile ilgili 
geniş çapta araştırmalar yapılarak, turizm paydaşlarıyla birlikte etkinlikler düzenlenip, 
uluslararası tanıtımda desteklenmelidir.  
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ABSTRACT 

This paper pursues an exploratory study of food traditions in the rural region of Minho in the 
North of Portugal, as a case study on sensitizing young travellers to the region´s gastronomy 
heritage. It is based on the CultSense project, funded by the EU Erasmus+ Programme, which 
aims at developing long-term solutions supporting more locally sensitive travel practices that 
are mindful and respectful of the local customs and ways of life. This exploratory study 
combines visual methods in the form of a video, ethnographic fieldwork and a focus group in 
the perspective of a scenario-based experiment to investigate a narrative based on local cultural 
values, traditional food and a genuine and tailored-made experience in the form of an 
experiment to evaluate their effectiveness in sensitising young travellers to appreciate the 
culinary tastes. The results suggest that the dish per se was not plainly appreciated, but the focus 
group was fascinated by the story of the past and respected the tradition and its role in local 
culture. This research expands knowledge on how food narratives are used in the construction 
processes of regional cuisines and the potential role of visual media in interpreting the 
consumption and preparation of such traditional food related practices. 

Key words: Cultural heritage, gastronomy, experiences, young travellers 

INTRODUCTION 

The coronavirus social distancing measures and prohibition of gatherings of people caused 
enormous damage to gastronomic regions, including a huge decline in demand. Consequently, 
there is a need for gastronomic regions to change their thinking and adapt to a new reality and 
the new normal. Before the pandemic, the literature already suggested that regions need to focus 
less intrinsically on the food itself, and more on the experiences created around food. The 
importance of food as a cultural and intercultural phenomenon has been established through a 
long history of anthropological studies (Gvion & Trostler, 2008). Within cultures, food 
establishes an identity, offers means of bonding, is used in rituals, and transmits cultural values 
(Mintz & Du Bois, 2002). 

This trend creates considerable challenges for regions visited by cultural tourists, particularly 
those keen on experiencing local traditional foods. Gastronomic experiences for tourists are 
usually developed from the perspective of ‘unique’ aspects of the gastronomy that can only be 

1181

mailto:cfernandes@estg.ipvc.pt


found in that particular location (Ravenscroft and van Westerling, 2002) which raises the 
question of how destinations can successfully combine tradition and innovation in gastronomy. 
Richards & Fernandes (2015) argue that the adaption of food to global tastes can run the risk 
of separating food from its gastronomic roots and turning it into a tourist pastiche, but trying to 
stick too closely to traditional methods and presentation is also risky because it may fail to 
engage the global consumer. 

This paper sets out to explore gastronomic practices in a specific rural region, as a case study 
on sensitizing foreign travellers to local cultures and delivering more meaningful experiences 
based on food traditions. This exploratory study combines the use of visual methods (Glaw et 
al, 2017), the authors´ first-hand ethnographic field experiences (Hartel & Thompson, 2011) 
and a focus group in the context of a scenario-based experiment (Volgger et al, 2021) to produce 
a narrative based on local cultural values and culinary heritage, applied through a video and an 
experienced based experiment.   

The paper is structured as follows: a literature review on the main concepts guiding the study; 
the methodological research design employed; preliminary results and findings; and, limitations 
and recommendations for future research. 

LITERATURE REVIEW  

Richards and Wilson (2006) proposed the idea of developing creativity in tourist experiences 
as a solution to avoid serial reproduction of indistinctive destinations. Also, Ye and Tussyadiah 
(2016) add that it is important for destinations to identify their uniqueness, which is considered 
a key factor for tourists’ travel decision making. Taking into consideration the need for 
distinctiveness in destination marketing, recent studies started to employ generational cohorts 
for tourism segmentation, particularly in food tourism (Okumus et al., 2021), as a deeper 
knowledge might be gained (Shulga et al., 2018) when its members tend to share a unique social 
character suggesting common values, attitudes and behaviors coming together in an experiment. 
Younger, less experienced travellers represent a complex and demanding cohort regarded as 
the first consumers of ‘always connected’ to the internet and online social media (Leask et al., 
2014). This segment tends to plan its travel independently over standardized travel agencies 
and their trips are motivated by the search for novelty and new experiences, visiting different 
places to acquire new knowledge (Ketter, 2020).  

Furthermore, food-and-wine is increasingly considered as a key travel motivation toward a 
destination (Su et al., 2020). Factors that push (internal stimuli) visitors to travel to a destination 
are mainly related to learning about food-and-wine, tasting wine, socializing, entertainment, 
and relaxation (Bruwer & Rueger-Muck, 2019; Robinson et al., 2018; Vorobiova et al., 2020). 
Additionally, motivated by the educational dimension on learning about local cuisines and 
actively participate in hands-on food-and-wine experiences with local residents, co-creation 
arises as a social construct capable of improving the meaning of the food-and-wine travel 
experience (Rachão et al., 2021). 

But food systems and their uses in social practice are challenged when their users travel and are 
confronted with unfamiliar foodways in terms of ingredients, cooking techniques, flavourings, 
preparations, utensils, meal structure, table manners, distribution of the meals during the day, 
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and social dynamics. Such culinary practices and food-related experiences reveal the cultural 
character of gastronomic competences, forcing individuals to engage with otherness through 
embodied communication (Parasecoli, 2011). Thus, food can be an effective form of 
communication, particularly through new media tools and the rapid pace at which new 
applications and devices are being developed is driven by eager consumers who want faster and 
more convenient access that facilitate the acquisition of knowledge about particular subjects 
(Pipes & Janowitz, 2013) including food. Through digitalization, stories can come to life by 
focusing on contemporary values for connecting with the desired target segment of the market.   

In the world of tourism, fantasy, and reality are interwoven. Tourists’ narratives are important 
in the dynamic and ongoing social construction of places as tourist destinations (Tussyadiah, 
Fesenmaier, and Yoo, 2008). Narratives provide the means to link together disparate 
experiences into a coherent whole and more importantly, a distinct, individualized whole (Ye 
& Tussyadiah, 2016).  

METHODOLOGY  

This exploratory study combines the use of visual methods (Glaw et al, 2017), the authors´ first-
hand ethnographic field experiences (Hartel & Thompson, 2011) and a focus group in the 
context of a scenario-based experiment (Volgger et al, 2021) to produce a narrative based on 
local cultural values and traditional food. The process followed the following steps: (1) Start 
with a regional iconic dish; (2) design an experience; (3) an amateur video prepared, filmed and 
edited by students (equivalent market segment targeted); and (4) apply the ancient art of 
storytelling as a form of online marketing. 

Image 1: The iconic dish – “Sarrabulho” 

 

The video was produced by Master´s students from the Polytechnic of Viana do Castelo  on an 
iconic dish - the “Sarrabulho” to test digital storytelling as a means of communicating food 
culture and gastronomic experiences so it can be appreciated by young travellers. The video 
presents a perspective of students in dialogue with scholars, culture and tourism stakeholders. 
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Filmed in 2021, the video invites the viewer to learn about gastronomic traditions and local 
foods of the region. The video offers insights and a reflection on roots and identity, which are 
not always evident for visitors, explaining the importance of this iconic dish, particularly for 
rural areas (video available on: https://www.cultsense.com/videos/sensitizing-young-
travellers-for-traditional-food/)  

Afterwards, a focus group comprised of representatives of partners of the CultSense project, 
with nationalities from Romania, The Netherlands, Brazil, Spain and Portugal, first saw the 
video and then took part in a “sarrabulho” tailored-experience at a local restaurant.  

Image 2: Design of the Tailor-Made Experience, Taking Part in the Kitchen 

 
After the meal, the following questions were posed to the focus group: 

 What was your perception of the video and its effectiveness in transmitting cultural 
understanding of Minho´s gastronomy?  

 What part of the storytelling in the video did you appreciate the most? 
 Did the video stimulate a desire for an emotional and engaging experience around the 

“sarrabulho”? 
 Did the "sarrabulho" experience meet your expectation(s) in terms of the food itself and 

the cultural experience? Why or why not? 

Responses were noted during the experiment as well as a follow-up. 

MAIN RESULTS AND FINDINGS  

Preliminary results indicate that the dish selected for the experiment was not plainly 
appreciated, but the focus group was fascinated by the story associated to the region’s cultural 
heritage and respected the tradition and its role in local cuisine. The story of the sarrabulho was 
welcomed by participants and for some a change of perception was noted.  

Some responses include: 

“The video looks good, and the story is clear. To really appreciate the gastronomy, it might 
have been useful to emphasise more of the landscape, which is closely linked to the 
ingredients”.  

1184

https://www.cultsense.com/videos/sensitizing-young-travellers-for-traditional-food/
https://www.cultsense.com/videos/sensitizing-young-travellers-for-traditional-food/


“The video was ok. It was a very good way to explain the importance of meat and sarrabulho 
in particular, with nice landscape. It seems to be very close to what is important to the region 
and what typically characterises it”.  

“It was good that you had the students telling the story in their own words. The costumes are 
also good – but the role of the fraternity [or confraternities, gastronomes appearing in robes in 
the video] was not explained. So, if I didn’t know anything about the Minho to start I might 
wonder what the robes were for!” 

“It made me mostly curious about the confrarias [confraternities], the connection to the past, 
what led to the Sarrabulho. I did wonder how young people relate to the Sarrabulho.  Clearly, 
it is important to the students in the video. But are there other parts of Minho's young population 
that relates differently? Maybe some wish for a modern twist to the tradition? The video 
acquires other layers of meaning once you have experienced Minho, and also seeing how it is 
made and tasted”.  

“It certainly made me hungry! The engagement could have been higher by taking a look behind 
the scenes in the restaurant, as we did on our visit”.  

“The Sarrabulho met my expectations, it was very nice to see how it was prepared. The Cultural 
experience is for me even more important that the food itself. The food tastes better when you 
understand how it is done and how people who prepare it relate and describe the process. It all 
becomes more meaningful and memorable”.  

“It met my expectations in terms of the learning element of the experience as well as the quality 
of the food. So now I appreciate a lot more about what goes into preparing a sarrabulho, and 
probably why people flock to a restaurant to eat it at weekends – it’s a lot of work! It also helped 
to strengthen the link between the local culture, the local food and the local landscape”.  

“For me, the most interesting part is related to the explanations on how we can appreciate the 
quality of a wine (the red one).” 

The communication through digital storytelling appears to be effective in connecting the 
audience with the tradition, triggering emotions and experiences and generating understanding. 
The parts of the story most appealing were the explanation of its origins, the importance to a 
subsistence agricultural society, its role as part of local culture and its uniqueness in the manner 
in which it is paired with the red vinho verde (local wine variety).  

Findings suggest that Portuguese food is relatively unknown abroad. More specifically, and 
although Minho has a well-established identity amongst the Portuguese people, the region does 
not benefit from this identity on the international stage, including its gastronomy. Additionally, 
the understanding and respect for the local cuisine are particularly relevant in the context of a 
region that seeks acknowledgement as an enogastronomic region and an enogastronomic 
destination. Furthermore, by sustaining traditional culinary practices and communicating them 
to the audiences, the region is strengthening its cultural distinctiveness, particularly when 
reaching out to a younger generation.   
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LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH  

The limitations emerging from this study could serve as a basis for future research. A limitation 
is that the results were obtained from a single experiment and may not resemble reality 
completely or be generalised. Further experiments are recommended under different conditions 
in order to take a broad view the findings. Also, there is no prior knowledge of visitors´ 
perceptions of the region´s food, mostly due to a lack of such studies. It is recommended that 
longitudinal studies be conducted on gastronomic consumption patterns and perceptions by 
tourists that could be cross-referenced with results of similar experiments. Regardless of the 
limitations identified, this study contributes to the cultural understanding of Minho´s 
gastronomic practices through digital storytelling as a form of dissemination. However, this 
study revelaed that the Minho region needs a powerful platform for storytelling in the cultural 
heritage sector in order to establish emotional connection and engagement with foreign visitors. 
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ABSTRACT   

The term Gastronomy; Gastro refers to ‘stomach’ nomos means ‘knowledge’. The concept of 
gastronomy does not only mean food but also reflects one’s tradition, culture, values, and 
norms. Gastronomic tourism is traveling to a destination with the purpose to enjoy its local 
delicacies and learning about culture through local food preparation. With the pandemic, 
travelers are paying attention to sustainable practices and looking for authentic experiences. 
Tourism-centric economies such as Sri Lanka have understood the importance of these 
sustainable practices and collective actions rather than individually addressing these issues. The 
objective of this study is to analyze the most effective strategies that can ensure sustainable 
gastronomy in Sri Lanka tourism while ensuring resilience in the industry. The research 
problem highlights that even-though Sri Lanka is the top third destination for gastronomic 
tourism but the market has not identified the potential to promote to the global market. This is 
an effort to refer to how Sri Lanka gastronomy be used as a sustainable post-pandemic tourism 
resilience strategy. The research questions highlighted the potential for gastronomy tourism in 
Sri Lanka,  the level of awareness among tourists and stakeholders, and the barriers to 
promoting gastronomy tourism in Sri Lanka. The study was analyzed through thematic analysis 
based on primary and secondary data. The primary data was collected from interviewees 
including tourists, industry experts, and stakeholders. The implication of this research was to 
reveal strategies based on gastronomy tourism for Sri Lanka and identify the sustainable global 
best practices and new trends to promote gastronomy tourism as a post-pandemic tourism 
resilience strategy. 

Keywords: Gastronomy Tourism, Sri Lanka, Strategies, Post-Pandemic Tourism Resilience  

INTRODUCTION 

Background of the study 

Many scholars have been able to produce numerous definitions for tourism and according to 
UNWTO (2022), “Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the 
movement of people to countries or places outside their usual environment for personal or 
business/professional purposes”. Tourism has been there for decades, and it was considered a 
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luxury product as everyone has not had the chance of getting engaged in touristic activities 
unlike nowadays. With technological advancement, tourism was expanded and in 2018 more 
than 1.3 million international tourists were recorded around the world which is 86 million more 
than in 2016 (World Tourism Organization, 2018). In 2018 Sri Lanka reported 2.3 million 
international visitors which generated more than 4.3 million dollars of foreign exchange income 
for the country in the year 2018. Tourism contribution to the Gross Domestic Production was 
4.9% and total employment in the tourism sector was 388,487 both directly and indirectly 
(Research & International Relations Division, 2018). 

Tourism can be identified as one of the fastest-growing industries in the world but at the same 
time, it can be recognized as one of the most vulnerable industries in the world as well. When 
the pandemic hit the world, it had a major effect on the tourism industry overall due to the direct 
adverse impact on the traveler’s travel-related choices. According to the World Travel and 
Tourism Council as cited by Heslinga (2022), the global contribution from the tourism industry 
has reduced to 10 percent of global Gross Domestic Production (GDP), and it was reported that 
around 121 million employees lost their jobs and the sector lost $3.4 trillion US dollars due to 
covid. To reduce the spread of the virus administrations curtailed travel by imposing travel bans 
and some countries went for a complete shutdown advising the residents to stay at home. 
According to UNWTO (2020), the industry lost 5 to 7 years of industry growth and noted that 
due to the impact of the global economic crisis in 2009 international tourist arrivals declined by 
4 percent. Tourism declined due to SARS in 2003 was 0.4 percent whereas by 2020 it was 
identified an impact of 20 to 30 percent due to the pandemic. Sri Lankan tourism faced a heavy 
downfall as they lost their main international tourist generating country China and followed by 
other European countries as shown in figure 1.  

Figure 1 Impact of COVID-19 pandemic (Central Bank of Sri Lanka, 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

After Easter Attack in 2019 and followed by the Pandemic in 2020, the Sri Lankan economy 
started recovering in two years with a gradual increase in international tourist arrivals. 
However, again limiting this recovery, Sri Lanka hit a major economic crisis, curtailing 
delivering of guest experiences. One of the major reasons for this economic crisis is the lack of 
foreign exchange currencies in the country. With this import restrictions were imposed causing 
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disruptions to the supply of many basic essential items (Sri Lanka Tourism Development 
Authority, 2022).  

Post-pandemic UNWTO (2022), highlighted the importance of restarting the industry giving 
more attention to reducing socio-economic impact whereby increasing female employment and 
economic security. Furthermore, changes in the traveler’s choices can also be seen creating 
trends with more engagement with the local host community to get an authentic experience was 
identified. Therefore, it can be documented as a high time to move away from the traditional 
tour arrangements and Sri Lanka Tourism to focus more on the niche tourism segments that can 
bring more foreign exchange to the economy. 

The problem of the study 

At present, travelers travel with various motives. The chief reasons for travel are leisure, visiting 
friends and family, and business purposes (Papatheodorou, 2001). Travelers who visit a country 
engaged in leisure travel with the motive of relaxation, rest, and enjoyment. In the year 2019, 
it was reported that international visitors traveled to Sri Lanka for the following purposes listed 
in figure 2. It demarcates that 83.2 percent travel with the motive of pleasure looking for 
recreation, touring, and holidays.  

Figure 2 Purpose of Visit (Sri Lanka Tourism Development Authority, 2019) 

Furthermore, with the pandemic, more travelers and businesses are looking for alternative 
regenerative tourism methods to sustain. It was identified that individuals now tend to travel for 
different purposes and get connected with the planet and its culture in it at various levels. 
Gastronomy tourism has been given increasing attention during the last couple of years. The 
discussion suggests how gastronomy connects with people at many levels.  

However, it has been identified that Sri Lanka Tourism has not been given adequate attention 
to uplift this niche travel market. Sri Lanka food has been recognized widely during the past 
couple of years especially with winning master chef Australia and culinary competitions 
highlighting the curries of Sri Lanka. The study focuses on how policymakers can develop 
Gastronomy in Sri Lanka as a post-pandemic resilience strategy that is sustainable as the 
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economy would not solely depend on the traditional tourism markets generating more foreign 
income to the country by increasing the guest to encounter Sri Lankan culinary tourism for the 
tourists who travel with a purpose.   

Research Questions 

1. What is the current understanding of Gastronomy Tourism among tourists? 
2. What is the potential of Gastronomy Tourism? 
3. What are the strategies to market Gastronomy Tourism in Sri Lanka? 

Objectives of the study 

1. To explore the current understanding of Gastronomy Tourism in Sri Lanka among 
tourists. 

2. To identify the potential of Gastronomy Tourism in Sri Lanka. 
3. To explore the strategies to market Gastronomy Tourism in Sri Lanka. 

Significance of the study 

This research contributes to new knowledge by bridging the knowledge gap which exists in 
Gastronomy literature where there is scarce literature on Gastronomy in the Sri Lankan context.  
Pollock 2019 states that sustainable businesses or communities cannot exist in an unsustainable 
system. Due to that having strategies without focusing only on generic tourist attractions would 
be ideal even as a solution to the overcrowding. Recognizing this niche market would give the 
travelers a more authentic chance to experience Sri Lankan cuisine and the host would get a 
chance to get engaged in the tourist activities as well.  

LITERATURE REVIEW 

I. Overview 

In travel and tourism, food plays a vital part and becomes a deciding factor when selecting the 
destination as it is one of the basic human needs. The study conducted by Karim and Chi (2010) 
on the destination’s food images and the visitor intention to travel has identified that the 
destinations with favorable food images have the highest potential to be visited in the future. 
Furthermore, the study was able to identify a noteworthy positive affiliation between food 
image and visitor intention. Kivela and Crotts’s (2008) study on Gastronomy Tourism has 
identified that the tourist’s enthusiasm to travel for food is reasonably binding; as the study was 
able to discover some travelers would return to the destination just to taste its unique cuisines. 
Furthermore, the study discusses how food factors play a key role in the tourist experience in 
that destination and how they can be used for market segmentation. The study on understanding 
tourist experience by Quan and Wang (2004), states that out of the experiential components 
such as consumption, accessibility, napping, and others, consumption of food in tourism is at 
the topmost of the tourist experience.  

According to Smith (2013), tourism experiences are transformative that inspire tourists to 
change their habits and in time do societal changes such as choosing to eat healthy during their 
vacation where they do the same on the return trip. According to the (World Tourism 
Organization, n.d.),  gastronomy goes way beyond the concept of food and according to World 
Food Travel Organization; it is traveling to a destination to get a sense of that place. This 
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concept echoes one’s culture, morals, traditions, legacies, and belongingness to a group 
community. According to Emily (2021), food tourism is an experience that engages the traveler 
with cooking classes, food tours, farm and manufacturer visits, and market experiences. This is 
because travelers are more concerned about the environment and they are happy to take part as 
they are in the look for new experiences that are authentic (Emily, 2021). This authentic 
experience not only varies with the food but also the unique eating style. 

Tourists trying out different types of food from different parts of the world help to market and 
promote the tourist destination. Social media has influenced the spread of gastronomy tourism 
as many travelers get to know about the food and drinks before they travel. They travel with a 
plan of enjoying that specific food that they see on YouTube and other social networks (World 
Food Travel Association, 2020). Many destinations restarting tourism after covid UNWTO 
launched their #TravelTomorrow campaign collecting chefs around the world and showing the 
people on preparing the local dishes at home.  

II. Gastronomy Tourism 

Gastronomy is also identified as culinary, food, and cuisine in different studies by different 
scholars. A traveler who is motivated by the interest in food and beverages and considers this 
interest as the main inspiration to do traveling is referred to as gastronomy tourism (Karim & 
Chua, 2002). According to Erik Wolf, as cited by Karim and Chi (2010), these tourists would 
explore for a unique experience during the trip such as the history of the food products, 
literature, and food tour packages. Therefore, gastronomy tourism means tourists’ visits to food 
producers and farmers, food festivals, eateries, and sites that are precise to taste and experience 
the local food products being the main motive for travel (Hall & Mitchell, 2001). The study 
also discusses how cooking courses and visits to the traditional food producers’ farms can 
enhance the visitor’s knowledge of the host country’s gastronomy. According to Sahoo (2020), 
gastronomic activities can lead to cultural learning and there is a demand for gastronomic tour 
guides to take the tourists through local food preparations. The study highlights the importance 
of tour guides having good knowledge of the cuisine authentic to them and emphasis the guide 
training programs related to food tourism, catalog folkloric restaurants that offer the culinary 
experience, and get gastronomy into the itinerary mapping, and developing tours and events 
associating gastronomy. Culinary culture is exclusive to that destination and can be recognized 
as the longest part of a culture and its tradition (Sormaz, Akmese, Gunes, & Aras, 2016). 
Furthermore, the study identified how the tourists desire to experience the home gron tastes in 
the destination that they travel to, and it shows the light towards the development of gastronomy 
tourism. The notion of gastronomy tourism was initially identified by Long in 1998 and stated 
that tourists can experience new cultures through food (Long, 2004). Additionally, he stated 
that these gastronomic activities need to be exceptional and unforgettable.  

III. Sri Lanka context 

The tourism industry can be categorized as one of the most vulnerable industries in the world 
because its demand gets affected by environmental factors such as political, economic, social, 
and technological elements that are in the general environment it operates. Sri Lanka tourism 
has had a major downfall due to various reasons. Looking back at the history of Sri Lanka, the 
tourism industry has come across many challenges starting with the war that ran for decades, 
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COVID-19 pandemic that brought the whole world to a standstill can be considered as most 
recent. With the pandemic number of scholars highlighted the importance of rethinking a 
sustainable strategy for tourism that pays attention to social and environmental aspects as well 
(Gössling, Scott, & Hall, 2020), (Higgins-Desbiolles, Socialising tourism for social and 
ecological justice after COVID-19, 2020). According to Higgins-Desbiolles (2020), the 
pandemic has the altering capability of the context in which tourism operates to be more 
community-centered and helped the world see the hidden opportunities. Gastronomy can be 
used as a technique to endorse understanding of one’s culture and bring the community and its 
traditions closer to another outsider (World Tourism Organization, n.d.). Since this is a good 
opportunity to promote understanding among different cultures that would bring people closer 
together Sri Lanka tourism use gastronomy as a strategic plan. Currently, Sri Lanka is doing 
through a major economic crisis and gastronomy tourism can help to generate employment 
opportunities, especially in the rural communities. According to Food Travel Monitor Report 
in 2020 as cited by Emily (2021), the tourist destinations which welcome gastronomy tourism 
tend to enjoy a 25 percent higher economic impact than other tourist destinations. The report 
discusses how this extra economic benefit received can rejuvenate the host economy building 
the host community while contributing to their rural living sustainably.  

Sri Lanka is a tropical country and climate conditions helped in growing varieties of rice, spices, 
fruits, and vegetables that convert into delicious cuisines. The cuisines in Sri Lanka are rich and 
diverse due to the multicultural population and colonization that helped in developing unique 
cuisines (Fernando, 2019). Sri Lanka is famous for its food items such as hoppers, string 
hoppers, pittu, and lamprais that come in a plantain leave that is a legacy coming from the 
period of dutch (So Sri Lanka) and Portuguese introduced chili and culinary terms such as 
tempering (Fernando, 2019). Moreover, even though Sri Lanka is a small country it got various 
regional dishes that carry inimitable tastes and aromas depending on where the dish comes 
from. According to Fernando (2019), cuisines from the northern part of the country may bring 
south Indian flavors, cuisine from the south is spicier, and cuisine from the western part of the 
country may be influenced by more foreign characteristics in it making Sri Lankan fusion 
cuisines.  

Sri Lanka can promote culinary tourism experiences to tourists through food tours, traditional 
cookery classes, tea tasting, tea tours, producer visits, and market experiences. Due to the 
Masterchef Australia competition, Sri Lankan food got the world’s attention. Its multi-ethnic 
culinary styles, with vibrant colors added to it, made the whole world pay attention to how Sri 
Lankan Food can be exciting and adventurous. During the seasons unlike any other continental 
cuisine, Sri Lankan food with its rich heritage style was able to grab international attention 
(YAMU, 2021). In Junior Masterchef Australia in 2020, Georgia was able to make a Sri Lankan 
feast and gave the whole world to see and explore Sri Lankan cuisine by becoming the winner 
of the competition. Furthermore, Sri Lanka cuisines ranked number one in top food trends for 
2019 in BBC’s Good Food (Naylor, n.d.). Sri Lanka is the world’s largest coconut arrack 
producer. Likewise, how Russia promotes its Vodka, Scotland promotes its Scotch Whisky and, 
Jamaica promotes its Rum; Sri Lanka too can promote its native alcoholic beverage to the world 
(Fernando, 2019) rather than fully depending on Ceylon tea even though it can be promoted 
similar to wine tourism in other countries taking the tourists through the journey of tea.  
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The policymakers therefore can use these strengths to promote Sri Lanka tourism and recover 
from the economic crisis and industry downfall by strengthening the brand identity rather than 
depending on the traditional attractions. Fernando (2019), discussed how gastro diplomacy can 
be used as a method to announce the cuisines of Sri Lanka to the world. She presented gastro 
diplomacy as a government practice of sponsoring national culinary heritage to raise national 
brand awareness so that it would surge investment and trade within the country. 

IV. Sustainable strategy  

Sustainable development was initially discussed in 1987 by World Commission on 
Environment and Development and it defines as a development process that attains the needs 
of the current generation without sacrificing the future generation’s ability to meet their needs 
(World Commission on Environment and Development, 1987). Sustainable tourism was 
defined in the literature in diverse ways. According to Haugen (2020) and LINDBLAD 
EXPEDITIONS (2020), it is about not causing any additional damage and leaving the place as 
it is in its constant state. According to Postma (2021), it is about finding the balance between 
adverse environmental and social impacts and economic benefits. Today travelers are much 
more aware of the impact of tourism activities and more conscious of environmental and social 
responsibilities where they chose environmentally friendly travel options such as eco-friendly, 
responsible tourism practices, and practice the use of green accommodations (Lock, 2021). Due 
to this reason, many hotels and other touristic entities have introduced standards and 
certifications to lessen the environmental footprint due to tourist activities and encourage 
culturally, socially, and environmentally accepted responsible tourism practices, including eco-
labeling and standards (Gkoumas, 2019). These will motivate to stay put with these standards; 
awards, accreditation, audits from the respective organization, and penalties for non-
compliance were introduced (Buckley, 2002). Moreover, hotels and other touristic entities 
believe that eco-certification will produce more revenue and bring more customers to the 
organization where it can be used as a strategy to achieve a competitive advantage (Margaryan 
& Stensland, 2017). 

Sustainable gastronomy has gained attention over the past few years. Policymakers are paying 
more attention to over-tourism and taking action to preserve heritage sites and other tourism 
attractions through innovation. According to World Food Travel Association (2020), 
sustainable gastronomy support destination economic sustainability through tourist spending 
and creation of jobs, and social sustainability through local heritage preservation and 
promotions. This traveler’s demand for gastronomy will engage the host community in 
agricultural activities that help the food system which is a part of long-term sustainability. 
Furthermore, sustainable gastronomy educates and facilitates travelers and allows them to 
participate in these activities (Emily, 2021). Emily (2021) explains that these guests’ 
participation to get hands-on experience challenges the traditional role of host and guest. 
Therefore, gastronomy in tourism will connect the food in the local host community with 
visitors who would love the experience of getting the authentic taste of the local food and drinks 
while contributing to a sustainable economy and local economic advancement (Emily, 2021).  
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METHODS 

The research data was gathered through primary and secondary data.  It was analyzed through 
qualitative analysis. The methodology of this research is based on coding reliability thematic 
analysis. This methodology was selected to analyze subjective information of the research such 
as experiences, views, and opinions collected to examine gastronomy tourism as a post-
pandemic tourism resilience strategy for sustainable development in Sri Lanka. To gain better 
insights into the current situation, possibilities, opportunities, and challenges to promote 
gastronomy tourism, semi-structured interviews were conducted with fourteen (14) participants 
including tourists (10), industry expertise (02), and stakeholders (02). 

FINDINGS AND DISCUSSION  

This research is based on coding reliability thematic analysis. The data were gathered through 
primary and secondary resources. However, collecting primary data in-depth interviews were 
transcribed. This involved coding all the data before identifying and reviewing four (04) key 
themes. Each theme was examined to gain an understanding of participants’ perceptions. These 
themes can be analyzed as (i) tourists’ understanding of gastronomy tourism in Sri Lanka, (ii) 
the potential of gastronomy tourism, (iii) Challenges to promoting gastronomy tourism in Sri 
Lanka, and (iv) strategies to market gastronomy tourism as a sustainable post-pandemic 
resilience. This study examined the perceptions of visitors, industry expertise, and stakeholders 
in the context of gastronomy tourism as a strategy for sustainable post-pandemic resilience in 
Sri Lanka. 

I. Tourists’ Understanding of Gastronomy Tourism in Sri Lanka 

In this section, this research illustrates some experimental results for tourist understanding of 
Gastronomy Tourism in Sri Lanka. Sri Lanka, Tourism Promotion Bureau (SLTPB) highlights 
the unique experiences that can offer in Sri Lanka as wild, thrills, festive, heritage, pristine, 
bliss, scenic, and essence. One hears about Sri Lanka tourists motivated to do activities based 
on golden beaches, sunset, tea, etc. But when it considered the essence, it revealed that as a 
tropical country Sri Lanka is one of the best destinations to experience food as well. However, 
the following responses by the participants for the interview show the level of tourists’ 
understanding of gastronomy tourism in Sri Lanka. 

In line with responses gathered from the interview, they have demonstrated that most of the 
responses emphasized that there is a lack of awareness about gastronomy tourism in Sri Lanka 
(Tourist 1, Tourist 2, Tourist 4). When it examines the top destinations in the world Sri Lanka 
is identified as the top third destination. As a multicultural country affected by many 
immigrations such as Indians, Arabs, Malay, Portuguese, Dutch, English, etc. Sri Lankan foods 
are enriched with numerous flavors (Group, 2022). According to these factors, the weakness 
can be analyzed as Sri Lanka is still not promoted as a gastronomy destination for the 
international market.  

Now we cannot identify a systematically developed way to practice this tourism trend widely 
(Tourist 3). Considering the above problems in Sri Lanka as a gastronomy tourism destination 
there are numerous problems with the systematically developed way of gastronomy tourism in 
Sri Lanka. Still, Sri Lanka is considered an ideal destination for heritage, nature, and culture. 
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According to the survey conducted by the Research and International Relations Division of Sri 
Lanka Tourism Development Authority (SLTDA), the most outstanding attractions in Sri 
Lanka have been identified. According to that Beaches (17.12%) and Nature (16.10%). Further, 
many tourists considered Sigiriya (13.62%), Hill Country (9.61%), and Kandy (8.74%) as 
outstanding attractions in Sri Lanka. Tourist interest in food was identified as 0.99% (SLTDA)  
(Division, 2017). As this, it verified that there is a huge problem that this tourist attraction is 
not much promoted among tourists widely because there is no systematically developed way to 
practice food tourism.  

Even though some tourists identified Sri Lanka as a tea tourism destination (Tourist 5) they did 
not identify the traditional cuisines, spices, local foods, and other food tourism experiences in 
Sri Lanka. The same statistical data of most outstanding attractions in Sri Lanka considered 
1.31% of tea tourism as the most outstanding attraction (Division, 2017). However, Ceylon Tea 
is considered the best tea in the world. Sri Lanka is the third largest tea-producing country in 
the world (Group, 2022). According to that factor rather than the other favorable food culture 
and gastronomical features tea has become the most famous tourist attraction in the world.  

Furthermore, few destinations such as Arugam bay is promoted among tourists as gastronomy 
tourist destination in Sri Lanka (Tourist 8). Gastronomy tourism is now common and widely 
spoken (Tourist 10), but it is a somewhat new tourism aspect to Sri Lanka (Tourist 9). When 
considering these factors, the study identifies a huge gap in promoting gastronomy tourism to 
the global market. Since we are having considerable potential to promote gastronomy tourism 
in Sri Lanka it should be promoted on a large scale as a solution for overcoming the existing 
situation in Sri Lanka as well.        

II. The Potential of Gastronomy Tourism 

When identifying the potential of gastronomy tourists’ experiences based on gastronomy 
tourism is much more important. According to their responses, they did not experience much 
in gastronomy (Tourist 1 and Tourist 3). Few responses highlighted the potential tourists are 
having such as amazing foods (Tourist 5) and a variety of foods in Sri Lanka (Tourist 6). 
Furthermore, they highlighted that Sri Lankan traditional cooking methods are a unique and 
healthy experience (Tourist 7).  On the other hand, one of the participants described that when 
traveling south to have some good curd and treacle, Jaffna to have good grapes and wine, and 
Nuwara Eliya to taste fresh tea and vegetables has given a glimpse of gastronomy tourism in 
Sri Lanka (Tourist 10).       

III. Challenges to promoting gastronomy tourism in Sri Lanka 

Sri Lanka gastronomy tourism is facing numerous challenges when promoting it to the global 
market. The most affecting problem can be analyzed as economic barriers in Sri Lanka (Tourist 
2). In the current situation, Sri Lanka is facing a huge financial crisis (Thowfeek, 2022). Sri 
Lanka’s inflation rate for 2021 was 7.01%, when it comes to the 2022 National Consumer Price 
Index (NCPI) core inflation increased to 58.9% by June. 
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Figure 3: Consumer Price Inflation (Lanka, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

During. 2020 Coronavirus was particularly bad. Tourist arrivals decreased and after the 
government removed all the quarantine requirements removed for fully vaccinated tourists, 
tourists were encouraged to visit Sri Lanka. But, during the last few months, the tourism 
business has earned much profit in the Weligama area. The prevailing economic conditions are 
making it extremely tough to keep businesses running (Stakeholder 1). Still, Sri Lanka is facing 
a Dollar shortage, daily long-hour power cuts, fuel problems, and milk shortages are 
considerable challenges to promoting this kind of tourism in Sri Lanka (Stakeholder 2).  

When it considers the responsible parties for the tourism industry it can be seen less 
involvement of responsible parties (Stakeholder 2). In the context of promoting the tourism 
segment as gastronomy tourism public and private sector partnership is much more important. 
In Sri Lanka, it is a huge challenge to get sufficient support and responsibilities in this manner. 
However, the considerable challenge is political stability as well. Due to that, there is no focused 
effort to promote gastronomy tourism as a post-pandemic tourism resilience (Stakeholder 1). 
Political instability in Sri Lanka is another considerable barrier to promoting gastronomy 
tourism in Sri Lanka (Tourist 5).  

IV. Strategies to Market Gastronomy Tourism as a Sustainable Post-Pandemic Resilience 

  When it considering the strategies to overcome the post-pandemic situation in Sri Lanka 
quality foods and spices can bring into the global market. On the other hand, building 
partnerships among all stakeholders with the collaboration of the public-private sector at the 
National and International levels. Promoting healthy food culture brings another perspective to 
overcome this post-pandemic situation. They may cause to encourage travelers to get specific 
experiences as well (Stakeholder 1). New food techniques can be introduced to the field of 
Gastronomy Tourism in Sri Lanka. There's a Sinhala song called "Nawala Annasi Kotte dodam 
rasa'' (Pineapples in Nawala Oranges in Kotte) we can identify the famous foods according to 
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the lyrics of this song and develop the food culture region-wise (Stakeholder 2). Promoting 
unique dishes and cooking techniques among tourists via Cloud kitchen experience is also 
another strategy that can be identified. Food safari, food fiesta, and other events can implement 
to develop gastronomy tourism in Sri Lanka.  

CONCLUSION 

Future of gastronomy and Global Best Practices 

According to the survey done by World Food Travel Association (2020), 96 percent of the 
respondents are positive about the growth of gastronomy in two years. Due to the changes in 
the travel trends with the pandemic, the current traveler has shifted from feeding bodies to 
feeding the soul. Therefore they are now much more conscious of travel behavior, whereby 
food means a spiritual value transition more than a nutritional value. According to Udi 
Goldschmidt, as cited in the report of the World Food Travel Association  (2020), the 
experience of gastronomy arouses not only the five senses but also one’s value and social 
existence. Furthermore, it was found out that there is an increasing demand from millennials, 
and generation Z enjoy gastronomy experience more than the baby boomers. Since baby 
boomers fall out of travel due to age, it is predicted that the travel trend would remain for a 
certain period (World Food Travel Association, 2020).  

Gastronomy could bring the following benefits (World Food Travel Association, 2020); 

• Give the traveler a unique experience to try out food that is authentic to that host 
community that says a lot about their local lives. This could also be educational to learn 
about one’s culture through food. 

• Gives the host community a sense of pride 
• Bring economic benefits and uplift the host community’s livelihood 
• Cross-cultural connection as food helps to build connections with the host and the guest 

through the stories related.    

Therefore through gastronomy tourism, Sri Lanka can create economic openings where the 
travel and tourism industry meets the food and beverage sector. The knowledge, history, and 
customs related to the Sri Lankan culture can be shared with the visitors through the food 
creating a strong sense of the place through food, thereby increasing visitor arrivals, destination 
brand equality, and export demand for the food products to generate foreign exchange to the 
country can be done.  

Health and wellness can be considered as two parts of the same coin and both of them have a 
significant connection with gastronomy tourism. The Sri Lankan food and beverage with more 
organic food in the diet are ideal for travelers who travel seeking healthy travel patterns. At the 
same time, many travelers are now interested in wellness touristic activities. These trendy areas 
can be promoted with gastronomy tourism activities due to the nature of cooking, nutrients in 
the local food, etc.  

Promoting tea tourism can also be done with the promotion of gastronomy tourism in Sri Lanka. 
In gastronomy tourism, both food and beverages are included and giving the visitor an 
experience on how to pluck tea, and the process of how tea is made until the point of them 
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getting to taste different flavors that they love would be an interesting area to focus on under 
rethinking of tourism. 
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ABSTRACT  

Heritage is the history, customs, and qualities that a country or society has had for many years 
and that are regarded as an essential aspect of its character as a collection of material and 
immaterial elements of food cultures that are regarded as a shared legacy or commonwealth. 
This study's objective is to investigate private student awareness of Malaysian traditional 
heritage dishes. Students’ knowledge, food culture and students’ satisfaction are the variable 
use in this study to investigate the awareness of the private university students toward traditional 
heritage foods. A total of 376 respondent was participate for this study. The finding shows, poor 
knowledge among the private university students reduce their awareness toward traditional 
heritage foods. 

Keywords: Food culture, Satisfaction, Knowledge, Malaysian heritage foods, private universti, 
studnets, awareness. 

INTRODUCTION 

Heritage and its preservation have gained importance in every region of the globe. There are 
numerous reasons for preserving and conserving the past, including tourism, aesthetic value, 
strengthening a location's sense of place, educational and scientific goals, and the creation of 
livable communities. Heritage refers to tangible (such as historic buildings, monuments, 
architectural remnants, and sites) and intangible (such as philosophies, traditions, values, 
ceremonies, music, dance, and oral histories) pasts, as well as living cultures Hu, Li & Cao, 
2022; Bayoumy, 2022; Nyambiya et. al., 2022). Traditional heritage cuisines are one of the best 
examples of cultural heritage, as they encompass the distinctive elements of a culture in terms 
of ingredients, cooking techniques, meals, and food services (Fibri et. al., 2022; Huete-Alcocer 
& Hernandez-Rojas, 2022; Greco, 2022). This form of cultural asset is more difficult to 
preserve than a physical object since it entails difficult-to-measure societal values, beliefs, 
behaviours, and customs, especially among the general public (Bizzarri & Micera, 2022; Barros 
& Delgado, 2022). The traditional food legacy is comprised of agricultural goods, ingredients, 
cuisines, skills, and recipes. Traditional food heritage has also grown to play a crucial role in 
the life of civilization.  

According to Król, ., Hernik, Prus and Szylar, (2022), traditional food heritage is comprised of 
rich cultural value and historical insights that belong to the cultures and can be traced through 
their food trails, such as the cooking recipe and method. The rich cultural value fosters a sense 
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of 'belonging' and increases people's sense of pride, which may in turn motivate them to 
maintain and preserve their cultural food history (Ramazanova et. al., 2022). In Malaysia, food 
heritage is associated with classical and traditional dishes that are constantly prepared by all 
generations without significant alteration to the original flavours (Mohammad, Hanafiah & 
Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022).  

Nasi Dagang, Masak Lemak, and Assam Laksa are just a few examples of the many one-of-a-
kind dishes and regional specialties that are representative of Malaysia. This also contains 
Satay, Kuih Bakul, and Cendol, three widely acclaimed dishes from the Malaysian culinary 
canon that require no special racial or ethnic cooking expertise to prepare. Indigenous cuisines, 
in particular, are threatened by the loss of their traditional cooking practises and traditions, as 
evidenced by the extinction of dishes like Pulut Kukus Periuk Kera (Glutenous Rice Cooked in 
Monkey Pot Plants) and Ikan Panggang Tanah Liat (Grilled Fish Wrapped in Clay) (Lee & Tao, 
2022; Mohammad, Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022; Raju & 
Kunasekaran, 2022). 

Malaysia was the second most visited country in South East Asia in 2017, behind Thailand. 
Malaysia attracted a total of 25,948,459 international travellers and saw an increase of 0.1% in 
tourism revenues, contributing RM82,2 billion to the country's revenue (Bouziane, Laallam, & 
Hassan, 2022). However, local traditional foods have not yet been popularised seriously (Lee 
& Tao, 2022; Mohammad, Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022; Raju & 
Kunasekaran, 2022). A significant number of studies discovered in prior study, notably on 
traditional foods heritage discourse on the challenges associated to the dearth of research on 
traditional food heritage (Lee & Tao, 2022; Mohammad, Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & 
Jamaluddin, 2022; Raju & Kunasekaran, 2022; Ahmad et. al., 2022).  

Various aspects of cultural heritage awareness were investigated, including the extent to which 
pupils are aware of their traditional cuisine background (Lee & Tao, 2022; Mohammad, 
Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022; Raju & Kunasekaran, 2022; Ahmad et. 
al., 2022). Traditional foods awareness roots must be brought to the attention of students in 
particular and the public at large in order to preserve the rich culture (Lee & Tao, 2022; 
Mohammad, Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022; Raju & Kunasekaran, 
2022; Ahmad et. al., 2022). Therefore, the goal of this study is to determine the level of 
awareness of traditional food heritage among Malaysian private university students. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Malaysian Heritage Food: Awareness Among private university Student  

Besmonte, (2022), noted that awareness is biassed and intellectually influenced by experience 
and environment. Individual cognitive awareness development has received much 
consideration from the viewpoints of education, location, emotions, and social interactions, 
with the overarching belief that individuals have various levels of awareness in respect to 
places, people, and events. Cultural heritage is the explicit and tacit transmission of cultural 
values, traditional knowledge to future generations, including festivals, rituals, belief systems, 
clothes, artworks, etc (Chaisriya et. al., 2022; Chiu & Huang, 2022; Grubor et. al., 2022). 
Awareness of the traditional food heritage is crucial for the promotion and preservation of any 
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cultural legacy. Therefore, awareness of traditional foods must be considered a key aspect (Su 
et. al., 2022). Parents can create the awareness their children about traditional heritage foods, 
which is crucial for ensuring the continuation of the practise among the younger generation 
(Lee & Tao, 2022; Mohammad, Hanafiah & Zahari, 2022; Hashim & Jamaluddin, 2022; Raju 
& Kunasekaran, 2022; Ahmad et. al., 2022). If young generations fail to learn, practise, and 
transfer their ethnic traditional food culture and tradition, it will result in the extinction of 
generations' worth of ethnic heritage food knowledge (Su et. al., 2022). 

Student Knowledge Towards Malaysia heritage foods. 

In the context of this research on students' familiarity with Malaysian traditional foods, "food 
knowledge transmission" refers to the process through which a family's cherished culinary 
traditions are passed down down the generations (Zuccoli, Seraphin & Korstanje, 2022). 
Mothers, in particular, should take the lead in encouraging their children to take an interest in 
the family's culinary traditions so that they may be passed down from generation to generation 
(Ibnu, 2022). 

 In many households, passing down family recipes and methods of food preparation from one 
generation to the next has evolved into an integral aspect of non-formal schooling. Food 
knowledge is passed down naturally between mothers and daughters, and this practise has 
become commonplace across cultural groups (Esau & Senese, 2022; Ryu & Kang, 2022). The 
current generation, however, is less likely to participate in or practise ethnic traditional 
foodways. The loss of traditional culinary knowledge and the inability to reproduce it once 
younger generations stop practising the food traditions is being increasingly recognised (Kim, 
2022; Sumarwati, 2022). 

Food Culture Involvement 

The study's independent variables included the transmission of traditional culinary knowledge 
from one generation to the next, which was found to considerably extend the viability of ethnic 
cuisine identity and cultural heritage (Khoshkam et. al., 2022; Zuccoli, Seraphin & Korstanje, 
2022). Besides that, youth are also a critical component in maintaining the traditional foods 
from extinct.  

This is quite ironic because the eating behavior of people today, especially the youth, have 
change to fast food and convenience food consumption because to modernization and 
globalization. Malaysian food heritage also can be told that most of the culture involvement is 
from this country itself which is Malaysia, such as elders (Kaur & Kaur, 2022). This also must 
be practiced among the young generations, in other words family role also important in this to 
sustain the Malaysian Heritage Food. Because of this, it is important to keep and protect 
traditional foods in order to preserve the local culinary culture in the face of homogenising 
forces from the outside world (Syntiadewi et. al., 2022; Kim, 2022; Sumarwati, 2022) as well 
as ensuring the ongoing production of valuable goods, particularly traditional cuisines 
(UNESCO,2022). 

 

 

1204



Student Satisfaction Towards MHF 

Several academic disciplines, most notably consumer behaviour, have prudently demonstrated 
the positive correlation between customer pleasure and loyalty. The younger generation in 
Malaysia, in particular, has lost interest in traditional eating practises as a result of the 
widespread adoption of digital technologies (Chitrakar, Carr & Albrecht, 2022). Many of them 
may know the heritage food but may not know the way of preparing them or what type of food 
it is (Chiu & Huang, 2022). Beside parents or elder, scholars also must put this heritage food as 
an importance to preserve the techniques, skills and cooking the heritage foods and transmitting 
them to the future young generation (Khoshkam  et. al., 2022; Aktaç, Kundakçı & Güneş, 2021). 
As it is considering part of the cultural identity also the satisfaction among the young generation 
towards Malaysian Heritage Foods. 

Hypothesis development  

H1; There have a significant relationship between private university students’ knowledge 
toward Malaysia heritage foods influence the private university awareness of Malaysian 
heritage foods. 

H2; There have a significant relationship between food culture involvement to the private 
university awareness of Malaysian heritage food  

H3; There have a significant relationship private students satisfaction toward the private 
university awareness of Malaysian heritage food. 

METHODS 

This study intends to investigate the factor that contribute to the private university students 
awareness toward Malaysia traditional heritage foods. A total number of 400 questionnaire have 
been distribute through online survey form by using self-completed questionnaire survey. Only 
376 questionnaires have been successfully collected. A descriptive statistical analysis was 
utilised to evaluate the demographic features, dining experience evaluation, and behavioural 
intentions of respondents. The Partial Least Squares approach of structural equation modelling 
was used to test hypotheses in this study (PLS-SEM).  

We conducted the study using SmartPLS version 3.2.1 (Ringle, Wende, and Backer, 2015). 
PLS-SEM is "an new multivariate data analysis tool, and academics continue to investigate its 
best practises" (Wong, 2013). PLS-SEM was characterised by Hair, Ringle, and Sarstedt (2011) 
as a "causal modelling strategy aiming at optimising the variance of dependent latent 
constructs." The objective of this strategy is theory formation and forecasting. PLS-SEM has 
proven to be effective on relatively small samples with non-normal distribution, despite the 
criticisms of some scholars over its use. 

In order to fully understand the PLS model, researchers first assessed its measurement model 
and then its structural model. The validity and reliability of the constructs were investigated by 
evaluating the measuring model. Instead of assuming that each item correlates equally with the 
latent variable, as Cronbach's alpha does, the composite reliability score takes into account the 
actual correlations among items. PLS-SEM is better suited to the composite reliability approach 
since it takes into account the reliability of each item. Overall reliability must be greater than 

1205



0.70 (Nunnally and Bernstein, 1994). Convergent validity is evaluated by calculating the mean 
of the observed variances (AVE). On average, the latent variable explains more variance in the 
items than the measurement errors do, as indicated by the AVE score (Huntgeburth, 2015). If 
the AVE is larger than 0.5, then the convergent validity is satisfactory. This was found by a 
group of researchers (Hair et al., 2014). Discriminant validity is evaluated using the Fornell-
Larcker criterion and cross loadings. According to the Fornell-Lacker criterion, one variable's 
linked items should exhibit greater variation than any other variables (Hair et. al, 2014). We 
first checked the accuracy of the measurement model, and then we checked the importance of 
the path coefficients to determine how well the structural model worked. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

As presented in Table 1,  most of the respondents are female which accounted to 203 
respondents (54%) whereas the balance of 172 respondents (46%) was male respondents. The 
age data was divided into five categories which are 18 – 20 years old, 21 – 26 years old, 27 – 
30 years old, 31 – 36 years old and 37 years old and above. Almost majority (76.1%) of the 
respondents from the age range of 21 – 26 years’ old which indicates the respondent of 286 
followed by 18 – 20 years old that holds (14.4%) for 54 respondents. For the 27 – 30 years old 
that have 22 respondents that holds (5.9%) followed by 31 – 36 years’ old which indicates the 
respondents of 9 which holds (2.4%). And the balance of (1.3%) which consists of 5 
respondents are from the age range of 37 years old and above.  

Next for the marital status, the highest respondents are categories from single which is 352 
respondents (93.6%) and the rest 24 respondents (6.4%) was married. As for the race, the 
highest race with 319 respondents (84.8%) was from Malay, followed by 32 respondents (8.5%) 
was from Indian, and the third one is 17 respondents (4.5%) was from Chinese and the rest was 
from Others with 8 respondents (2.1%).  

The fifth data was from religion; the highest religion was from Islam with 329 respondents 
(87.5%) followed by 25 respondents (6.6%) was from Hindu, the third one was from Buddha 
with 13 respondents (3.5%) and the rest of the respondent was from Others with 9 respondents 
(2.4%). The last data is the respondent’s education level, the highest education level was from 
bachelor with 178 respondents (47.3%) followed by diploma with 159 respondents (42.3%), 
and the third one was from foundation with 28 respondents (7.4%), the second last was from 
master with 6 respondents (1.6%), lastly, was from PHD with 5 respondents (1.3%). 

Internal consistencies 

Internal consistency, as determined by the Composite Reliability (CR) score, was used in 
determining the validity and reliability of this study. Three indications are used to assess the 
dependability of each item. It must approach above.70 for composite reliability (Fornell and 
Larcker, 1981a), above.70 for Cronbach's alpha (CA) (Fornell and Larcker, 1981b; Nunnally 
and Bernstein, 1994), and above .50 for Average Variance Extracted (AVE) (Fornell and 
Larcker, 1981b). From table 2 the result indicate value for CR is above 0.70 with the range 
0.769 to 0.950 which is accepted according to Fornell and Larcker, (1981a). For CA value, the 
score presented in Table 2 reported all value exceed 0.70 with the range 0.758 to 0.929. this 
indicate all the value is accepted. Finally for AVE result, the score presented in Table 2 show 
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more than 0.50 with the range 0.575 to 0.825 (Fornell and Larcker, 1981b; Nunnally and 
Bernstein, 1994). 

Discriminant validity  

Discriminant validity refers to the degree to which experimentally distinct constructs genuinely 
vary from one another. Additionally, it quantifies the degree of dissimilarity between the 
overlapping constructs. Using cross-loading of indicator, the Fornell & Larcker criteria, and the 
Heterotrait-monotrait (HTMT) correlation ratio, one may assess the discriminant validity. By 
examining cross-loading, the factor loading indicators on the assigned construct must be more 
than the loading of all other constructs, assuming the cut-off value of factor loading is greater 
than 0.70 (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011; Hair et al., 2017). The second criteria is the evaluation 
of discriminant validity based on the Fornell-Lacker criterion (Fornell,Cha & Bagozzi, 1994). 

This technique compares the square root of the extracted average variance (AVE) to the 
correlation between latent constructs (Hair et. al., 2017). A latent construct should explain the 
variance of its own indicator better than other latent constructs' variance. The square root of 
each construct's AVE should thus be bigger than the correlations with other latent constructs 
(Hair et. al., 2017). In this study, The table 3 shows that the square roots of AVE for each 
construct are above the construct's highest correlation with other latent variables in the model 
when it comparing with the AVE result presented in Table 3. 

Heterotraits and Monotraits (HTMT) 

 The second measure of discriminant validity is the correlation ratio between heterotraits and 
monotraits (HTMT). Using a Monte Carlo simulation research, Henseler et al. (2015) 
determined that HTMT achieves greater specificity and sensitivity rates (97 to 99 percent) than 
the cross-loadings criteria (0.00 percent) and Fornell-Lacker technique (20.82 percent ). When 
HTMT levels are near to 1, discriminant validity is lacking. In order to use the HTMT as a 
criteria, it must be compared to a predetermined threshold. If the HTMT score exceeds this 
level, it may be concluded that the test lacks discriminant validity. Some writers propose a cut 
off of 0.85 (Kline, 2011). Moreover, Gold et al. (2001) argued against it and suggested a value 
of 0.90. According to the score in Table 4, the value of HTMT exceeds the threshold value 
suggested by Kline (2011), indicating that the discriminant validity of the present research is  
less than 0.85. 

R2 Value 

R2 is a measure of how much the independent variables explain of the total variance (Hair et. 
al., 2021). As a measure of a model's ability to explain other phenomena, R2 is often utilised 
(Ringle, Da Silva & de Souza Bido, 2014). Values of 0.25, 0.50, and 0.75 for the R2 are 
regarded as weak, medium, and substantial, respectively, for the target constructs (Hock & 
Ringle, 2010). According to Table 5, students’ knowledge toward Malaysian heritage foods, 
food culture involvement and students satisfaction in explaining the awareness mong private 
university stents toward heritage foods score 0.554 or 55.4% which consider medium 
explanatory.  
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Hypothesis testing – direct relationship 

Hypothesis testing for direct relationship presented in table 5 reported one out of there 
hypothesis was rejected. Hypothesis 1 proposed there have a significant relationship between 
private university students’ knowledge toward Malaysia heritage foods influence the private 
university awareness of Malaysian heritage food. The corelation score as presented in Table 5 
above show (β = 0.007, t = 0.100, p > 0.005). This indicate hypothesis 1 is not significant and 
supported, where private university students’ knowledge toward Malaysia heritage foods does 
not influence their awareness of Malaysia heritage foods.  

Hypothesis 2 proposed there have a significant relationship between food culture involvement 
to the private university awareness of Malaysian heritage food. As reported in Table 5 above, 
the corelation score for hypothesis 2 is (β = 0.424, t = 4.835, p < 0.005). This indicate hypothesis 
2 is significant and supported where there has a significant relationship between food culture 
involvement to the private university awareness of Malaysian heritage food. Finally, for 
hypothesis 3, the corelation score reported (β = 0.436, t = 4.388, p < 0.005). This indicates there 
have a significant relationship private students satisfaction toward the private university 
awareness of Malaysian heritage food. 

Private university students’ knowledge about the heritage foods in Malaysia is very poor lead 
to poor awareness about heritage food in Malaysia. The reason behind this situation is because 
poor formal and informal education regarding type of heritage food in Malaysia (UNESCO. 
2022; Ngcoza, 2019). Usually in Malaysia, the awareness abouts the heritage foods only 
focusing on a high familiarity of heritage food such as Nasi Lemak, Laksa and etc. this happen 
because not many people have the knowledge on how to prepare the heritage foods (Mnguni & 
Giampiccoli, 2019).  

In addition, some of the ingredients that are used in the preparation of the heritage food are very 
hard and not exist anymore (Adamek et. al., 2022; Beaudrie, Amezcua & Loza, 2021). Only 
heritage food that still have the ingredient and easy to be prepared will be highlighted to create 
the awareness regarding it. This lead to the poor knowledge among the private university 
students about heritage foods that exist in Malaysia.   Only heritage foods that are very familiar 
to them will increase their awareness (Labadi et. al., 2021; Alvarez, Velasco & Humanes, 2021). 

In term of food culture involvement, private university students do agree that they are aware 
about the culture involvement in the heritage food but only limited to the heritage food that are 
familiar with them (UNESCO. 2022; Kastenholz & Gronau, 2020; Ozfidan & Toprak, 2020). 
The implementation of the culture in 21ST century is very poor due to adaptation of the new 
technology and this also lead to new adaptation in term of preparing the heritage foods 
(Mostafa, Metawi & Cecil, 2022).  

The  new generation are not interest in using traditional way to prepare the food because it will 
lead to time consuming and unfamiliarity with the preparation process (Barrionuevo, Bernat & 
Velarde, 2019). As have been mention before the heritage food that are very easy to prepare 
and get the ingredient will be highlighted and pass to the next generation (Mensah, Lane & 
Richardson, 2022; Chen, Ren & Zhang, 2021). Even though the hypothesis 2 show the 
significant relationship between food culture with private university students’ awareness about 
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the heritage foods in Malaysia, majority of the respondents agree, the culture of the heritage 
food that have been expose to them majority focusing the well-known heritage food that they 
familiar with, especially heritage food that represent the Malaysia to the world (Greco, 2022; 
Castellano, 2021; Kastenholz & Gronau, 2020). 

The uniqueness and the popularity of the heritage food in Malaysia among the tourist either 
local or international are well addressed (Merican et. al., 2022; Almansouri et.al., 2022; Raju 
& Kunasekaran, 2022). Finally, for students’ satisfaction toward Malaysia heritage food, 
private university students in Malaysia do agree that they are satisfy with the food attribute 
provided by the heritage food in Malaysia (Panyu & Seenprachawong, 2022; Bernardo, 
Daganzo & Burgos, 2022). Heritage food such as Nasi lemak, Laksa and many more are popular 
with the good food attribute especially the taste of the heritage foods (Kamaruzaman et. al., 
2022; Xu, Zhang & Nie, 2022). This lead to the private university student’s satisfaction toward 
the heritage foods in Malaysia (Reicks et. al., 2022). Again, majority of the respondent agree 
they only familiar and satisfy with the heritage food that are familiar to them.  

Implication of the study 

From the finding of the research, we can conclude that the knowledge about the variety heritage 
food in Malaysia is poor among the private university students. The government should take 
the initiative to encourage the introduction of the heritage foods among the private university 
students by developing certain program to create the knowledge and awareness regarding the 
existing of the heritage food in Malaysia. In addition, the government also need to encourage 
the food and beverage and tourism industry to highlight the variety type of Malaysia heritage 
foods among the society especially for the new generation. Moreover, the creation of appraising 
the heritage food should be implement and develop among the young generation to ensure the 
continuity of the existence of the heritage food in Malaysia.  

CONCLUSION 

This study was conducted to have better understanding on student towards Malaysian heritage 
food awareness by clarifying the factors of student knowledge, food culture and student 
satisfaction. This research project has fulfilled its objectives to identify the relationship of the 
three variables towards Malaysian heritage food awareness. Majority of private university 
students relocate to urban areas for study, and as a result, the majority abandon traditional 
heritage food in favour of convenience to meet their hectic lifestyles.  

Urbanization also jeopardises the natural sources of indigenous ingredients or materials that are 
indispensable to the flavouring or preparation of traditional foods. This will eventually lead to 
the extinction of some traditional meals within the society. Using channels such as the internet 
and social media that are popular with young adults to disseminate information about local 
cuisine, and developing a platform that matches private university students interests, would 
increase awareness of the nation's food heritage across all age groups in order to strengthen the 
nation's identity. 
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Figure 1; Research Conceptual framework 

 
 
 

Figure 2; PLS output 
Table 1: Demographic data of respondent 

 
Background 
Factor 

Categories Frequency Percentage (%) 

Gender Male 
Female 

173 
203 

46 
54 

Age 18 – 20 
21 – 26 
27 – 30 
31 – 36 

54 
286 
22 
9 

14.4 
76.1 
5.9 
2.4 

Knowledge   

Food culture   Awareness of traditional 
heritage foods 

Satisfaction   
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37 and above 5 1.3 
Marital Status Single 

Married 
352 
24 

93.6 
6.4 

Race Malay 
Chinese 
Indian 
Others 

319 
17 
32 
8 

84.8 
4.5 
8.5 
2.1 

Religion Islam 
Hindu 
Buddha 
Others 

329 
25 
13 
9 

87.5 
6.6 
3.5 
2.4 

Education Leve; Foundation 
Diploma 
Bachelor 
Master 
PHD 

28 
159 
178 
6 
5 
 

7.4 
42.3 
47.3 
1.6 
1.3 
 

 
Table 2;  CA, CR and AVE value 

 

  Cronbach's 
Alpha rho_A Composite 

Reliability 

Average 
Variance 
Extracted 
(AVE) 

AWARENESS 0.929 0.933 0.950 0.825 
CULTURE 0.848 0.921 0.899 0.660 
KNOWLEDGE 0.758 0.901 0.769 0.632 
SATISFACTION 0.713 0.838 0.829 0.575 

 
Table 3; Discriminant Validity 

 
  AWARENESS CULTURE KNOWLEDGE SATISFACTION 
AWARENESS 0.908       
CULTURE 0.643 0.813     
KNOWLEDGE -0.145 -0.140 0.795   
SATISFACTION 0.649 0.506 -0.214 0.758 

 
Table 4 ; Heterotraits and Monotraits (HTMT) 

 
  AWARENESS CULTURE KNOWLEDGE SATISFACTION 
AWARENESS         
CULTURE 0.705       
KNOWLEDGE 0.146 0.724     
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SATISFACTION 0.767 0.689 0.752   
 

Table 5; R2 
 

  R 
Square 

R Square 
Adjusted 

AWARENESS 0.554 0.540 
 
 
 
 

Table 6 ; Hypothesis Testing – Direct Relationship 
 

  
Original 
Sample 
(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

KNOWLEDGE -> AWARENESS 0.007 -0.014 0.074 0.100 0.920 
CULTURE -> AWARENESS 0.424 0.421 0.088 4.835 0.000 
SATISFACTION -> AWARENESS 0.436 0.434 0.099 4.388 0.000 
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ABSTRACT  

Indonesia various type of unique cooking techniques. Along with the rapid development of 
local cuisine, the presentation of Indonesia cuisine has also become more varied. The latest 
innovation in modern cooking techniques is using the molecular gastronomy method.  One of 
the techniques in molecular gastronomy is spherification.  Spherification is a way of making 
food and beverage using food grade additives, sodium alginate and calcium lactate which will 
form liquid into a ball (sphere) with a thin outer membrane and liquid inside. So, it will make 
a unique sensation when eaten. This technique can be developed in Asinan. Asinan is one of 
Indonesia’s traditional food from Bogor. This study was aimed at obtaining result (i) to know 
the right formulation for Asinan with spherification technique, (ii) to know differences in level 
of preference an sensory quality of Asinan with different percentages of sodium alginat and (iii) 
to know how the real diferences level of preference an sensory quality of Asinan with different 
percentages of using calcium  lactate and sodium alginate. In this study was tested by 30 rather 
trained panelists to assess the level of preferences and differences percentages in sodium 
alginate 0,5%, 0,75%, 1%, 1,25% and 1,5%. And then the data will be processed with ANOVA 
(Analysis of Variance) and Duncan test. The best result of this study for the most preferred 
sample is the sample with percentage of 0,75% with an average value of 4,18. With the 
characteristic results of a rather red color, the aroma of chili is slightly felt, the texture of the 
liquid contents and the membrane is thin and the taste is rather spicy. From the ANOVA result, 
it was found that; there were differences colour in each sample, the aroma parameters did not 
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have a real differences, the texture parameters of each sample have quite significant differences 
and in the taste parameters each sample has a difference. 

Keywords: Gastronomy, Spherification, fruits pickled , Dressing 

INTRODUCTION 

Nowadays, modern food serving has begun to develop.  Along with the rapid development, 
several modern methods of serving began to be known.  One of them is the molecular 
gastronomic method. 

 Molecular gastronomy is the art of cooking with science.  Science in culinary is a subdiscipline 
of food science.  Molecular gastronomy studies molecular changes and physical and chemical 
transformations of foodstuffs during the cooking process, as well as sensory phenomena when 
enjoying dishes. At its core, molecular gastronomy aims to provide a new man at the time of 
eating a dish. When a familiar dish is redeveloped into a different emotional and sensory 
experience at the time of eating the dish. 

 Molecular gastronomy is also commonly known as modern cuisine, modernist cuisine, or 
experimental cuisine.   These experiments regarding molecular gastronomy have resulted in 
many new innovative food and beverage dishes. This molecular gastronomic technique has 
several techniques, namely deep freezing, in which the technique of serving using liquid 
nitrogen. Other than that there is reverence, which is a  technique that makes flavor liquid or 
sauce into foam or foam.  Emulsification is a technique found in the manufacture of mayonnaise 
and hollandaise, the gellfication technique is gelatinous and spherification is a technique that 
uses sodium alginate and calcium lactate. All molecular gastronomic techniques use food-grade 
chemicals according to the technique carried out. This cooking technique can introduce the 
presentation of foods that allows the eater to feel different sensations,  examples of foods with 
molecular gastronomic techniques such as  Olive oil foam, mojito spherification, mango caviar, 
Nutella powder, and many more examples.  Not only does it creates different creations, but it 
also provides another experience for consumers when enjoying food and drinks processed by 
this method. 

In Indonesia, there are only 7 restaurants that apply this serving method. These restaurants on 
average only serve western cuisine, while Indonesian cuisine can also be applied with this 
method, and can even be used as a way to introduce Indonesian cuisine to foreign countries.  
William Wongso said, "the development of local cuisine is growing rapidly.  When compared 
to the past  10 years. Indonesian culinary is now increasingly known and appreciated in the 
country" because Indonesian cuisine should be the host in its own country. 

This molecular gastronomic method has not been widely applied to Indonesian cuisine or 
drinks. Asinan is one of the Indonesian culinary from West  Java.  Pickles are foods made using 
a wedge (through salting with salt or acidification with vinegar), the ingredients that are emitted 
are various types of fruits and vegetables. 

The technique corresponding to the manufacture of pickled dressing in molecular gastronomic 
methods is the spherification technique.  Spherification was first introduced by El Bulli in 2003, 
which is the process of penetrating liquid fish into jelly in the form of spheres when submerged 
in water.  Spheres have various sizes and each has a name according to the material it is made 
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of.  The formed sphere has a thin membrane and contains a  liquid that has a taste.  So that when 
put in the mouth, the sphere will break and emit a taste sensation. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

“Molecular Gastronomy is the art of cooking with science.  Science in culinary is a 
subdiscipline of food science.  Molecular gastronomy studies  the molecular changes and 
physical and chemical transformations of food during the cooking process, as well as sensory 
phenomena when enjoying a meal." (Winarno&Winarno,2017 p.7). Molecular gastronomy 
techniques, the technique used in physical chemistry to create edible creations. By transforming 
the texture of food into innovative food experiences, molecular gastronomy offers something 
new to its food taste buds. 

"Molecular gastronomy is a  field of study that investigates/studies chemical and physical 
reactions and transformations that occur from foodstuffs during the cooking process and 
sensory phenomena when they are consumed".( Youssef, 2013 p.15), At its core, molecular 
gastronomy aims to provide a new experience and sensation at the time of eating a hindrance, 
when a familiar dish is re-developed into a different emotional and sensory man-to-life by 
manipulating shapes. 

Technical Spherification 

The Spherification technique was first introduced by El Bulli in 2003, which is the process of 
making liquids into jelly (gellfication) in the form of spheres (Spheres) when submerged in 
water.  Spheres have various sizes and each has a name, namely: Caviar when the size is small 
and eggs, gnocchi, and ravioli when the size is larger. "Spherification is a technique that creates 
food products with a semi-solid outer surface with a liquid inside"( Winarno&Winarno,2017 
p:93). The process of thickening the membrane  layer in the spherification technique can be 
seen in Figure 1 

Figure 1 Sodium Alginate continues to harden into jelly on the Sphere 

Source: Modern Gastronomy A to Z a scientific and gastronomy lexicon( 2010) 

The gel layer formation process in Figure 1, shows that the diffusion process is ongoing and 
produces a semi-solid gel characterized by the presence of liquid in the gel coated with a thin 
calcium alginate membrane until the old s remains a solid gel. Increasingly solid gels are 
characterized by gels becoming harder and harder, because the diffusion process is continuous 
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and irreversible, resulting in a hard gel. The following additives are used in the spherification 
technique process: 

a. Sodium Alginat 
Sodium alginate is a very important powder for spherification techniques in molecular 
gastronomy.  Sodium alginate is a natural product extracted from brown seaweed that grows 
in cold areas.  Sodium is used in the food industry to increase viscosity (physical properties 
of substances that depend on the molecular shear of their components; viscosity) and as an 
emulsifier (a substance to help maintain the stability of oil and water emulsions). (Adria, 
2006) 

b. Calcium Lactate 
the calcium lactate is obtained from lactic acid.  Lactic acid is produced from the 
fermentation process, that is, the result of the action of microorganisms in the absence of 
oxygen.  Lactic acid is also found in foods such as cheese, wine, and sauerkraut.  The 
bacterium that causes fermentation is lactobacillus, due to which the resulting product is 
similar to the name of its active microbe.  Commercial production of lactic acid from 
calcium lactate is achieved by the process. (Adria, 2006) 

Asinan  

Pickles are foods made using salting (through salting with salt or acidification with vinegar), 
the ingredients that are picked up are various types of vegetables and fruits. The term salty 
refers to the process of preservation by soaking fruit or vegetable in a solution of a mixture of 
water and salt. Pickled is very similar to rojak, the main difference is that rojak is served fresh, 
while pickled is served in a salted or pickled state.  Indonesia has many types of pickles, but 
the most are Asian Bogor and Asinan Betawi. 

Although the name is pickled, this dish is predominantly sour in taste, in addition to spicy and 
sweet flavors. The sour taste is obtained from the use of a relatively large amount of vinegar. 
preferably, choose the type of vinegar that suits the needs of the recipe so that the taste is just 
right. There is palm vinegar and kampong vinegar.  Sweeteners generally used granulated sugar.  
Pickles are usually heavily dressingy, fresh red due to the use of mashed chili, and have a light 
and fresh taste (primarasa team, 2009) 

In general, the main ingredients of pickles are fruits and vegetables. The most frequently used 
fruits are local typical of Indonesia as a tropical region. Such as papaya, pineapple, guava, 
mango, kedongdong, and grapefruit. While vegetables are usually used to make pickles, 
namely: Salted mustard greens, cabbage, bean sprouts, chives, and carrots are the most widely 
used.  Usually, a yuan whose shape is wide or large is thinly sliced or shriveled. Other regions 
also select vegetables that are used. Although sometimes strange, it is unexpected that a unique 
vegetable can be a complement to a distinctive taste. Other ingredients are usually added to add 
its specialties such as shrimp crackers, noodle crackers, and red crackers (primarasa team, 
2009).  
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METHODS 

Experimental design is a matter that is closely related to research planning to obtain maximum 
information from the available materials. The treatment to be tried or researched in research 
should be determined from the formulation of the problem and the goals and benefits to be 
achieved. The experiment design used in the pickled dressing study with the Spherification 
technique was directed using a Complete Randomized Design (RAL) with a difference in the 
percentage.  

sensory testing or testing with the senses is also known as organoleptic testing which involves 
humans not only as objects of analysis but also as a tool to determine the results or data obtained 

Data analysis is the process of systematically finding and compiling data obtained from 
interviews, field notes, and other materials so that it is easy to understand and the results of the 
research can be informed to others. 

Consumer acceptance can be seen from the results of sensory evaluation. This evaluation uses 
panelists who held the most sensitive gaps and are often used in assessing the quality of various 
types of food to measure their power or to determine the expiration date of the food. Here are 
2 tests contained in the organoleptic test: 

a.  Hedonic Test 

The term hedonic in the hedonic test can be defined as something related to favorability and 
the hedonic test aims to measure the degree of liking and acceptance of the product by the 
consumer. (Kusuma et al,2017).  

b.  hedonic quality 

In the hedonic quality test, what is assessed is the impression of the good or bad of a product.  
Hedonic quality tests are more specific than hedonic tests. This test also has a hedonic quality 
test measurement scale. The range of hedonic scales ranges from very bad to very good.  The 
number of scale levels depends on the desired range of quality and sensitivity between scales. 
(Kusuma et al,2017). 

The analysis used in the comparison test is diversity analysis (ANOVA), both for hedonic 
testing and hedonic quality testing. If there is no real difference in the variance analysis then 
the ANOVA calculation (Arikunto, 2013) 

stop until getting the results. But if there is a real difference, it needs to be continued with the 
Duncan test. Duncan is based on a set of real difference values that are larger in size, depending 
on the distance between the ranks of the two compared middle values. It can be used to test the 
differences between all possible treatment pairs regardless of the number of treatments. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

For a standard spherification recipe normally use a percentage of Sodium alginate 0.5% of the 
liquid used. Researchers tried the study with the percentage used ranging from 0.5% to 0.8% 
while the results of the products produced after the experiment had not obtained the desired 
results. Where at a concentration of 0.5% sodium alginate, pickled dressing cannot form in 
calcium bathing.  Similarly, at concentrations of 0.6 and 0.7.  Then at a concentration of 0.8%, 
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the resulting membrane is too thin so that it is easily destroyed. And upon further research, it 
turns out that the temperature and duration of stirring between sodium alginate and pickled 
dressing are very influential. The temperature of the pickled dressing, calcium bathing liquid, 
and water for neutralization must be cold so that sodium alginate can work more optimally 
because sodium alginate cannot work at high temperatures. And subsequent studies at a 
concentration of 0.5% succeeded in forming the sphere.  From these results, researchers decided 
to use Sodium Alginate with a percentage of 0.5%, 0.75%, 1%, 1.25%, and 1.5%.  Researchers 
have not been able to add more sodium alginate in the study considering that the higher the 
concentration of sodium alginate used the thicker the pickled dressing, so the desired taste and 
texture will taste bad. After getting the best results from several samples that have been tested, 
the researcher will conduct a hedonic test or hedonic quality test which aims to determine the 
sample that is most preferred by the general public and determine the quality value determined 
by 30 rather trained panelists. 

And there is something to note, the presentation using this technique cannot be stored for too 
long, because sodium alginate continues to work even though it has been neutralized with 
mineral water. In the 15th minute, the membrane thickens even more and the texture of the 
contents thickens even more. This applies to all variations of the sample. And after 1 hour, the 
sphere is already completely observant. This is caused by the algae content contained in sodium 
alginate. 

To find out the level of liking of the public towards the presentation of pickled dressing with 
spherification techniques, a liking test or hedonic test is carried out to determine the level of 
parameters in terms of color, aroma, texture, taste, and general acceptance.  The test was 
conducted on 30 rather trained panelists. The samples tested were the presentation of pickled 
dressing with a spherification technique with percentages of sodium alginate 0.5%, 0.75%, 1%, 
1.25%, and 1.5%. The following are   the results of the hedonic test: 

Table 1 The average value of the hedonic test of making pickled dressing with 
spherification technique with different percentages of sodium alginate  

Parameter 0,50 % 0,75 % 1 % 1,25 % 1,50 % 

Aroma 4,08 3,96 3,79 3,56 3,56 

Color 3,50 3,89 4,20 4,43 4,53 

Texture 3,62 4,48 3,83 3,51 3,30 

Taste 3,78 4,10 3,91 3,81 3,46 

Average 3,75 4,18 3,97 3,79 3,62 

Source: Processed Data (2022) 

From the average results of hedonic tests on different comparisons of sodium alginate, the best 
results are obtained from the combined values of the parameters of aroma, color, texture, taste, 
and general acceptance. From the results of the overall average value of the hedonic sample 
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test, it can be determined that the best use of sodium alginate is 0.75%. This is because the 
average value obtained is the largest from the results of tabulating data compared to other 
samples with a total value of 4.18 

Quality test or hedonic quality test of making pickled dressing with spherification technique to 
find out the difference in the quality of each sample submitted with parameters in terms of color, 
aroma, texture, and taste. The test was conducted on 30 panelists. 

Table 2 Average value of hedonic quality test of making pickled dressing by technique 

spherification with different percentages  

Parameter 0,50 % 0,75 % 1 % 1,25 % 1,50 % 

Aroma 3,32 3,16 2,86 2,39 2,36 

Color 3,08 3,32 3,39 3,04 2,98 

Texture 3,82 3,01 2,67 2,33 3,30 

Taste 3,34 3,80 3,64 3,72 2,40 

Average 3,39 3,33 3,18 2,85 2,33 

Source: Processed Data (2022) 

From the results above, it can be concluded that from each sample there are differences in the 
parameters of color, aroma, texture, and taste.  

CONCLUSION 

Based is then processed using ANOVA (Analysis of Variance) and Duncan. On the results of 
the hedonic test, researchers got the most preferred percentage of sodium alginate, namely the 
addition of sodium alginate with a percentage of 0.75% with an average value of 4.18 which 
means on the parameters of color, aroma, texture, taste and general acceptance of each sample 
have differences.  Then there is an influence on the quality of the product on the parameters of 
color, aroma, texture, and taste with the use of different percentages of sodium alginate hedonic 
quality test. The researcher concluded that the resulting color has a different color gradation, it 
is caused by the addition of sodium alginate, the more percentage of sodium alginate used, the 
more solid the resulting color will be. Then the resulting aroma and taste do not make much of 
a significant difference.  In addition, the resulting texture greatly affects the percentage of using 
different sodium alginate. The more sodium alginate used, the thicker the resulting texture.   
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, Türk dünyasındaki at etinin yeri ve önemi hakkında karşılaştırmalı 
bulguları ortaya çıkarmaktır. Bunun için, Türk dünyası mutfak kültüründeki at eti hakkındaki 
yazılan değerlendirmelere derleme yaparak, bu değerlendirmeler sonucunda literatür tarama 
yöntemiyle at etinin bazı türk ülkelerindeki kullanılışı, yaşayan medeniyetlerin getirdiği kültür 
ve dini ınançlar, coğrafya, kanuni yasaklar tarafından bazı ülkelerin at etinin kullanmama 
özelleklerı konuşulacaktır. Farklılıklar açısından ise Türk dünyasındaki ritüellerde at etinin 
kullanma özellikeri söz edildi, örneğin Kazak mutfağındaki At etine olan değeri, Türk 
mutfağından ayıran en önemli unsurlsrdan biri olduğunu söylemek mümkündür. Yabancı 
araştırmacılar, at etinin en yararlı olduğunu, at yağının ise insan vücudunda çok faydalı 
olduğunu keşfettiler. 

Anahtar Kelimeler: At eti, türk dünyası yemekleri, ritüellerdeki uygulamalar, kültürel 
değerleme 

THE PLACE AND IMPORTANCE OF HORSE MEAT IN THE 
TURKISH WORLD: A COMPARATIVE APPROACH 

ABSTRACT 

The aim of this study is to reveal comparative findings about the place and importance of 
horse meat in the Turkish world. For this, written about horse meat in the culinary culture of 
the Turkish world by compiling evaluations, these evaluations as a result of the use of horse 
meat in some countries, the Turkish method of literature review, living civilizations that have 
brought cultural and religious beliefs, geography, the use of horse meat in some countries by 
legal prohibitions ozellekleri will be spoken. In terms of differences, the characteristics of 
using horse meat in rituals in the Turkic world were mentioned, for example, it is possible to 
say that the value of horse meat in Kazakh cuisine is one of the most important elements that 
distinguishes it from Turkish cuisine. Foreign researchers have found that horse meat is the 
most useful, while horse fat is very useful for the human body. 

Keywords: Horse meat, dishes of the Turkic world, practices in rituals, cultural valuatio 

GİRİŞ  

At, bozkır-göçebe yaşam tarzına sahip ve bağımsızlığına düşkün olan Türk toplulukları için 
Türklerin tarih sahnesine çıktığı devirden itibaren toplum hayatındaki önemini korumuştur 
(Erdoğan, 2019:118). Orta Asya’da oturan ve avcılık hayatında hayvanları evcilleştirme 
hayatına ilk geçen kavmin Türkler oldukları belirtilmektedir (Sertkaya, 1995:26). At Türkler 
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tarafından ehlileştirilmiştir ve Türkler ata binen ilk insanlar olarak görünmektedir şeklinde 
söylediği belirtilmiştir (Kafesoğlu,2006:220-221). 

Orta Asya’dan günümüze kadar yemek kulturunde et yemekleri her zaman onemli olmuştur. 
Gelen konuklara etli yemekler sunmak gecmişte de gunumuzde de guc, ustunluk olarak 
gorulmuştur (Şeren Karakuş, vd., 2015:64,65). Orta Asya Türkleri sofralarında onlarca çeşit 
yiyecek ve içecek bulundururlar. Biz bunlardan dikkatimizi çekenleri ve önemli olanların bir 
kısmını belirtmek istiyoruz. Bu ürünlerin başında et ve etli yemekler gelmektedir. Bu etlerin 
başında at eti, koyun eti, sığır eti, deve eti, kuş eti, geyik eti, tavşan eti, ördek eti gibi etler 
sayılabilir (Şeren Karakuş, vd., 2015:64,65). 

Coğrafyanın ve iktisadi koşulların önemli rol oynadığı Türk kültüründe at ayrılmaz bir parça 
haline gelmiştir. Türkler ata verdikleri önemi gündelik hayatın her aşamasında yansıtmışladır. 
Cenaze törenlerinden düğün merasimlerine kadar toplumsal yaşamın her aşamasında at 
Türkler için değerli bir unsur olarak yer almıştır. (Erdoğan, 2019:118)  

Kazak atasözünde konuk için et yemeğinin önemi şu şekilde vurgulanmıştır, "Konuğa et 
pişirilir, et pişirilmezse bet (yüz) pişirilir" (Kazbekov; 1996: 208-220). Tatar mutfağında at 
etinin ayrı bir yeri olmuş ve ondan ceşitli yemekler hazırlamışlardır. At etini ozel yöntemle 
kurutarak, kazılık (at sucuğu); bağırsağından ciğer ve yarma karışımından dolma 
hazırlamışlar, yağını hamur yemeklerinde ve kızartmalarda kullanmışlardır. Bu uygulamalar 
gunumuzde de devam etmektedir. Besin değeri yuksek olduğundan, halk arasında “At etini 
yiyen insan yorulmaz ve kış soğuğunda uşumez” (Ehmeycanov, 1999:6) atasözü oluşmuştur. 

Neredeyse her millet tarihi gecmişi ile yeme-icme alışkanlıkları yer aldıkları coğrafi konum 
ve yetiştirilen tarım mahsullerine gore ceşitlilik gosteren bir mutfak kulturune sahiptir (Eren 
ve Sezgin, 2017: 161). Bu acıdan ele alındığında mutfak kulturu; belirli bir coğrafyada 
yaşayan insanların beslenmesine uygun yiyecek icecekleri, bunların pişirilmesi ve korunması 
gibi surecleri, ilgili uygulamalar ile kullanılan arac-gerecleri ve sofra adabı ile inanışları 
kapsayan bir kavramdır (Akdemir ve Selcuk, 2017: 795; Kesici, 2012: 34). Bolgelerin mutfak 
kulturleri tarih boyunca bircok aktorun etkisiyle bicimlenmiştir. Bolgesel yiyecek icecekler, o 
bolge kulturunun vazgecilmez bir parcası olmakla birlikte ulke mutfağı hakkında bilgi sahibi 
olunmasını da sağlayan onemli kaynaklardır (Eren ve Sezgin, 2017: 161-162). 

Toplumların yemek ve beslenme bicimleri icinde bulundukları doğal cevrenin kendilerine 
bahsettikleri ile orantılı olarak şekillenmekte ve bir kültür olarak yerleşmektedir. Turklerin 
yemek kulturu, yani beslenmeleri de bulundukları coğrafya ile yakından ilgilidir. Cunku 
Turkler, cevresindeki yiyecekleri esas alan bir beslenme duzenine sahiptir (Baykara 2001: 
98). Oğuz beyinin: “Az görsem doyurdum; yalıncak gürsem donattım; depe gibi et yığdırdım; 
gül kımız sağdırdım” ifadesi, yeme icme oneminin Turk kokenlerinde var olduğunu 
kanıtlamaktadır 

(Turan 1979: 180-184). Turklerin yeme icme uygulamaları, değişen coğrafyayı, iklimi, yerel 
urunleri ve ceşitli kulturleri yansıtır. Bu yansımanın temelindeAnadolu’da gecmiş donemlerde 
yer alan Yunan ve İran kulturu; Turklerin 11.yy. oncesinde Cin devletine sınır vaziyette Orta 
Asya gecmişi ve İslamlaşma gibi faktorler bulunmaktadır (Roden 2007: 140, 141).  
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AT ETİNİN KULLANIM AÇISINDAN ÖNEMİ 

At eti düşük kalorili bir üründür. Diyet açısından bakıldığında at yağı diğer yağlardan daha 
çok değerlidir. At etinde birçok mineral maddeler vardır. Atın karaciğeri özellikle demir, A1, 
B2, B12 vitaminleri bakımından zengindir. "Atın eti baldır, sütü şekerdir" - Kazak halkının at 
eti hakkındaki düşüncesidir ve ne olursa olsun, bir insanın, sadece besleyici değil, aynı 
zamanda etin ve sütün iyileştirici kalitesi ve değeri de çok yüksektir. Şiddetli kış mevsiminde, 
rüzgârlarında bozkırlar gündüz ve gece at eti yediler, içtiler, et suyuna kuru peynir (kurt) 
eklediler ve kendilerini soğuktan korumuşlardır.  

Dünyada Et yenilmesi bakımından Kazak Türklerinin ikinci olduğunu ve birinci sırada et 
yiyenlerin "kurtlar" olduğu hakkında hikâye olarak söylenir. Kökenleri ile Orta Asya’ya 
bağlanan Tatarlarda “Hayvancılıkta inek, koyun, keci, at, kumes hayvanı olarak da tavuk, kaz, 
ordek gibi hayvanlar yaygın bir şekilde yetiştirilmekte ve sert iklimden dolayı et bol 
tuketilmektedir. Yemek hazırlarken et daha cok ocak ustunde tencerede buyuk parca olarak 
haşlanır ve kucuk parcalara bölünerek servis yapılır” (Urazmanova, 2004:6). 

 Kazak mutfağında kurutulmuş, tuzlanmış, dumanlanmış et çeşitlerine rastlanır. Etli yemek 
çeşitleri olarak beş parmak, caybürek, corgen, cumur, kavurma, karta, sirne, ülperşek, kuyruk 
bağı, asip, borşa, cakaya, karın börtpe, kimay ve mantı gibi etli yemekler sayılabilir (Kaliyev 
Şakuzadaulı, 1994, 34-54). Bunun yanında şaşlık (şiş kebap) oldukça yaygın ve lezzetli 
yapılmaktadır. 

Turkler at üstünde yemek yer, kımız icer, toplantı ve istişarelerde bulunur ve tabiki savaşlarda 
kullanırdı (Turan 1979: 190).  Türk toplumlarının vazgeçilmez karakteristik özelliklerinden 
biri, konuksever olmaları ve konuğa değer vermeleridir. Bu nedenle Türk geleneğinde konuğu 
iyi karşılamak ve ağırlamak, konuğa güler yüz göstermek ve onu memnun etmek her Türk 
insanı için önemli ve zorunlu bir görev sayılır (Cihangir ve Doğan, 28).   

Eski Türklerde kurban denilince akla gelen ilk hayvanın at olduğunu söyleyebiliriz. “Türk’ün 
kanadı” olan atlar, yalnızca bir savaş aracı olarak değerlendirilmemiş, yük taşımadan gıda 
teminine kadar bozkır yaşamının hemen her köşesinde müstesna bir yer teşkil etmiştir. Atın 
gündelik hayattaki yeri ve önemini yine Divan-ı Lügat’it Türk’teki birçok kayıt gözler önüne 
sermektedir (Türkçe sözlük, 2011). Sözlükte “yund” olarak zikredilen atların, etinin misk gibi 
koktuğu ve atın karnından çıkarılan yağın6 Türklerin en sevdiği yağ olduğu belirtilmiştir. At 
eti ve yağının haricinde, sütünden elde edilen kımız, eski Türklerin “millî içeceği” idi. Kurban 
olarak attan sonra en çok tercih edilen hayvanlar ise sığır, keçi, koç, kuzu ve öküz olmuştur. 

İslam inancında atın kurban edilmesi uygun görülmemişse de gerek Kur’an-ı Kerim’de, 
gerekse hadislerde at eti yemenin hükmüne dair açık bir kaidenin bulunmaması Türkler 
arasında at eti yenmesinin devam etmesini sağlamıştır (Kâşgarlı Mahmud, 2006:223). Uygur 
hakanı Arslan Han’a elçi olarak giden Çinli Wang-yen tö, Uygurların çokça et yediklerini, 
zenginlerin ve orta hallilerin farklı hayvanların etini yediklerini anlatmıştır. Zengin olanların 
at etini, orta hallilerin de koyun, kaz ve ördek etini yediklerini belirtmiştir. Ancak tüketilen 
etleriçinde domuz etini saymamıştır (Akpınar, 1999: 88). Ünlü Kültür Tarihçisi Bahaeddin 
Ögel’in ifadelerine göre, “Kırgızların Atları çok büyük ve kuvvetliydi. At eti de yerlerdi.  
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Bunun yanı sıra, Kırgızlarda, av hayvancılığı da çok yaygındı. Çin’e konserve et ihraç 
ederlerdi” (Erdoğan, 2019:118). Geç tarihlerde Tatarlar arasında at kesme işinin devam 
ettiğinin izlerine birtakım edebî eserlerde de rastlıyoruz. Bunlar arasında Renad 
Muhammedi’nin, Sultan Galiyev’i anlattığı Sırat Köprüsü isimli kitapta bir at kurbanı sahnesi 
dikkat çekmektedir. Eserde 1937 yılında cereyan eden hadiseler çerçevesinde Galiyev’in bir 
Tatar köyüne at kesimine davet edildiği anlatılmaktadır. Burada atın tam anlamıyla İslamî 
usullere göre kesildiğini görürüz. Kesecek kişinin abdestli olması ve atın kıbleye doğru 
yatırılması gibi birtakım kaidelere dikkat edilmektedir (Muhammedi, 1993: 428-432; Üren, 
2015: 72). 

Hunlar, atı binek hayvanı olarak kullanmışlardır. İlk dönemlerde etini de yemişlerdir. Sütünü 
bildiğimiz gibi kımız yapmakta kullanmışlardır. Hunlara gelen bir Çin elçisine Hun veziri 
şunları söyleyerek milletinin tasvirini yapmıştır: “Hunların gelenekleri şöyledir: Kendi 
sürülerini yerler ve süt ile yoğurt içerler. Ayrıca hayvanlarının derilerini de giyerler. Sürüler 
ve atla beslenirler. Bunun için Hunlar da mevsimlerine göre sürülerini izleyerek şuraya veya 
buraya giderler” (Erdoğan, 2019:124) 

Dede Korkut Kitabı’ndaki anlatmalarda at kesme işlemine farklı şekillerde rastlanmaktadır. 
Hikâyelerin çoğunda bu uygulamanın ziyafet gayesi ile yapıldığını görüyoruz. Bunun yanında 
Boğaç Han’ın hikâyesinde at kesme işinin bir adak niyetiyle yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu 
hikâyede Hanlar Hanı Bayındır, her yıl Oğuz beylerine verdiği şölende gelenek üzerine bir 
yere ak, bir yere kızıl, bir yere de kara otağ diktirmiş, oğlu olanın ak otağda, kızı olanın kızıl 
otağda, evladı olmayanın ise Tanrı’nın bedduasına uğradığını söyleyerek kara otağda 
ağırlanmasını buyurmuştur. Şölende kara otağda, kara keçe üzerine oturtulan, önüne kara 
koyun etinden yahni sunulan Dirse Han, hatununa: “Senden midir, benden midir, Tanrı Taala 
bize bir topaç gibi oğul vermez nedendir…” diyerek serzenişte bulunmuştur (Gökyay, 2006: 
26; Üren, 2015:72).  

Bunun üzerine Dirse Han’ın hatunu kocasına; “Attan aygır, deveden erkek deve, koyundan 
koç kes (…) dilek dile, olur ki bir ağzı dualının hayır duası ile Tanrı bize topaç gibi bir çocuk 
verir” (Gökyay, 2006:26; Üren, 2015:72) der ve anlatıya göre, Dirse Han’ın bu öğüdü 
dinlemesiyle dileği yerine gelir, Tanrı ona bir erkek çocuk bağışlar. Burada Tanrı’ya dilek 
diler iken kesilen hayvanları ve bunların etlerinden tertip edilen ziyafeti, adaklık olarak 
değerlendirmek gerekmektedir. Bir diğer önemli nokta, kesilecek hayvanın cinsiyeti ile 
ilgilidir. Görüldüğü üzere hikâyede erkek at kurban edilmesi istenir. Uygulamaya 
baktığımızda da gerek eski Türk inancına sahip gerekse Müslüman Türk topluluklarında 
kurban için erkek hayvan daha makbul görülmektedir (İnan, 2000: 100; Üren, 2015:69). 

Yine Dede Korkut Kitabı’ndaki anlatmalardan biri olan Kazan Beyoğlu Uruz’un destanında, 
kâfirle savaştan dönen kocasını yalnız gören Burla Hatun, oğlu Uruz’un nerede olduğunu 
sorarken; “kara elbiseli dervişlere adak verdim (…) dilek ile bir oğlu zor buldum.” diye 
yakınır. (Gökyay 2006:99; Üren, 2015:70).  Ayrıntısı verilmemiş olmasına rağmen burada da 
çocuk sahibi olmak için adaklığın önemine vurgu vardır. Benzer motiflere Kırgız– Kazak 
destanlarında da rastlanmaktadır, “Dudar Kız” hikâyesinde; Tanrı’dan çocuk dilerken “attan 
aygır, sığırdan buğra, koyundan koç, keçiden teke” kurban edilmiştir (İnan 2000: 101/aktarma 
Üren, 2015:72). 
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Doç. Dr. Sabri Erturhan “Fıkhi Açıdan At Eti” makalesinde: a) İlgili ayet sarahaten at etinin 
haramlığına delalet etmemekle birlikte,  ayetin işareti buna müsaittir. ·b) At etinin 
haramlığına veya helalliğine mesnet olarak alınan hadisler muhalif görüş sahipleri tarafından 
farklı açılardan eleştirilmiştir. Fakat mubahlığı ifade eden hadislerin daha kuvvetli olduğu 
görülmektedir. c) Atın vazgeçilemez bir savaş aracı olması hasebiyle etinin yasaklığına 
hükmetmek çağımız açısından isabetli gözükmemektedir: Fukaha at etinin hükmü konusunda 
görüş birliği içerisinde değillerdir. Aksine bu konüda haram olduğu, helal olduğu, tahrimen 
rnekruh olduğu ve tenzihen mekruh olduğu şeklinde dört farklı ictihad mevcuttur. d) 
Makalede sıralanan bütün bu görüş ve gerekçeleri dikkate alarak, at eti yemenin "tenzihen 
mekruh" olduğuna hukmetmenin daha isabetli olacağını düşünüyoruz. Bu yaklaşımın hem 
konuya ilişkin nasslarm ihmal edilmemesi hem de ihtiyat prensibine daha uygun düşeceği 
kanaatindeyiz”-diye söz etmiş (Erturhan, 2007:160).  

Geniş bir coğrafyaya hükmeden Türk toplulukları için at, hızlı hareket edebilmesi ve zorlu 
koşullara olan dayanıklılığı ile önemli bir kolaylık sağlamıştır. Nitekim Türkler at sayesinde 
Orta Asya’da çok geniş bir coğrafyada önemli fetihler gerçekleştirebilmişlerdir. Türkler atı bir 
savaş aracı olarak kullanan ve at sırtında savaşan bir topluluktur. Bu sayede savaşlarda önemli 
başarılar kazanmışlardır. Bu yönüyle at, Türk topluluklarında iktisadi gücün de bir göstergesi 
olmuştur. At sayesinde yapılan avcılıklarda giyecek ve yiyecek temin edilebilmiştir. Türklerin 
yaşamlarının temel ihtiyaçlarının karşılanması noktasında taşıdığı önem dolayısıyla at 
sürülerinin yetiştirilmesi önem taşımıştır. Atın günlük hayattaki ekonomik ve sosyal değeri 
ona sürekli yiyecek temin etme ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır (Erdoğan, 2019:118). 

YÖNTEM 

Bu calışmadaki amaç, Türk dünyası mutfağında at eti hakkındaki yazılı kaynaklar uzerinden 
araştırmaların taramasını yaparak, at eti kullanımındaki değişim tespitini ortaya koyabilmek 
amaclanmaktadır. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Makalede, bilim adamlarının at etiyle ilgili araştırmaları derlenmektedir. Türk dünyasında atın 
etine dair kavramlar yazılmıştır. At etinin kullanması hakkında Dede Korkut destanlarındaki 
anlatılar incelemesi, kültürel ve dini inançlara göre yazılan fikirler söz edildi. Konunun fıkhi 
boyutu incelenmiş bir makalede at etinin yenilip, yenilemeyeceği tartışma konusu olmuştur. 
Sonuç olarak, hala araştırmaya ihtiyacı var konu olduğu bulunmuştur. At eti türk dünyası için 
önemli ulusal yemek olduğunu anlamamız ve anlatmamız gerekmektedir. Bu tek turizmci 
uzman konusu değil, gerekirse, folklorcu (halk bilimi), beslenme ve din uzmanları bir araya 
gelerek bahsedilen konu üzerinde proje çalışması yapılmalıdır, çünkü biz ilim insanları 
gelecek gençlere at etinin gerçek anlamını tek anlatmak değil, sağlıklı yaşam için 
insanoğlunun hakikaten, ne gerekli, ne gereksiz olduğunu anlaması lazımdır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bildiğiniz gibi, herhangi bir milletin sofrası (dastarhanı), bu halkın yaşam tarzına, 
geleneklerine ve yaşam aktivitelerine bağlı olarak oluşur. Ulusal yemeklerin korunması 
olmadan, ulusal kültürün hiçbir modernizasyonu olmayacak. Evet, misafirperverlik 
atalarımızdan kalan en saygın geleneklerimizdir. Ulusal mutfağımız yüzyıllar boyunca hem 
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göçebe hayat, hem de coğrafyasıyla eski yaşamlarından ve deneyimlerinden iyi adapte olarak 
şekillenmiş. Göçebeler, az sayıdaki ürünlerden çeşitli yemekler pişirmeyi bilirler ve kaliteyi, 
faydalı özellikleri ve tadı koruyarak bunları işletebilirlerdir. Bütün bunlar Türk dünyasının 
oldukça zengin, uyumlu, bereketli ulusal mutfağını yaratmıştır. Türk dünyası sofrasının kendi 
tarihi, yeri ve zamanı vardır. O zaman içindeki herhangi bir mutfak, anlamlı ve anlamlı bir 
geleneğin kıvılcımı gibi görünecektir. Önerilen bilimsel makale, Türk dünyası  geleneğinde 
yaygın olarak korunan ulusal at eti yemeğinin özellikleri, kullaniş mekanları, at etin türklerin 
kullanmama sebebi, at eti hakkındaki yemeklerin gelişim tarihi söz edilmiştir. Bazı türk 
dünyasındaki at eti yasak olan bölgelerdeki incelemelere göre yasak, ya da, yasak olmaması 
hakkında kesin söylenti gözükmemiştir. Demek, fark ettiğimize göre, tarihi verilere bakarak at 
etinin Türk dünyasının murfağında önemli yemek olarak kullanıldığı ortaya 
konulabilmektedir. 

Geçmişteki ortak kültürel birikim, ortak inanç ve gelenek görenekler, yemek kültürünün 
gelişimi ve benzerliklerin oluşumu etkileyen önemli nedenlerdendir. Sonuç olarak, yemek 
kültürünün sonraki nesillere aktarılması icin aşağıdaki öneriler sunulabilmektedir:  

- Turk topluluklarındaki at eti yeme içme kültüründe eskiden var olduğunu bilinmiştir;

- At eti hakkındaki bilimi araştırmaların incelenmesi ve kayıta alınması gerekmektedir;

- Halk edebiyatından yararlanarak farklı bolgelerde at etinen yapılan yemeklerin öneminin
daha da araştırılması gerekmektedir;

- At etinin kimyasal bileşimi, sağlık için yararları, belirli hastaları tedavi etmek için özellikleri
üzerine çalışmalar yapılmalıdır.
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ÖZET 
1970’lerden bu yana dünyanın büyük bölümünde kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarının 
zayıflaması bu bölgelerde yeni ekonomik faaliyetler konusunda arayışları başlatmıştır. Aynı 
zamanda dünya turizm hareketlerindeki doğa ve kültüre dayalı seyahat talebi kırsal bölgelerin 
bir destinasyon olarak talep edilmesinde etkili olmaya başlamıştır. Türkistan Kazakistan’da 
İpek Yolu üzerinde tarih ve kültür açısından oldukça önemli bir destinasyondur. Bu bölgede 
kırsal turizm konusunda da oldukça büyük bir potansiyel görülmekte ve yerel kalkınmanın 
anlamlı bir aracı olarak değerlendirilmektedir. Bu bölgede kırsal turizm alanlarının seçiminde 
yerel Kazak mutfağının ve yiyecek-içecek kültürünün rolü oldukça önemli görülmektedir. 
Literatürde yeterince araştırılmayan bu konu bu çalışmada literatür incelemesine dayalı olarak 
ele alınmaktadır. Bu araştırmada araştırmanın problemine ilişkin önce bir literatür taraması ve 
sonra doğrudan görüşme olanağı olmasından dolayı görüşme yöntemi tercih edilmiştir. 
Görüşmeler, Türkistan eyaletindeki kırsal turizm objelerini ziyaret etmeye gelen toplam 30 
turistle görüşme yoluyla alınmıştır. Çalışma bulgularının teori ve uygulamaya önemli katkısı 
olacağı öngörülmektedir. 
Anahtar Sözcükler: Kırsal Kalkınma, Kırsal turizm, Kazak mutfağı, Gastronomi Turizmi, 
Çekicilik 

THE ROLE OF KAZAKH CUISINE IN THE DEMAND FOR RURAL 
TOURISM: THE EXAMPLE OF TURKISTAN/KAZAKHSTAN 

ABSTRACT 
Since the 1970 years, the weakening of living conditions in rural areas in most of the world 
has initiated the search for new economic activities in these regions. At the same time, the 
demand for travel based on nature and culture in the world tourism movements has begun to 
be effective in the demand of rural regions as a destination. Turkestan is a very important 
destination on the Silk Road in Kazakhstan in terms of history and culture. There is also a 
great potential for rural tourism in this region and it is considered as a meaningful tool for 
local development. The role of local Kazakh cuisine and food and beverage culture is 
considered very important in the selection of rural tourism areas in this region. This issue, 
which has not been sufficiently investigated in the literature, is discussed in this study based 
on the literature review. In this research, the interview method was preferred due to the fact 
that there is a literature review first about the problem of the research and then the possibility 
of a direct interview. The interviews were conducted through interviews with a total of 30 
tourists who came to visit rural tourism objects in Turkestan province. It is expected that the 
findings of the study will have an important contribution to theory and practice. 
Keywords: Rural Development, Rural tourism, Kazakh cuisine, Gastronomy Tourism, 
Attractiveness 
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GİRİŞ 

Bu çalışma, kırsal turizm yoluyla kırsal bölgelerin kalkınmasını incelemektedir. 1970’lerden 
sonra kırsal alanların ekonomisindeki zayıflamadan sonra kırsal turizm bölgelerin 
kalkınmasındaki arayışlar ve dünya turizm endüstrisinde doğaya ve özellikle kırsal bölgelere 
doğru seyahat etme konusundaki trendler kırsal turizm ile ilgili gelişmeleri önemli ölçüde 
belirlemiştir (Wilson ve diğ.,2001). Turistlerin niteliklerinin ve beklentilerinin değişmesi, 
yeni turizm alanlarının ve çeşitlerinin oluşması gereğini doğurmuştur. Yavaş gelişen, ama 
kırsal turizm kaynaklarına dayalı olan, sağlık, kültür ve doğa kökenli turizm çeşitlerine doğru 
bir değişim gözlenmektedir. Genellikle özel ilgi turizmi kapsamında yer alan ve bireysel veya 
küçük gruplar olarak deneyimlenen kırsal turizm gelişmektedir (Lordkipanidze ve diğ., 
2005:788). 

Kırsal ve ekolojik turizmin gelişmesi, kırsal nüfusun sosyo-ekonomik sorunlarının kısmen 
çözülmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle yerel topluluklar çevreye zarar vermeyen bu 
tür ekonomik kalkınma araçlarını tercih etmektedirler (Makarinova, 2012). Birçok ülkede 
kırsal turizm yardımcı tarım sektöründen, turizm endüstrisinin bağımsız ve rekabetçi bir 
sektörüne dönüşmüştür. Kırsal turizm bölgenin gerek doğal kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasında gerekse ekonomik, sosyal ve kültürel bakımdan 
gelişmesinde katkı sağlayan önemli bir alternatif turizm türüdür. Gastronomi, iyi yemek yeme 
ve bütünüyle yemek yeme ile ilgili mutluluk arayışı olarak tanımlanabilir (Kalinia, 2013). 
Diğer taraftan gastronomi turizmi ise; ana motivasyon kaynağı olan özel bir yemeğin tadımını 
veya bir yemeğin üretim aşamalarını görmek amacıyla yöresel veya kırsal alanları, yiyecek 
üreticilerini, restoranları, yemek festivallerini ve özel alanları ziyaret etmek olarak 
açıklanmaktadır (Deveci ve diğ., 2013). 

Kırsal turizm hem Kazakistan'ın hem de Türkistan eyaletinde iç ve dış ziyaretçilerinden gelen 
talebi canlandırmak ve genişletmek için güncel ve gelecek vaat eden faktörlerden birisidir. 
Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip Türkistan eyaleti, Kazak Hanlığı'nın başkentliğini yapmış, 
Türk dünyasının manevi lideri Hoca Ahmet Yesevi'nin de yaşadığı bir destinasyondur. Bu 
bölge, Orta Asya’daki İslamlaşma sürecine hizmet etmiştir. Türkistan Eyaleti, 2 milyonu 
aşkın nüfusuyla Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan Tarihi İpek Yolu güzergahında yer 
almaktadır. Türkistan, yüzyıllardır tarihi İpek Yolu'nun manevi, siyasi ve ticari yaşamının 
gerçekleştiği bir yer olarak birçok uygarlık, kültür ve yönetimlerin etkisinde kalmış ve onların 
mirasını taşımaktadır. Türkistan, 1991’de Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesiyle yeniden 
canlanmaya başlamış, 19 Haziran 2018’de kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 
aldığı kararla merkezi eyalet başkenti (Türkistan Oblası) statüsüne kavuşmuştur. Türkistan'a 
"31 Mart 2021 tarihinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde, 
Türk Dünyasının Manevi Başkenti" statüsü verilmiştir. 

Türkistan eyaletinde tarihsel değer taşıyan önemli tarihi ve dini eserler kapsamında Ahmet 
Yesevi Türbesi, Gauhar Ana Türbesi, Arslan Baba Türbesi, Otrar Şehri, Ukaşa Ata Kuyusu, 
Eski Sauran Şehri, Ağlayan Ata mağarası, Beyaz Mescit Mağarası gibi tarihsel ve kültürel 
mekanlar bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu kırsal alanlarda bulunduğundan dolayı, 
Türkistan kırsal turizmi kaynaklarını ve çekiciliklerini de oluşturmaktadır. Türkistan kırsal 
turizmini zenginleştiren ve seyahat motivasyonunu arttıran bu faktörlerin yanında zengin 
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Kazak mutfağı ve kültürünün de önemli bir talep motivasyonu olacağı öngörülmektedir ve bu 
çalışmada Kırsal turizm deneyiminde kazak mutfağının rolü incelenmektedir. 

KIRSAL TURİZM VE GASTRONOMİ TURİZM ANLAYIŞLARI 

Kırsal turizm dünyanın pek çok ülkesinde insanları tatil için kırsal alanlara çekebilen kırsal 
kültür, doğal çevre ve tarımla bütünleşen aynı zamanda diğer turizm türleriyle kolay entegre 
olabilen bir turizm türüdür (Soykan, 2003). Farklı bir ifadeyle tanımlayacak olursak kırsal 
turizm, sürdürülebilirlik kapsamında kırsal alanların sosyal ve ekonomik gelişimine katkı 
göstermesi bakımından artan bir şekilde ilgi gören ve gelişmekte olan bir turizm çeşididir 
(Perales, 2002; Pina ve Delta, 2005).  

Günümüzde kırsal turizm bu, sanayi sonrası toplumun yeni koşullarında turizm ürünleri 
tüketicilerinin yeni taleplerini karşılayan bir turizm ürünüdür. Kırsal turizm çerçevesinde, 
insanın yeni yaşam tarzının özellikleri, değer yönelimleri, psikolojik ve kültürel ihtiyaçları 
dikkate alınır. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’ne (BMDTÖ) göre, bu tür turizm 
faaliyetlerinde yıllık artış yaklaşık %6 iken genel olarak turizmde artış sadece %2'dir. Bu da 
kırsal turizmin günümüz turizm pazarında önemli ve sürdürülebilir bir yeri olduğunu 
göstermektedir (Bankfax, 2009). 

Buna ek olarak, kırsal turizm kişiliğin gelişmesi, halkın kültür ve geleneklerini tanıması, 
manevi zenginleşmesi, vatanseverlik duygularını beslemesi, anavatanlarına karşı sevgi ve 
gurur duyması ve başkalarının kültürüne saygı duyması yoluyla bireyin yaratıcı potansiyelini 
genişletmesi için bir fırsat sağlamaktadır. Kırsal turizm mevsimsel olmama özelliğinden 
dolayı her iklim türünde yapılabilen bir turizm türüdür. Kentsel yaşamın giderek daha stresli 
ve baskıcı olması, kentlerdeki gürültü, insanların daha sakin ortamlarda dinlenmeye ihtiyaç 
duyması kırsal turizmi geliştiren faktörlerden bazılarıdır. 

Kırsal turizm arzı düşünüldüğünde, konaklama ve ilgili etkinliklerin yanında kültürel 
çekiciliklerin de sunulması elde edilecek faydanın artmasını sağlamaktadır. Yani bir köy 
evinde ya da pansiyonunda yapılan kırsal turizmin süresi yine bu bölgede veya yakınlarında 
var olan kültürel değerlerin de (müze, tarihsel kalıntılar, yöresel etkinlikler, kırsal kültür vb.) 
turizme hizmet etmesiyle uzayabilir (Davut ve Sibel, 2012). 

Günümüzde artan ekonomik, çevresel, sosyal gelişmeler ve sorunlar kırsal bölgeler üzerinde 
giderek baskı oluşturmakta sonuç olarak kırsal ekonomilerin yapısını ve kırsalda yaşayan 
yerel halkın yaşam şeklini değiştirmektedir. İşte bu aşamada sorunlarına çözüm arayışı içinde 
olan destinasyonlar için turizm, ekonomik bir potansiyel ve bir çözüm aracı olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla kırsal alanların sahip olduğu gastronomi kaynaklarının (çiftlik, 
köy gezileri, tarladan alışveriş imkânı ve yerel ürünler sunan restoran ziyaretleri, 
bilgilendirme ve eğitim gezileri vb.) gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve ekonomik 
gelişmenin sağlanması açısından büyük potansiyeli vardır. Kırsal alanlarda yerel kültür 
unsurlarından biri olarak gastronomi varlıkları da kullanılır. Bu tür bölgelerdeki beslenme 
kültürü ve uygulamaları orijinal olarak çoğu zaman benzersizdir. Bu nedenle bu tür varlıklar 
şehir merkezindekilere göre daha değerlidir. Bunu bir pazarlama stratejisi olarak kullanan 
kentli toplumlar Avrupa Ülkelerindeki birçok kırsal destinasyonu hem global hem de bölgesel 
olarak iç ve dış turizme açmışlardır (Birsen ve Abdurrahman, 2018; Hall ve diğ., 2003). 
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Kırsal alanlarda yaşayan insanlar, yörenin sahip olduğu turistik arz değerlerinden gelir elde 
ettikleri için bu değerleri korumaya özen göstermektedir. Turizmin gelişmesiyle, kırsal 
alanlardaki turizm arzını oluşturan tarihi ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve 
korunması sonucunda kültürel bütünlük sağlanacak ve kent insanı ile kırsal halk arasında bilgi 
akışının sağlanmasıyla, kentsel ile kırsal alan arasındaki ilişki artmış, kent ile kır arasındaki 
gelişmişlik düzeyi arasındaki farklılıklar azalmış olacaktır (DPT, 2006:4-5). 

Kırsal alanlarda turizmin gelişmesi bu bölgelerde altyapının da gelişmesini sağlamakta, yol, 
su, elektrik, kanalizasyon, otopark, iletişim ve telekomünikasyon gibi fiziksel altyapı 
yatırımlarının gelişmesi desteklenmektedir. Bu uygulamalarla turizm bu bölgelerde yaşam 
kalitesini arttırmaktadır. Fakat bu gelişmelerle ziyaretçiler ile yerel kırsal kültür arasında bir 
etkileşim olmakta ve eğer bu etkileşim süreci iyi yönetilirse yerel kültür korunmakta aksi 
takdirde yerel kültür bozulmakta ve orijinalliğini kaybederek çekici bir faktör olmaktan 
uzaklaşmaktadır (Çeken ark., 2007:11-12). 

Kırsal turizm kaynakları oldukça hassas kaynaklardır ve yukarda ifade edildiği gibi iyi 
yönetilirse oldukça etkili ekonomik, sosyal ve kültürel faydalar sağlayacaktır.  Bu hassas 
kültürel ve eko-sistemlerin kontrolsüz kullanımı ile bazen geri dönülmez bir şekilde 
bozulabilmektedir. Bu bozulma ile hem ekonomik hem de kültürel varlıklarını kaybeden yerel 
toplumlar adeta yok olma yoluna doğru ilerlemektedirler. Bu nedenle, Kırsal turizmde planlı 
uygulamaların olması ve bu planlamalarda hassas sistemlerin yönetilmesindeki uygulamaların 
belirlenmesi hayati önemdedir (Avcıkurt ve Köroğlu, 2008; Demir ve Çevirgen, 2006). 

Kırsal turizmde yerel halka önemli istihdam olanakları yaratılmaktadır. Mevsimsel de 
olabilen bu işler kırsaldaki yerel halka iş olanaklarını geliştirmek için çok değerli fırsatlar 
sağlamaktadır ve onların birer yerel zanaatkâr, çiftçi ve gıda üreticisi olmalarına fırsat 
vermektedir (Kodaş ve Sibel, 2012; Brown, 2008). Kırsal turizmde çekiciliğin arttırılması için 
ürün bileşenlerinin doğru seçilip iyi bir ürün karması yaratılması ve bu sürecin de iyi 
planlaması gerekmektedir. Bu ürünlerin başında oldukça zengin bir geçmişe sahip mutfak 
kültürü yer almaktadır. Bu nedenle mutfak kültürü her turizm türünde olduğu gibi kırsal 
turizmde de önemli ve vazgeçilemez bir ürün bileşenidir (Kesici, 2012, s. 33).  

“Gastronomi; yeme içme alanları ile veya gıdanın tarladan sofralara gelmesine kadar yaşadığı 
serüvenlerin yanı sıra yiyecek ve içeceklerin sofralara gelmesine kadar geçtiği işlemler ve 
sonrasında sofralarda bulduğu gerek kültürel gerekse fiziksel anlamların bütünüdür” 
(Kahraman ve Sönmezdağ, 2017, s.20-26). Türkistan eyaleti iç ve dış ziyaretçiler (inbound, 
domestic visitors) tarafından talep görmektedir. Ayrıca bölgede birçok etkinlik düzenlenerek 
daha da çekici hale getirilmeye çalışılmaktadır. Türkistan bölgesi hem orta çağ kültürlerinin 
hem de daha önceki dönemlerin buluştuğu, dinlerin ve dünya görüşlerinin iç içe geçtiği ve 
kuşkusuz bölgenin kültürel alanına yansıyan özel bir bölge olduğu için önemli bir inanç 
turizm geliştirme potansiyeline sahiptir.  

Bölgenin oldukça değerli konumuna rağmen, mevcut durumda başarılı bir destinasyon 
pazarlamasının olamaması potansiyelinin tam olarak kullanılamayışının nedeni olmaktadır. 
Eşsiz manzara alanlarının (doğal rekreasyon manzaraları) varlığı, alternatif turizm türlerinin 
geliştirilmesi ve bu bölgede yeni gezi rotalarının oluşturulması için ek fırsatlar yaratmaktadır. 
Türkistan eyaletine bağlı ilçelerin sahip olduğu doğal, tarihi, dini, sosyo-kültürel ve çevresel 
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değerler alternatif turizm açısından çekim merkezidir. Türkistan eyaletine bağlı ilçeleri, 
yöresel el sanatları, yöresel yemekler, kırsal yaşam biçimi ve gelenek örf ve adetleri ile 
önemli bir turizm potansiyeline sahiptir. Ayrıca at ile gezinti, dağ bisikleti, dağcılık, 
kamping/çadır kampı, kayak, trekking, doğa yürüyüşü gibi doğa tabanlı turizm etkinlikleri ile 
yelken, kano, kürek gibi su sporları ve tarım turizmi olanakları mevcuttur (Rahimov, 
Alpisbes, 2009). Bu varlık ve çekicilikleri güçlendirmek, destinasyon seçiminde mukayeseli 
üstünlük sağlamak için Kazak mutfağı ve kültürü bu bölgeye olan seyahat talebini belirleyen 
önemli bir faktör olarak ifade edilebilir.  

YÖNTEM  

Bu araştırma Türkistan eyaletinde bulunan ilgili paydaşların görüşleri üzerine yapılan nitel bir 
çalışmadır. Nitel yaklaşım çerçevesinde veri toplama tekniği olarak doküman incelenmesi 
tercih edilmiştir. Nitel araştırmalarda sıkça tercih edilen bu yöntem, araştırılması hedeflenen 
olay ve olgulara ilişkin yazılı ve görsel materyallerin analizini kapsar (Yıldırım ve Şimşek, 
2011: 187).  

Bu araştırmada araştırmanın problemine ilişkin önce bir literatür taraması ve sonra doğrudan 
görüşme olanağı olmasından dolayı görüşme yöntemi tercih edilmiştir. Görüşmeler, Türkistan 
eyaletindeki kırsal turizm objelerini ziyaret etmeye gelen toplam 30 turistle görüşme yoluyla 
alınmıştır. Görüşmeler 2022 tarihinde mayıs ve haziran aylarında gerçekleştirilmiştir. 
Görüşme yapılan kişilerden Türkistan bölgesindeki gastronomi olanaklarının turistik 
çekiciliğini ifade etmeleri istenmiştir. 

Araştırma Türkistan eyaleti ile sınırlı tutulması ve eyaleti ziyaret etmeye gelen 30 turist ile 
görüşme yöntemiyle gerçekleştirilmesi temel verilerin sağlanması açısından bir gerekliliktir, 
ancak bunun aynı zamanda araştırma açısından bir kısıtlılık olarak görülmektedir. Makalede, 
Türkistan bölgesinin kırsal turizmin gelişmesinde turistlere sunulan gastroturizm olanakların 
belirlenmesi amacıyla mutfak çeşitlerin çekiciliğini puanlama metodolojisi sunulmaktadır. 
Çalışmalar sırasında çeşitli amaçlarla (inanç, tanım, ekoturizm) seyahat eden turistlerin 
ilgisini çekebilecek 7 mutfak çeşitleri ortaya konulmuştur. Böylece bu araştırma için, 
Türkistan bölgesindeki turistlere sunulan 7 mutfak çeşitleri tahsis edilerek, mutfak çeşitlerin 
çekiciliğini puanlama gruplarına göre değerlendirilmiştir. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

Gastronomi olanakların turistik cazibesinin değerlendirilmesi, beş gösterge grubuna 
(özgünlük, tad, kullanım düzeyi, yemek çeşitleri ve görünümü) göre, bu olanakların 
gastronomi turizmin gelişimine katılım potansiyelinin değerlendirilmesi şeklinde 
gerçekleştirilmiştir (Tablo 1). Tablodaki bilgiler Türkistan eyaletindeki gastronomi turizm 
olanaklarını ziyaret etmeye gelen toplam 30 turistle görüşme yoluyla alınmıştır.  

Değerlendirilen cevaplar rakamlarla aşağıda gösterilmiştir: 

1. Mutfaktaki ana yemeklerin özgünlüğü  
2. Yemeklerin lezzeti  
3. Bu mutfağın turistlere sunulmasındaki başarı düzeyi 
4. Yemek çeşitliliği 
5. Yemeğin porsiyonlanmasındaki estetik. 
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Tablo 1. Türkistan bölgesindeki mutfak türlerinin çekiciliği ve değerlendirilmesi 
(Değerlendirme 1 (en az) ile 5 (en çok) arasında değerlendirilmiştir) 

 

No Mutfak Türleri 

 

Göstergeler Topla
m 

Puanı 

Düzey
i 

1 2 3 4 5 

1 Kazak mutfağı 5 5 4 2 4 20 Düşük 

2 Özbek mutfağı 5 5 5 4 4 23 Orta 

3 Uygur Türkleri 
mutfağı 

5 5 5 5 4 24 Orta 

4 Türk mutfağı 5 5 5 5 5 25 Yukar
ı 

5 Gürcistan mutfağı 5 5 3 2 3 18 Düşük 

6 Rus mutfağı 5 5 5 4 5 24 Orta 

7 Avrupa mutfağı 5 5 5 5 5 25 Yukar
ı 

 

Kaynak: Afanasyev, (2018) makalesindeki değerlendirme tablosundan adapte edilmiştir. 

Tablo 1’deki mutfak türlerinin değerlendirilmesinde en yüksek puanı Türk ve Avrupa Mutfağı 
almaktadır. Bundan sonra sırayla Özbek, Uygur ve Rus mutfakları gelmektedir. Kazak 
mutfağı sondan ikinci ve en sonuncusu da Gürcistan mutfağı olmaktadır. Bu çalışmada Kazak 
mutfağının yerel bir mutfağının diğer bölge mutfaklarına göre zayıf olarak değerlendirilmesi 
önemli bir bulgudur. Bu nedenle Kazak mutfağının zayıf yönlerinin araştırılarak 
güçlendirilmesi hem genel olarak Kazakistan’a olan turizm talebini hem de Türkistan bölgesi 
kırsal turizm ürününün seçimini etkileyeceği varsayılmaktadır. Bu durumda Türkistan kırsal 
turizm talebini belirleyen önemli bir faktör ve ürün karması elemanı olarak Kazak mutfağının 
rolü ortaya konulmaktadır. Kazak mutfağının yeteri kadar tanınmaması, kırsal turizm 
uygulamalarında yerel mutfağın iç ve dış ziyaretçilere uygun olarak sunulamaması en önemli 
engel ve tehditlerden biri olarak değerlendirilebilir.  

SONUÇ 

Bu çalışmada, turizm stratejilerinden olan kırsal ve gastronomi turizm üzerine yoğunlaşılmış 
ve aralarındaki birbirini tamamlayan bütünleşik ilişkiden bahsedilmiştir. Tarihte pek çok 
kültür ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kazakistan, kültürel çeşitlilik açısından çok 
zengindir. Bu çalışmanın mekânsal turizm planlaması kapsamında Kazakistan kırsallarının 
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sürdürülebilir kalkınması için yemek kültüründen nasıl faydalanılabileceği hususuna ışık 
tutacağı düşünülmektedir. Bugün kırsal turizm konusunda Kazakistan'ın önemli bir 
potansiyeli olduğu görülmektedir. 

Türkistan bölgesi sahip olduğu tarihsel, inançsal ve doğal kaynakların yanı sıra kırsal turizm 
alanında oldukça anlamlı bir potansiyeli olduğu ve bu turizm türünün seçinde kazak 
mutfağının da bir faktür olarak belirleyici olduğu görülmektedir. Fakat yapılan nitel çalışmada 
Kazak mutfağının diğer bölge rakip mutfaklara kıyasla zayıf görüldüğü tespit edilmiştir. Bu 
çalışmada elde edilen bulgulara göre kazak mutfağı konusunda daha kapsamlı çalışmaların 
yapılması ve Türkistan kırsal turizm ürün karması bileşeni olarak güçlendirilmesi gereği 
ortaya çıkmaktadır.  
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ABSTRACT 

 Restaurants are an integral component of the tourism industry; tourists need food when away from 
home. The tourist always has options for sustenance, how this choice is made has become complex 
as it comes down to choosing between ‘the memorable gastronomic meal experience’, ‘the locally 
sourced gastronomic ethical food experience’ or the ‘fast food/self-catering option’. The level of 
food quality and ethical sources are topics presented here. The ideology and perception of two 
Michelin star quality UK restaurants are examined on their sustainability practices and food ethics. 
This position article looks at how two restaurants that market ‘British Gastronomy’ as their primary 
fare are uniquely viewed with sustainability and ethical practices. A theoretical model presented 
positions restaurants according to the authenticity of their brand image and sustainability practices. 
An argument presented on ranking restaurants within the model and how consumer’s motives 
affected by sustainability practices and brand image in food decisions. The word ‘authenticity’ is 
a common marketing tag that restaurants like to pitch describing their experiences is considered in 
the model.  

Keywords: Restaurant sustainability, chefs, authenticity, market positioning, British food. 

INTRODUCTION  

It is the chef that is the soul of an independent restaurant, the chef’s vision is presented in the food, 
service and atmosphere from the tangibles presented to a consumer. The intangible offering is the 
image of the restaurant in the mind of the consumer which is developed either from visiting the 
establishment or a result of media presentation. For sustainability in a restaurant business (or any 
business) loyalty is a key factor to building a favorable brand image. There is a substantial 
relationship between a patron dining experience and relationship quality which leads to loyalty, in 
addition to evidence of the moderating effect of brand image on the relationship between the patron 
dining experience and relationship quality (Taun, Jusoh, Mardani & Streimikiene, 2018).   

The position (research question) presented in this article is the paradox regarding the brand image 
of restaurant, that of demonstrating sustainable practices to appease concerns of the day while 
presenting the authenticity of products offered. Which of the two is the priority for the chef in 
building loyalty that leads to the favorable brand image and ultimately business sustainability. 
Possibly by achieving one of these goals does the other fall in to line or is there an underlying issue 
surfacing that taints the other? With the current societal awareness of sustainability and 
transparency with business models, the importance of this article is the exposure of perceptions 
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from an ‘insider’ source (chef). It is important to note that reflexivity is a critical component to this 
article, as a chef of forty plus years and a former successful restaurant owner I cannot easily remove 
myself from the argument. 

Presented here are two examples of restaurants that I am familiar with regarding their image of 
sustainability and authenticity that were built through experience and media exposure.  The 
contribution here is to demonstrate that regardless of an effort to build a favorable brand image by 
a restaurant chef, a consumer creates his/her own image based on a priori of knowledge, experience 
and exposure to media. It is the restaurant brand image under scrutiny here that present a unit of 
analysis which of course can differ among each of us.  

To begin, there is an introduction of the two restaurants followed by a literature review that 
provides an understanding of gastronomic experiences from both sides of the restaurant: kitchen 
and consumer. The restaurant menu is discussed as it is a window that displays the tangible aspects 
of a chefs’ vison through food and beverage, an important factor in a brand followed by the 
marketing ‘position’ regarding authenticity and sustainability argued in the context of the St. John 
Restaurant and Dinner by Heston Blumenthal Restaurant. The concluding analysis and discussion 
present a theoretical model that illustrates visually my image (position) of sustainability and 
authenticity of both restaurants.  

Two Michelin Star Restaurants 

The two British London restaurants examined in this article are Fergus Henderson’s St. John 
Restaurant’ (Smithfield) and ‘Dinner’ by Heston Blumenthal (Mandarin Oriental Hotel). St. John 
has one Michelin star (Michelin Guide, 2020a) and Dinner has two Michelin Stars (Michelin Guide, 
2019b). Both restaurants are classified as serving British cuisine, yet both are diametrically 
opposite in the execution of their menu offerings. Dinner by Heston Blumenthal is considered a 
‘posh’ establishment servicing the elite within the hotel it is located (Mandarin Oriental Hyde Park) 
whereas St. John Restaurant is in the Smithfield Market neighborhood in a renovated old 
smokehouse in central London.   

HESTON’s take on British gastronomy focuses on heritage, the menu offers items based on 
historical accounts of recipes going back to c.1390 (Sambocade) and the popular “Plum Meat Fruit” 
circa 1500 (Blumenthal, 2013) are examples. Heston’s iconic “Meat Fruit” was recreated from 
Tudor times in c.1500 of the Royal Court of King Henry VIII when royal banquet chefs would 
cook minced veal and beef then dip into a parsley custard then shape into forms resembling apples. 
Today HESTON prepares a version of meat fruit prepared with a chicken liver parfait frozen and 
dipped into a mandarin gel coating then shaped to a sphere resembling mandarin fruit garnished 
with a green leaf (a plum version is presented during the Christmas season) (Dinner by Heston 
Blumenthal, 2020). Heston Blumenthal was and still a pioneer of ‘molecular gastronomy’ and 
‘multi-sensory cooking’, for example “smoked salmon ice-cream” was tested regarding hedonic 
evaluation of complex flavors experiences – the effects of labels on flavor expectations (Yeomans, 
Chambers, Blumenthal, & Blake, 2008). Heston’s flagship three Michelin Star restaurant “The Fat 
Duck” is where many gastronomic experiments have been served, the “Sound of the Sea” is a dish 
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of sashimi and edible tapioca ‘sand’ delivered to the table with an iPod hidden inside a conch shell 
allowing guests to listen to seaside sounds on headphones while they eat the dish (Spence, 2017). 

Fergus Henderson, chef owner of St. John presents an alternate interpretation of British 
gastronomy, the philosophy of the menu is a combination of nose-to-tail and field-to-fork. The 
restaurant serves obscure items such as “Crispy Goose, Radishes and Pickled Walnut”, “Rabbit 
Offal and Mushrooms”, “Salt Beef, Carrots and Caper Sauce”, Crispy Pig’s Cheek, Dandelion 
and Roast Shallots”, and “Rabbit Saddle, Fennel and Aioli” (ST JOHN RESTAURANT, 2019a). 
Most items incorporate ingredients indigenous to the UK, for example “Roast Dexter, Chanterelles 
and Bone Marrow” (https://www.instagram.com/p/B5dJrcJlbem/) is a breed of cattle from 
southern Ireland, one time referred to as a “poor man’s cow” 
(https://www.dextercattle.ca/about.html). The menu at St. John’s Restaurant changes daily for 
lunch and dinner service based on availability of ingredients.  

The sustainability practice of St. John’s is ‘nose-to-tail’ where every part of the animal is used. The 
practice was documented by Fergus Henderson’s cookbook Nose to Tail Eating: A kind of British 
cooking (2004) (introduction by Anthony Bourdain), one of the pioneering works to bring the idea 
of using the whole animal into the restaurant without waste, a practice that has been used on farms 
since the dawn of time. The majority of consumers demand only the choice cuts from recognizable 
animals and shy away from the other offerings like organs, feet, head, tails and ears. Why would 
someone go out for dinner on a Saturday night and order liver when they had to eat it at as a child 
at home prepared by mom?  Fergus is quoted, “If you’re going to kill the animal it seems only 
polite to use the whole thing” (2004) which only seems natural when living on the farm and feeding 
your family, but what about the 200-300 people in a restaurant?  

Literature Review 

To gain an understanding of the arena in which gastronomic experiences are produced, it is useful 
to understand the viewpoint and context of these ‘producers’ especially if you have only been active 
on the ‘consumer’ side of the hospitality foodservice industry. The central theme of gastronomic 
experiences begins with the core product of a restaurant, not necessarily the food but the 
“experience of being entertained away from normal life” (Silkes, Cai and Lehto, 2013). Standard 
college hospitality texts identify unique levels of restaurant products such as: 1) the core product 
‘the client came to the restaurant to eat’; 2) the generic product ‘the restaurant itself’; 3) the 
expected product ‘music, comfort, service, cleanliness; 4) the augmented product ‘singing waiters, 
brewery, good wines; 5) the potential product ‘restaurant in a unique locale’ (Reid, Bojanic 2009). 

Field-to-fork, farm-to-table, kitchen-garden, organic-farming, sustainable-agriculture are some of 
the terminologies used by restaurants to create differentiation among the mass spectrum of 
offerings in the food industry (DiPeitro et al. 2013).  Creating the image of a chef with a basket 
under his arm who, first thing in the morning picks the daily specials from the small garden behind 
the restaurant (or on the roof) is a selling point that promotes sustainable ideology.  As a chef, the 
practicality to actually do this is impossible; admittedly there are a few who practice this, but the 
set-up is different, usually a small restaurant behind a larger farm, which does not cater to high 
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volumes of people. These set-ups are hard to find, always out of the way, and have sporadic service 
times but if you find one, the experiences are always unique and potentially memorable as a result. 
An example would be the Eigensinn Farm operated by chef Michael Statlander (Eigensinn Farm, 
2015). Another farm/table initiative is Durham College’s on-campus restaurant (Bistro 67), taking 
an extra step in the food pathway stating ‘field-to-fork-to-field’ by returning the restaurant 
compostable waste back to the on-campus gardens.  

A current popular movement in the food service industry is the ‘field-to-fork’ premise where 
restaurants can ‘point’ where their food was sourced to demonstrate sustainability practices and 
their Corporate Social Responsibility (CSR).  CSR in the food service industry is not new to the 
small independent restaurateur; in the past, this field-to-fork style of operating a business was not 
a gimmick or marketing ploy but was done out of common sense. CSR in the foodservice industry 
has now become a marketing tool to attract those concerned about the environment, many 
consumers care about ‘green’ restaurants and will support them (Jang, Kim et al. 2011; Namkung 
and Jang 2013; Schubert, Kandampully et al. 2010; DiPietro,Yang and Charles, 2013; Rivera and 
Shani 2013).  All of this CSR in the restaurant industry regarding ‘green’ practices perhaps give 
consumers a warm and fuzzy feeling while dining, knowing that their indulgence is part of a 
sustainable operation, they are not destroying the oceans and lands. This ‘feeling’ may contribute 
to the overall experience and create a potentially positive perception. 

A chef/owner of a small restaurant who required quality ingredients for their menu items would 
grow their own food out of necessity simply because (a) there was no readily available supply or 
(b) the quality that was available was poor and unacceptable. The handful of restaurants that
produced their own vegetables have been around for decades, one of the most notable being Chez
Panisse in California, North America, which was co-founded by Alice Waters in 1971 (Chez
Panisse, 2016). This restaurant was one of the first to feature organic produce on its menu, which
changes daily based on the availability of products. Small organic restaurants such as Chez Panisse
displayed CSR long before it had a trendy tag and catered to the few regarding sustainability
practices, way ahead of general restaurant goers.  What has happened over the past four decades is
that consumers are more educated regarding food and have been awakened to new quality levels
available. Those who were raised on eating at the chain grocery store (or chain restaurant)
[flavorless] Tomato, have realized that they have been eating the most bland and boring variety of
food; they have made the discovery of ‘heirloom’ varieties from local farmers’ markets thanks to
TV chefs, upscale grocery stores and social media (Everett 2016).

It is apparent that all restaurants and not just fast-food chains are ‘upping their game’ to meet the 
demands of these new educated and demanding consumers. Starbucks, in an attempt to demonstrate 
CSR in its food program, announced that they would be using only eggs produced from ‘cage-free’ 
chickens by 2020, to match the commitment made by McDonald’s and Burger King (Time, 2015). 
This announcement by Starbucks also makes the bold statement that it is not just in the coffee 
business anymore; it is adapting to capture new consumers through product diversification.  
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Locavorism is a food movement that has gained increasing attention in the past few years and that 
incorporates the concepts of food miles and local food and where a locavore is a person interested 
in buying and consuming locally produced food (Azevado 2015). This Locavorism along with 
organic foods has lately influenced the contemporary social trends in the developed world toward 
how food service establishments differentiate their menu items. With this increased popularity in 
local and organic food, research in this area is starting to pick up as well. Carmela-Aprile, Caputo, 
Nayga, Rodolfo (2015) suggest broader geographic sampling in studies to better understand 
consumers’ preferences and attitudes toward local foods, different cultural contexts.   

It is necessary to summarize the changes in the restaurant scene because this affects the current 
consumer experience. Restaurants must be at the knowledge level of the customer; the restaurateur 
needs to be prepared for the informed consumer otherwise; consumers will not respect the 
establishment.  

Literature Review - The Menu: The Problem? 

The printed menu for restaurants is well researched and discussed as a tool for the management of 
a successful food service business; restaurateurs can turn to the ‘bible’ called Wenzel’s Menu Maker 
(Wenzel, 1979) first published in 1947 for advice. Wiley Publishing has seventy-five books 
available for struggling restaurant managers looking for help classified under ‘Food Service 
Operations and Management’ (Wiley, 2015). They all refer to menus, design, pricing, and/or menu 
engineering (strategy).  Menus are here to stay and will continue to assist restaurant managers 
delivering consistent products to satisfy the expectations of their customers.  

A chef’s menu planning paradox is demand versus availability of raw material from farmers. For 
example, lamb; racks of lamb are a popular menu item so if a chef buys a whole lamb from the 
farmer, which yields only two whole racks of lamb and now, stuck with the rest of the carcass. 
There are chops, legs and shanks, but also stewing and ground meat (organs, head, etc.) which are 
not as popular. This is the dilemma restaurateurs are faced with in attempting ‘nose-to-tail’ menu 
initiatives; they must learn to use the entire animal and market the less popular parts to the 
consumer (Henderson, 2004).  

The question in this study is whether the average consumer wants the nose-to-tail menu or just the 
prime cuts in their gastronomic experience, as they are accustomed. In pork for example, this would 
mean utilizing the ‘lower cuts’, shanks, pork butt, and jowls along with the popular ‘higher cuts’ 
as in chops and tenderloin. This is the very definition of eating “high on the hog” (Weiss, 2012). 
Malcom Gladwell in a 2004 Ted Talk argues that consumers do not know what they want until 
presented with options; he quoted a Jewish proverb “To the worm that lives in horseradish…the 
world is horseradish” (Ted Talk, 2004). The menu also represents the positioning strategy of a 
restaurant and is an important tool in creating the ‘brand’ (Walker and Lundberg 2000). In addition, 
Fakih, Assaker et al (2016) offer evidence that menu information that conforms to consumer 
expectations has an indirect effect on consumers’ intentions to dine at the restaurant and 
recommend to family and friends.   
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Gyimothy and Mykletun (2009) present the case that “scary food” such as the Nordic gastronomic 
dish “Smalohove” (a salted, dried, smoked, cooked, sheep head) can contribute to designing a new 
tourist experience. The farming township of Voss (Norway) has been preparing this scary dish for 
over 700 years and only lately gained popularity as a must try experience for tourists with over 
60,000 being sold per year (p.265). Cultural practices that celebrate and prepare traditional food 
like those in Voss, now being shared with tourists, help build the brand for culinary tourism. These 
tourists return home and tick off another item on the bucket list and share their experience of “scary 
food” in a story with social media and hence, the brand is built. Food that is not ‘normal’ offers 
restaurant a differentiating factor (Goldfarb 2014) in marketing giving a customer great stories plus 
creating a perception. 

Mkono (2011) argues, using netnography, to present findings that explore the “Othering in Food 
Adventures” (p.253) which are categorized under four themes: “scary”, “unusual food”, “eating 
the authentic Other” and “the reassurance in mixing familiar with unfamiliar”. This study not 
only offers the tourist comments from food neophiliacs, but also those with food neophobia, the 
extreme opposite, the abhorrence of unfamiliarity (Gyimothy and Mykletun, 2009).  The common 
term for a food neophiliacs is ‘foodie’, which deserves attention, as not all foodies are the same; 
Getz and Robinson (2019) identify four behaviorally distinct groups. Two of these groups seem to 
fulfil their foodie desires without travel and the other groups show strong preferences for active 
food-related experiences, one group showed a preference for more passive food experiences i.e., 
expensive restaurants, degustation menus and wine matching. Identified experience design 
dimensions to appeal to foodies are Learning and mastery of techniques (cooking classes); 
Aesthetic appreciation (Food preparation is an art); Cultural experiences (foodies who travel); 
When foodies gather, there is communitas (Belonging and sharing) (Getz and Robinson, 2019, 
p.149).

A new breed of foodies is arising, generation Z the offspring of the Baby Boomers are now 
classified as “Super Foodies” (personal communications E. Wolfe, 2019). Knowledge gained 
through previous gastronomic experiences (with parents) brought to the table, with the use of social 
media and instant access to internet information, Generation Z understands gastronomy better than 
any generation. Each foodie forms perceptions of authenticity in their food, based on their 
knowledge “We move up – evolve – educate ourselves” [research participant] (Gregorash, 2017b). 

Literature Review - Authentic Positioning 

Both Heston Blumenthal at Dinner and Fergus Henderson at St. John Restaurant tell a 
restrained ‘story’ regarding authenticity in the presentation of their menu offerings, neither use the 
word anywhere, yet they could. Pine and Gilmore (2007) offers five axioms of authenticity: 

1)”If you are authentic, then you don’t have to say you’re authentic.” 2) “If you say you’re 
authentic, then you’d better be authentic.” 3) It’s easier to be authentic, if you don’t say you’re 
authentic.” 4) it’s easier to render offerings authentic, if you acknowledge they’re inauthentic.” 5) 
You don’t have to say your offerings are inauthentic, if you render them authentic.” (p.90) 
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Smith (2009) translates the Gilmore and Pine (2007) axioms to the understanding: “You can’t claim 
that either it [your company] or its offerings are authentic through marketing or any other means. 
You must earn the privilege of being deemed authentic only through the act of rendering”. Gilmore 
and Pine (2007) then present two standards of authenticity, first, “Is the offering true to itself?” 
Second “Is the offering what it says it is?”  Then four combinations of authenticity are presented 
in a quadrant and offer opportunities/risks 1)”real-real”, 2)”real-fake”, 3)”fake-real”, 4)”fake-
fake”. Smith (2009) points out that this topic of authentic offering is neither black nor white; half 
of the Gilmore and Pine book examines the questions that many may find frustrating. The message 
presented here is perception; consumers will construct the authenticity in their mind of a product 
and weigh the value. A positive culinary experience is the obvious goal for diners and can be 
created regardless of the food, service and atmosphere, because a memorable gastronomic 
experience is based only on the state of mind of those participating (Gregorash, 2017b). 

Image 1. Heston Blumenthal “Dinner” Hereford Ribeye c.1830 Author’s Collection 
Image 2. St. John “Roast Lamb with Turnips and Mustard” Author’s Collection

The ‘British cuisine’ that Heston and St. John present are unique to each, Heston features many 
items that were once served in the royal courts of England, there is reference to the specific history 
of each menu dish. Heston’s interest in historical cuisine came from old cookery books like Carter’s 
“The compleat city and country cook: or accomplish’d housewife” (1732) and “The Vivendier” 
(Scully, 1997). Heston has taken these recipes and reproduced menu items suitable for the modern 
palate using a combination of modern technology in cooking equipment (i.e., Thermomix, Pacojet, 
sous vide), molecular gastronomy, and turn of the century cooking methods. My Hereford Rib-eye 
(c.1830), (£48) (Image 1.) was cooked in a closed barbeque oven fired by coals on the last visit to 
Heston. The servicescape in Heston is posh with efficient designer clad service staff, the setting 
overlooks an open glass kitchen with nearly a dozen chef scurrying about. One chef occasionally 
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stops to baste the roasting pineapples turning on the £75,000 clockwork oven spit for the signature 
dessert: Tipsy Cake (c.1810), (£18.50).  

Whereas St. John’s take on British cuisine is a ‘peasant’ (down-to-earth) approach, the food 
presented without any pretension whatsoever, the “Deep fried tripe with Ketchup” (£10.50) served 
on a white plate with the bowl of house made ketchup. There is no elaborate description on the 
menu other than “Deep fried tripe with Ketchup”, is a daily special because the whole menu is 
changed daily and even between lunch and dinner service with the exception of a few signature 
items like the “Roast Bone Marrow and Parsley Salad” (£11). The main course I ordered of “Roast 
Lamb with Turnips and Mustard” (£25.50) (Image 2.) arrived with no fanfare on the plate. Like 
the tripe is has no garnish, no chopped parsley for color, no crumbs for added texture, and none of 
the food was placed on the plate with tweezers. The plate resembles a dish of food one would 
receive at grandma’s house. The servicescape at St. John is stark, mostly white accents, simple 
white tablecloths, painted wooden floors, factory lightshades, serving staff in clean starched white 
jackets and aprons. The china, cutlery and glassware all simple, the kitchen tucked into a corner 
and a zinc bar off to the side.   

Both restaurants can claim authenticity. Heston tells the “story” of its gastronomic fare as “Heritage 
and History” and history is depicted as a qualification for authenticity in food tourism (Gregorash, 
2018a; Weiss, 2011, Johnson and Baumann, 2007).  St. John presents their menu with “ingredients” 
that are deemed authentic to the cuisine; ingredients are also a measurement of an authentic product 
offering (Gregorash, 2017b; Arbarca, 2004; Appaduri, 1986). In addition, both restaurants tick the 
authenticity box with regard to “place”, serving British cuisine in Britain adds to the experience 
as well (Trubek, 2008; Gregorash, 2017b; Sims, 2009).  

With this being said, the practical implications from these two successful restaurants would be to 
follow one of Pine and Gilmore’s (2007) five axioms of authenticity: “If you are authentic, then 
you don’t have to say you’re authentic.” The problem here is that authenticity does not address 
sustainability within these issues, there is nothing to suggest that either restaurant promotes 
sustainability practices, St. John does practice “nose-to-tail” in their menu planning. The question 
is, do consumers go to St. John because of this ethical “nose-to-tail” practice, do they go because 
they want a ‘foodie’ experience to try unique food or do they just want to dine at St. John as a 
social accomplishment. There are four dimensions of involvement for a foodie experience 
according to Getz and Robinson (2019); food-related identity, social bonding, quality, and 
conscientiousness. St. John offers all four dimensions of involvement. A foodie (consumer) can 
pick one or a combination as motivation to visit a restaurant, the advantage of St. John is that it 
offers all four options, as many restaurants do not.     

Literature Review - Sustainability Positioning 

When dining away from home, how consumers immerse themselves into unfamiliar cuisines is 
unique, as food is a “polysemic artefact” (Everett, 2008). The chefs, cooks and managers 
responsible for the preparation of food is where a sustainability policy begins, those with the vision 
of how ‘their’ food will be prepared and presented (positioned) determine sustainability initiatives 
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of the restaurant. The menu is the primary driver of the ingredients required; a chef will go to great 
lengths to determine the specifications of each item purchased. Chef Fergus Henderson speaks of 
suppliers and food sources on St. John’s Instagram repeatedly, “Jersey cream”, “Norfolk Coast 
mussels”, “local fruit for the Jam Roly-Poly”, and fresh mushrooms picked by “Martin the 
forager” (St. John Instagram).   A recent Instagram post describes a farmer of St. John’s:  

“The long-grey-haired, dungereed, bespectacled, supplier who we know as Pumpkin Greg 
produces raw honey, corn, pumpkins and squash from his little farm on Oxfordshire, treating his 
produce like a precious legacy, collecting heritage varieties and preserving the lineage. He dries 
out next year’s seeds in his old Rayburn stove, fueled with sawdust that he makes himself. He 
collects the resulting ash from the burner to use as fertilizer. These small scale, thoughtful, 
passionate farmers are integral to what we do and how we think about what we eat – there is a 
misconception that nose-to-tail means blood, guts and machismo. It does not. It is about eating 
holistically, which extends right up the supply chain. Pumpkin Greg is nose-to-tail.”   

Many of St. John’s Instagram posts speak of the ‘fisherman’, ‘farmers’, and ‘foragers’ that supply 
the restaurant, a 2016 study by Kwok, Huang, and Hu concluded that restaurants should allocate 
more resources and efforts toward taking more environment-focused initiatives and highlight these 
initiatives with marketing materials. Existing literature has suggested that green practices can affect 
the sustainability of natural environments to improve a business’ corporate image and customer 
ratings (Namkung and Jang, 2017; Piero-Signes et al., 2014). In addition, restaurants with the 
perception of a green brand image were favored by more than two thirds of restaurant patrons and 
would be willing to pay more for the experience (Namkung and Jang, 2017).  

St. John does not market itself as a ‘green’ restaurant but practices the initiatives of one that 
classified as green with regard to purchasing. The Green Restaurant Association depicts eight 
environmental categories/standards a restaurant must qualify to be awarded the status, they are 
water efficiency, waste reduction & recycling, sustainable durable goods & building materials, 
sustainable food, energy, reusable & environmentally preferable disposables, chemical & pollution 
reduction, and transparency & education (Green Restaurant Association). The UK Sustainable 
Restaurant Association has a vision of “Eating out is good for everyone and has a restorative 
impact on the planet” and mission “We bring together progressive people working in food & 
empower them to change the system faster” (UK Sustainable Restaurant Association).  

There is no mention of ‘green restaurant’ certification criteria but there is a “One Planet Plate” 
Campaign. Launched in 2018, the “One Planet Plate” Campaign had more than two hundred chefs 
submitted recipes that must meet one or more of the following six criteria; Feature more vegetables; 
Have a lower carbon footprint; Include better meat; Celebrate local and seasonal; Source fish 
sustainably; Waste no food (UK Sustainable Restaurant Association). To a chef, the criteria listed 
is not a high bar to cross, but it does bring awareness to those in the kitchen.  

A notable restaurant sustainability initiative was the creation of the “The Manifesto of the New 
Nordic Cuisine Movement” in 2004-2005, a list of ten points developed by foodservice industry 
stakeholders to “Capture local, original food culture”. Core values of the manifesto associate new 
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Nordic cuisine with purity, freshness and simplicity; with local, seasonal ingredients from Nordic 
terroir; and with a healthy, green and environmentally friendly profile. As a result, the new Nordic 
manifesto put Nordic countries at the forefront of gastronomical trends and popularity, making 
these regions and the restaurants within them highly regarded destinations for unique culinary 
experiences (Byrkjeflot, Pedersen and Svejenova, 2013).  

The two-star Michelin restaurant “Noma” located in Copenhagen, Denmark was once rated 
number one in the world four times (2010, 2011, 2012, 2014) and currently ranked number two 
(2019) (The World’s Fifty Best Restaurants, 2020). The success of the New Nordic Cuisine was 
attributed mechanisms, first, the use of an “empty label” which allowed positive connotations of to 
be determined, Second, widespread invitations to participate and financial support. Third, 
organized dissemination permitted the excitement and engagement of the new brand to spread 
quickly (Byrkjeflot, Pedersen and Svejenova, 2013).  

Heston’s restaurant plays more to heritage and history when compared to Fergus’ St. John 
establishment specifically because the menu notes the date the dish was recorded in writing. Heston 
marketing (web & social media) primarily focuses on the potential gastronomic experience through 
the presentation of professional photos and status within the food service industry i.e., Michelin 
Star rating. In gastronomic tourism, any mention of heritage adds value in terms of a destination’s 
image (Thirumoorthi, Thinaranjeney, and Moghavvemi, 2019). Everett (2016) also identifies 
heritage as growth area in food tourism branding as the association between place, promotion and 
food becomes ever more potent in the minds of the consumers.  

In order for restaurants to keep up with being socially responsible in the public’s eye, it is important 
to ensure that they are implementing some green practices by marketing and communicating about 
their initiatives (DiPietro, Yang and Partlow, 2013). For Heston adopting heritage as a marketing 
tool could be determined as being socially responsible as there is a link that our recent ancestors 
practiced ‘green’ methodologies in food production as they knew no different preparation. 
Therefore, images and perceptions created:  

Heritage (History) food = green practices = sustainable food 

However, in reality, heritage food does not translate to sustainable food practices. As in the case 
of Heston, there is nothing to implicate sustainable practices are part of the food production. The 
above formula represents form of unintentional ‘greenwashing’, conveying a false impression of 
environmental practices. Josiam and Henry (2014) identify practical applications from their study 
that suggest that “Restaurateurs should be consistently aware of what adds value to the restaurant 
experience…patronage is significantly affected by the restaurants ability to understand and adapt 
these values in satisfying consumer wants and needs.” Regardless of the authenticity of perceptions 
within the tangible and intangible attributes of a gastronomic experience told by restaurateur, 
hospitality producers need to take account of the knowledge and attitudes that customers bring to 
the table because as products are changing so are the consumers – just not at the same pace 
(Gregorash, 2017a). 
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The literature presented here represents relevant knowledge from the arena of restaurant practice, 
research in this area is generally limited to quality and uniqueness factors over positioning. 
Examining the positioning of a restaurant through perception is presented, as positioning is a subtle 
signal of sustainability on top of obvious themes and value.  Finally, as a result of this positional 
analysis, there is a gap in the tourism and gastronomy literature regarding the impact of authenticity 
of brand image and the connection to sustainability and authenticity of restaurant product.  

METHODOLOGY 

As a chef it is always a treat to have to the opportunity to visit any Michelin star restaurant and 
London is fortunate to have many to choose from. In the past, London was considered a culinary 
wasteland, the land of fried food (i.e., fish & Mars candy bars) and funny names for food (i.e., 
cock-a-leekie soup, bubble’n’squeek, neeps and tatties, etc.) Having traveled extensively I always 
sought the unique and ‘must visit’ restaurants and London was no different, as mentioned earlier 
both restaurants had a presence in the media with cookbooks and featured in TV shows.  

It wasn’t until on one short trip (weekend conference) where I had two decide on two evening 
dinners, the picks (experiences) of St. John Restaurant and Dinner by Heston Blumenthal is where 
the paradox between the two emerged. Based on the quality of the food and overall experience 
would be difficult decision to pick one winner from the two, as both were exceptional. The need 
developed to explore other ways to evaluate why these restaurants excelled at delivering a similar 
theme yet so different. A simple evaluation of the food, service and atmosphere as a ‘food critic’ 
would not be enough to explain the paradox of these two uniquely ‘British’ restaurants. Digging 
into my perceptions from experience was the methodology presented here over the standard 
research into the tangibles and intangibles within the events. Everyone has perceptions created 
from personal experience. 

The tool used in the research analysis was auto-driven photo-elicitation (gathered by the research 
participant), I used the photo images taken during each dining experience to facilitate personal 
meaning. The photos allowed an analysis of “interpretation of reality in my own voice” and 
“unpredictable information” as stated by Clark-Ibanez (2004) from a list of the benefits of photo-
elicitation. Using the photo-elicitation methodology eliminates the ‘noise’ surrounding attributes 
of the experience that allowed reaching a theory (Gregorash, 2018b).    

DISCUSSION 

Building the brand ‘image’ a restaurant presents to the public is important in social media 
marketing; it represents the vision and mission of the chef. The personal brand of a chef can 
determine the success of a restaurant but bad strategic choices and in terms of offer, menu, prices, 
positioning and other operational aspects, a chef can also undermine the success (Prayag and 
Cellery d’Allens, 2019). The menu is the offering to the hungry consumer, “food for the body or 
food for the soul” (Pillsbury (1990:4) is decided on at the time, a decision for an experience is made 
based on media exposure individual reflection to proceed.   
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A theoretical model presented in Figure 1 on how the authenticity within the brand image correlates 
with level of sustainability practices of a restaurant. The model is a quadrant chart with x/y axis, y 
representing the perceived level of authenticity of the restaurant and the x depicts the strength of 
the sustainability image. When I am presented with the marketing of a restaurant, whether it be on 
social media, traditional media, point of sale within the establishment or an actual meal experience, 
my subconscious determines where the restaurant is pinpointed on the chart. Then based on my 
current knowledge and experiences of food, an authenticity pinpoint is determined on the y-axis 
and another on the x-axis made on my values toward sustainability practices in restaurants. 

The determination on authenticity is in the minds of the beholder (existential), “You can only do 
as authentic as you are able to in the situation that you’re in” [participant] (p.241) demonstrates 
authenticity is created at a moment in time built from our experiences, a “state of mind” that can 
be accepted or rejected (Gregorash, 2017b). An observation by Tam (2017) is authenticity in food 
can be transformed from its origins “With time, what is authentic – or more profoundly, what 
authenticity is – will continue to morph and transmute,” (p.52-53). Appaduri (1986) recognized 
authenticity as a standard that “measures the degree to which something is more or less what it 
ought to be” a benchmark applied by the consumer to the current event.  

Note “The Olive Garden Restaurant” (Italian Kitchen) is positioned in the “in-authentic brand 
Image” and the “Non-sustainable Practices” quadrant because of my perception of the brand 
having been to the restaurant and Italy.  Although it portrays Italian cuisine (pasta, meatballs, etc.), 
the food as nowhere perceived as ‘authentic’, and were no sustainability initiatives present. It is a 
very popular restaurant chain with 850 locations founded in 1982, Forbes rates the chain at number 
three in “America’s Best Chain Restaurants” and states in their review: “A high scorer in 
atmosphere, green sustainable practices and healthy choice categories…It did quite well across 
the board on food quality, service and cleanliness…” (Forbes, 2011).  

Kim et al (2011) make the connection that the brand loyalty in the Olive Garden Restaurant is built 
within a structure of brand personality, brand preference and positive word of mouth. Their study 
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concludes brand preference has a positive impact on attitudinal loyalty, and attitudinal loyalty has 
a positive influence on positive word of mouth communication. The question proposed in this 
article is whether the clientele of any restaurant (i.e., The Olive Garden Restaurant) is concerned 
about sustainability practices, therefore this never may enter their brand perception? Until 
consumers are aware of sustainability practices in restaurants (and care), brand perception is only 
about the value of the offering, the attributes– food, service and atmosphere. A branding 
(positioning) strategy that offers consumers only the value of their offerings with regard to food, 
service and atmosphere is one that does not ‘muddy’ a consumer’s perception with green 
sustainability practices or lack thereof.  

The Starbucks marketing communications strategy on Twitter was examined by Taecharungroj 
(2017) and concluded from a content analysis there were three types of content messaging 1) 
Informational-Practical Tip Sharing content, 2) Emotion-Evoking Content and 3) Action-Inducing 
Content. Simply, how to make purchasing their product easier; messages delivering a story; a 
sentimental message, inspirational quotes or humor and action messages regarding a sales 
promotion; participation in a campaign or persuasion to register. There is no mention that 
sustainability or green practices as a topic in the Twittersphere of Starbucks which leads one to 
think that subject matter of this nature deliberately not in the conversation. No company 
consciously brings awareness of their shortcomings regarding sustainability practices therefore the 
subject is perhaps taboo on marketing platforms unless it is a deliberate positive image initiative 
the company would like to disseminate.  

I perceive Starbucks has concerted efforts with regard the procurement of their coffee through 
ethical sourcing but, if anyone digs deep, they will find fault with Starbucks and its suppliers. This 
article did not ‘dig’ therefore satisfied with the current perception. As mentioned previously, 
Starbucks to demonstrate corporate social responsibility in their food program, announced that they 
would be using only eggs produced from ‘cage-free’ chickens by 2020, to match the commitment 
made by McDonald’s and Burger King (Time, 2015). Note, this was a few years ago, at present 
they have.  Starbucks positioned towards “Sustainable Practices” on the x-axis but not into the 
“Authentic Brand Image” quadrant for a few reasons. 

The eggs are one of the reasons Starbucks is not higher on the y-axis (Authentic Brand Image) 
because of my perception I view Starbucks as no longer a premier coffee house, but a fast-food 
restaurant, with hot food. In addition, because Starbucks has transitioned into a restaurant, 
obtaining their signature product (coffee) has become a chore.  When all one wants is a ‘tall dark 
roast with no room,’ they are stuck behind folks ordering the ‘chicken & double smoked bacon 
Panini’ or the ‘spinach, feta and cage-free egg white wrap’. So, with Starbucks foray into the world 
of fast food has changed the perception of them being authentic to themselves of who they are 
(were?) and in a twist of irony, McDonald’s boasts quality coffee. One can now get a drinkable 
cup of coffee and mediocre food at two places. As my father used to say, “When you lie down with 
the dogs, you wake up with the fleas”.  
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A perception developed without direct comparison, Albrecht (2011) addresses domestic culinary 
tourism by focusing on the ethnic cuisine of this restaurant and produces cultural texts that rebukes 
and condemns the chain and supporters. In a previous study, participants who have never been to 
Italy asked if The Olive Garden had, authentic food replied, “Fuck no…because it is poorly 
prepared” (Gregorash, 2017).  So, where exactly do authentic perceptions originate when apparent 
knowledge (visit to Italy) is not a part of the equation as in a participant’s view regarding The Olive 
Garden?  Although Forbes (2011) report presented “green sustainable practices” for The Olive 
Garden, it is hard to ‘wrap one’s head around’ a major restaurant chain doing anything to save the 
planet… thus the reason for my positioning them on the left side of the ‘sustainable practice’ x-
axis.  

CONCLUSION 

A simple content analysis from Tripadvisor is added to offer the comments from the patrons of 
HESTON and St. John’s, their take on the two restaurants. Tripadvisor presents five comment 
categories submitted by customers from ‘Excellent to Terrible’ for both restaurants 
(Tripadvisor_Reviews_Dinner_by_Heston_Blumenthal, n.d.). The majority of the ‘Excellent’ 
comments of HESTON referred to their positive “experience”, while the comments in general from 
patrons of St. John were mainly food related with no mention of their experience 
(Tripadvisor_Reviews_St_John_Restaurant, n.d.).  Examples of the positive reviews from 
HESTON diners stated, “Relaxed late lunch”, “An exquisitely delightful dining experience” and 
“Lovely lunch” while customers of St. John’s cited; “I experienced the cuisines that I have never 
tried in my entire life. Probably foods that I would never order in other places” and “Simple, 
traditional, exceptional”. The Heston customers focused on their comments toward the experience 
and those at St. John made comment more specific about the food.  

The negative Tripadvisor comments from Heston referred to food quality issues with descriptors 
such as “cold”, “overpowering”, devoid of flavor”, tasted rancid” and “stale”. Other predominant 
negative Heston comments referred to the ‘value’ of the experience, as many stated their 
expectations were not met.  Whereas the Tripadvisor negative comments regarding St. John’s were 
primarily service related; “God awful”, “ghastly staff”, “insulted by unpleasant staff” and “rude”. 
It needs to be noted that the ‘Excellent’ comments of both restaurants far exceeded their ‘Terrible’ 
comments, but interestingly the negativity demonstrated is the effects on customers regarding the 
different attributes between the restaurants (food and service). Obviously when the food of a 
restaurant is not up to expectations, value is then brought to question. Should not a restaurant 
touting two Michelin stars have good food “Excellent cooking worth a detour” stated by any 
Michelin guidebook?  Food quality in general affects the overall outcome leading to a potential 
memorable positive or negative experience, but it is the positive experiences, that one can 
additionally classify as authentic.  

Based on content analysis and reflective experience there appears to a perception of sustainable 
practices based on the authenticity in food offerings of a restaurant. A restaurant known for their 
authenticity of food experiences potentially builds a sustainable brand image in the eye of those 
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seeking gastronomic experiences. This would be unintentional ‘green-building’ of the restaurant 
brand image, the opposite of ‘green-washing’.      

There are many arguments on the importance of branding and many on sustainable practices in 
tourism and food product in general but lacking is a connection between the two, this needs more 
exploration. Social media has connected the consumer of today with relevant topics such as 
sustainability in the food we eat and drink specifically, the source and effect on the environment. 
Social media of recent is the primary tool used to market the ‘authentic product’ of a restaurant 
which now allows for that same consumer to evaluate and determine a ‘position’ on the 
“Sustainability/Image Theoretical Model” (Figure 1.). The action of a consumer ‘positioning’ a 
restaurant on the model will determine future intentions aligned with the individual’s personal 
ethics regarding sustainability and knowledge of food authenticity.  It is how we bring these two 
factors together (authenticity of brand image and sustainability practices) determines motivation 
on the part of the consumer. So unintentional sustainability greenwashing and misleading 
authenticity claims could be a successful marketing tactic capturing the unknowing ethical 
consumer, after all, how many hungry tourists ever confirm the source of food arriving at the back 
door or check where the recyclables end up.     

On a positive tone, the ‘Sustainability/Image Theoretical Model’ is a tool that can be used in 
strategic planning for foodservice operations because it identifies gaps in customer expectations 
and provides a clear understanding of how a restaurant positions regarding corporate social 
responsibility. The model provides a practical consumer research tool that presents a ‘visual’ 
snapshot of the restaurants on the x/y axis that then begins a conversation providing qualitative 
data.  As a company grows, staying closer to the customer is difficult when the senior management 
team moves further away from the dining room tables. Having consumers point out their 
‘perception’ on the axis will not only give the marketing department a data infusion but the chef 
will get an understanding on the message they are sending to the table.  

The hospitality/tourism sector needs to convert to practices that are truly sustainable, not perceived. 
A conversation needs to take place between academics and hospitality and tourism managers 
questioning food sources and practical applications. Initiatives such as the United Nations 
Sustainable Development Goals identified as a powerful tool for the awareness of a more 
sustainable future with regard to tourism sustainability (Fennel and Bower, 2019). The problem is, 
these goals address the issues from the thirty-five-thousand-foot level, a great overview; but a 
critical examination of what goes in and out of kitchen back doors is good start towards food 
sustainability. 
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ABSTRACT 

Cooking is an important title for global tourism, as it is a guide to 
the culture of peoples and their civilizational connection, rootedness 
and distinction, because it is also known for the diversity of its 
dishes and the attraction of tourists to it thanks to the forms of 
traditional kitchens in particular, because Algeria has a rich and 
diverse wealth and climatic diversity that combines desert and 
mountainous wealth, especially livestock. Including the sheep of 
Awlad Jalal in the oases of the Algerian desert, one of the world's 
finest breeds. In our brief paper, we try to take a look at the popular 
dishes that have recently attracted local tourism, while in the 
seventies it was a special place for international tourism. They are 
local dishes that depend on local agricultural products, as well as on 
the sheep of Awlad Jalal, or the globally distinguished breed. 

1261



 األطباق التقلیدیة في صحراء الجزائر ودورھا في السیاحة
 نموذجا –والد جالل أ -منطقة واحات الزیبان

 سعید عموري أ.د.
 الجزائرجامعة مرسلي عبد هللا تیبازة، 

 د.  شوقي زقادة
 الجزائرقالمة،  1945ماي 8جامعة 

 :ملخص

یعتبر الطھي عنوانا ھاما للسیاحة العالمیة، فھو دلیل ثقافة الشعوب 
وارتباطھا الحضاري وتجذرھا وتمیزھا، وألنھ كذلك، فقد اشتھرت 
الجزائر بتنوع أطباقھا واستقطاب السواح إلیھا صار بفضل أشكال 
 المطابخ التقلیدیة بصفة خاصة المتالك الجزائر ثروة غنیة ومتنوعا

مناخیا یجمع بین الصحراوي والجبلي، وخاصة الثروة الحیوانیة 
منھا من مثل خروف أوالد جالل في واحات الصحراء، وھو من 

 أرقى السالالت العالمیة.

نحاول في ورقتنا المختصرة إلقاء نظرة على األكالت الشعبیة التي 
تستقطب السیاحة المحلیة مؤخرا بینما كانت في سنوات السبعینیات 

. وھي أطباق محلیة تعتمد على مزارا خاصة للسیاحة العالمیة
المنتجات الزراعیة المحلیة وكذا على خروف أوالد جالل أو 

الساللة الممیزة عالمیا.
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 :بطاقة تقنیة للوالیة

والیة اوالد جالل والیة صحراویة تم تكریسھا كوالیة كاملة 
 12-19رقم بموجب القانون  2021الصالحیات في بدایة سنة 

سنوات من استحداثھا كمقاطعة  5بعد  11/12/2019المؤرخ في 
تبعا للتقسیم االداري الجدید بموجب المرسوم  2015اداریة سنة 

. 27/05/2015المؤرخ في  140-15الرئاسي رقم 

توجد والیة اوالد جالل جنوب غرب الوالیة االم بسكرة كما یحدھا 
مسیلة و من الشرق والیة بسكرة من الشمال والیة بسكرة و والیة ال

و والیة المغیر ومن الجنوب والیة تقرت و والیة الجلفة و من 
الغرب والیة الجلفة و والیة المسیلة حیث تتربع على مساحة قدرھا 

. 2كم  11298

 31/12/2020نسمة الى غایة  239111یبلغ عدد سكان الوالیة 
حیث تكون كثافة  2كمساكن/ 21.16بكثافة سكانیة متباینة تقدر بـ: 

عالیة في مقرات الدوائر عكس باقي البلدیات تكون منخفضة بحكم 
 .طابعھا الریفي
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تتمیز والیة اوالد جالل بطابعھا الفالحي و الرعوي السیما الفالحة 
الصحراویة كزراعة النخیل المنتجة لنوعیة من التمور ذات جودة 

یة معتبرة منھا الى عالیة على مستوى المنطقة التي یتم تصدیر كم
لة نور) تعتبر من اجود انواع التمور عي چخارج الوطن فتمور( د

العالم ، ھذا الذي شجع اغلبیة المستثمرین في القطاع الفالحي 
للتوجھ لھذا النوع من االستثمار، من جھة اخرى فقد توجھ بعض 
الفالحین الى استغالل المیاه الجوفیة العذبة لتطویر الفالحة بحیث 

صبح یتم انتاج جمیع الخضر و الفواكھ بكل انواعھا باستخدام ا
 .التكنلوجیا و الدراسات العلمیة في الفالحة

أما الجانب الرعوي فساللة كبش اوالد جالل العالمیة تدل على ان 
المنطقة تتمیز بطابع رعوي ممتاز حیث یتم تربیة المواشي بكافة 

الموالین الذین  انواعھا حیث یستقطب ھذا النشاط الكثیر من
 .یتوافدون على الوالیة بغرض التجارة في ھذا المیدان

 
 

 

 1830أوالد جالل قبل 

1264



تؤكد األبحاث األثریة التي قام بھا الفرنسیون في القرن 
العشرین إن منطقة الزاب التي شھدت استقرارا واستیطانا إلنسان 

والجھة ما قبل التاریخ في الجھتین من الزاب الغربي والشرقي 
األولى فھي بأوالد جالل حین اكتشفت فیھا ثالث مناطق رئیسة 
تعود إلى الصناعات الموستیریة والتي تنتشر في اغلب الجھات 
المجاورة لمنطقة منقوب بأوالد جالل والتي تعود الى عصر ما قبل 
التاریخ ،ومن المحطات االثریة التي تعود الى ھذه الفترة توجد 

ارة وھي عبارة عن بازیناس ذات دفن بالقرب من عین الحم
 .جماعي

ومن علماء اآلثار الذین یؤكدون وجود المنطقة الدكتور 
الذي یستند إلى دراسة میدانیة قام  H.Marchan" "ھنري مارشال

الذي مكث طویال J.C Sallier" بھا الطبیب المالزم "سالیھ
حة بالمنطقة فان ضواحي أوالد جالل تزخر بآثار أدوات وقطع أسل

تعود إلى عصور ما قبل التاریخ یكون ھذا األخیر قد جمع الكثیر 
 .منھا خاصة على حافتي وادي عسل

أما بالنسبة للتاریخ القدیم والوسیط فأوالد جالل ظلت دائما 
إقلیما من أقالیم الزاب ما كان یعرف بالمغرب األوسط وكانت 
ضمن حظرة مدن اإلمارة األغلبي التي نشأت في بعض مناطق 
بسكرة وطولقة وسطیف وبرج بوعریریج وبلزمة ونقاوس وغیرھا 
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طوال تواجدھا بالتغییرات  من المناطق ولم تتأثر منطقة اوالد جالل
 . التي جرت على الحدود الشرقیة والغربیة

وكذلك في ظل الدولة الزیانیة التي عرفت ضعفا سیاسیا في 
نھایة القرن الخامس عشر میالدي، ظلت المنطقة في منأى عن 
تھدیدات المرینیین غربا والحفصیین شرقا، رغم احتالل ھؤالء 

ا، فكانت تحت سلطة عھدھم وھي لقسنطینة وتھدیدھم لبسكرة نفسھ
سلطة أنشاھا الزیانیون في فترة ضعفھم وفي اواخر عھدھم 

 .أوكلوھا الى الذواودة في شخص علي بن الصخري الذواودي

وعند بدایة العھد العثماني حول االتراك نظام االمارة الى نظام 
المشیخة دون ان ینزعوا السلطة من أبناء الصخري الذواودي 

ایة دخول محمد بن علي بن سلیمان المعروف بالحاج وذلك إلى غ
بن قانة بعد ان استأثر آل بوعكاز بالسلطة المطلقة لوحدھم لما 
یقارب ثالث قرون في الشمال وبني جالب في الجنوب، مما یفسر 
الصراع المریر بین العائلتین بوعكاز وبن قانة، والذي كان لھ االثر 

الجیش الفرنسي للجزائر  البارز والمعروف قبیل واثناء غزو
م، وبعد تأزم الوضع قرر الباي عزل فرحات بن 1830صائفة 

 .م، وتسلیمھا لعائلة ابن قانة1831سعید من مشیخة العرب في 

بعد ما كان فرحات بن سعید قد عین شیخا على العرب من 
طرف ابراھیم باي قسنطینة السابق وعزل خصمھ ابن قانة، ألنھ 

بالي بالوسائل اذ كانت توصلھ الى اھدافھ كان شخصا طموحا ال ی

1266



م، ولكن صدر عنھ العفو وبقي نفوذه الكبیر في 1821ثار سنة 
الجنوب وكان ھناك تنافس كبیر بین اسرتھ وبین اسرة بن قانة 
سالت من جرائھ دماء غزیرة، وعندما ولي الحاج احمد باي على 

على قسنطینة عزل فرحات بن سعید وعین خصمھ ابن قانة شیخا 
 .العرب وكان بن قانة صھرا للحاج احمد

كان للتطور السیاسي والعسكري مجموعة من االیجابیات منھا 
نھضة ثقافیة، كان لھا االثر البارز على المنطقة حیث حولت الى 
طریق للحجیج الذي كان یمر عبر ستدراتة (والیة ورقلة ) الى 

اریة سیدي خالد، بحیث اصبحت ھذه االخیرة نقطة عبور اجب
لضیوف الرحمان، فجلبت انظار الكثیر من الرحالة الى المنطقة 
بأكملھا، وكان من الطبیعي ان تتأثر اوالد جالل بالحركة الثقافیة 

 .واالقتصادیة الناشئة

برز المؤرخین الذین زاروا المنطقة وارخو لھا الرحالة أومن 
شیة المؤرخ عبد هللا بن محمد العیاشي في مخطوطھ الرحلة العیا

م یصفھا قائال اوالد جالل من اكبر قرى الزاب وھي 1663-1661
قریة جامعة فیھا مدرسة للطلبة المھاجرین وھم یسمون الغرباء 
المھاجرین وھم في قوة ومنعة من العرب ال یؤدون لھم االتاوة، 
ویسمون كل من یؤدي االتاوة للعرب بالمجاھدین، وقد صدقو في 

ف ظھر الضعف في فرسي التي اركبھا ذلك. وفي یوم نزولنا بالجر
 .وكانت قد اصیبت بریح لیلة اسرینا من اوالد جالل
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 الطھو .أطباق السیاحة في اوالد جالل 

تشتھر والیــة أوالد جـــالل بمــأكوالتھا الحــارة جدا والغنیــة 
بالبھــارات و المـــواد الطبیعیــة ومن بین األكـــالت التقلیدیة 

لیا وعـــالمیا نذكر أھمھا: الشخشـوخة، الدوبــارة، المشھــوره مح
الزفیطــي البــوتشیش الغرایف، المحاجب ( المختومة )، شربة 

 .وغیرھا… فریك، 

تعد المـأكوالت الشعبیة من أصنـــاف الطعام التي یستعملھا العامة 
من الناس أكثر من غیرھا بسبب وفرة مصــادرھا وسھولة صنعھا 

تقتصر على األطعمة التي یتّم إعـدادھا من القمـح وإعدادھا، حیث 
والشعیـر السمید، الحبوب والبقولیات، الخضروات خاصة 
الموسمیة ومما یُنتج من المواشي من األلبان ومشتقاتھا واللحوم 

 .وغیرھا” الخلیع ” خاصة منھا الجافة ما یسمى 

 
 مكونات بعض األطباق في منطقة أوالد جالل:
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العائالت فى مختلف البلدان بالوجبات المشھورة على تتزین موائد 
نطاق واسع أحیانًا بكثیر من الدول بجمیع القارات، ولكن فى الغالب 
تحظى كل مائدة بأصناف الطعام المرتبطة بتراث الدولة وما خلفھ 
األجداد على مر العصور من وجبات تقلیدیة تراثیة لم تندثر منذ 

 رون أحیانًا.عشرات السنین بل وبعد مرور ق
وبمناسبة شھر رمضان الكریم، فإن الموائد العربیة، والسیما 
الجزائریة منھا تتشكل وتتلون بأجمل المأكوالت التى تمیز المطبخ 
الجزائرى عن غیره كونھ واحدًا من المطابخ العربیة الغنیة 
بمأكوالتھا، وفى ھذا الصدد، نستعرض أبرز األكالت التى 

 ومنھا: اشتھرت بھا الجزائر،
تتزین موائد العائالت فى مختلف البلدان بالوجبات المشھورة على 
نطاق واسع أحیانًا بكثیر من الدول بجمیع القارات، ولكن فى الغالب 
تحظى كل مائدة بأصناف الطعام المرتبطة بتراث الدولة وما خلفھ 
األجداد على مر العصور من وجبات تقلیدیة تراثیة لم تندثر منذ 

 لسنین بل وبعد مرور قرون أحیانًا.عشرات ا
وبمناسبة شھر رمضان الكریم، فإن الموائد العربیة، والسیما 
الجزائریة منھا تتشكل وتتلون بأجمل المأكوالت التى تمیز المطبخ 
الجزائرى عن غیره كونھ واحدًا من المطابخ العربیة الغنیة 
 بمأكوالتھا، وفى ھذا الصدد، نستعرض أبرز األكالت التى

 اشتھرت بھا الجزائر، ومنھا:
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 الكسكس الجزائرى

  
 الكسكس الجزائرى.. سید األكالت الشعبیة

أبرز األكالت الشعبیة فى الجزائر، ھى "الكسكس"، والذى یطلق 
علیھ عدید من األسماء، مثل "سكسو" و"الطعام" 
و"البربوشة" و"النعمة"، ونادًرا ما یخلو غداء عائلة جزائریة 

األیام من ھذا الطبق المتوارث، ویشترك الجزائریون فى فى سائر 
منحھم طبق الكسكس مكانة أولى فى موائد أفراحھم وأحزانھم 
وفى شتى المناسبات وحتى من دونھا، حتى أصبح یشكل الیوم 

 إرثًا جمعیًا.
ویعرف باحثون طبق "الكسكس" بكونھ أكلة بربریة یعود 

قبل المیالد، وتدل على  149إلى  238تاریخھا إلى الفترة ما بین 
ذلك الفخاریات وباألخص منھا أوانى الكسكاس الفخاریة، إضافة 
إلى الرسومات المكتشفة على األوانى التى وجدت بمنطقة شمال 

 .إفریقیا
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ویطھى الكسكس من سمید القمح الصلب أو من الشعیر أو من 
الذرة البیضاء، ویتم إعداده عن طریق طبخھ فى إناء مثقب، 

ى الكسكاس أو الرقاب، بوضعھ فوق إناء یغلى بحیث یطبخ یسم
الكسكس ببخار الماء أو بخار الطبیخ، وھناك أكثر من نوع من 
الكسكسو وأھمھا كسكس بالخضراوات وكسكس باللحم أو 
الحوت، ویتناول بالمالعق أو الید، وتعتبر ھذه األكلة غذاًء كامالً 

لمفور والبقول الجافة مثل ومتكامالً لجمعھا بین الدقیق المفتول وا
 الحمص والفول والخضار فضالً عن اللحوم.

 الشخشوخة الجزائریة

 الشخشوخة.. طبق األفراح والمناسبات 
الشخشوخة، من أبرز األطباق التى یشتھر بھا الشرق الجزائرى 
وھى طبق لألفراح والمناسبات، وتختلف طریقة تحضیر 

زائر، لكن أشھر "الشخشوخة" من منطقة إلى أخرى فى الج
أنواع الشخشوخة ھى "الشخشوخة القسنطینیة" (نسبة إلى 
والیة قسنطینة فى شرق الجزائر) و"الشخشوخة البسكریة" 
(نسبة لمنطقة بسكرة بوابة الصحراء الجزائریة فى جنوب شرقى 
الجزائر)، و"الشخشوخة البوسعادیة" (نسبة إلى منطقة بوسعادة 

 فى وسط شرق الجزائر).
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جد العدید من أنواع "الشخشوخة" األخرى، منھا: كما یو
"شخشوخة الظفر" (نسبة إلى الظفر، ألنھ یتم استعمال األظافر 
للتفتیت)، وتطھى الرقائق العجینیة لھذا النوع على "طاجن 
الطین" المقاوم للحرارة، وھناك أیًضا نوع آخر یعرف باسم 

وھى "شخشوخة الفُتات"، كما تسمى ببعض مناطق الجزائر، 
أكثر دسامة من "شخشوخة الظفر"، وتحضر الرقائق العجینیة 
لھذا النوع على "طاجن الحدید" وھو صفیحة معدنیة دائریة 

 تدھن بكثیر من الزیت لمنع التصاق العجینة بھا.
تعجن العجینة المحضرة من الدقیق جیًدا، ثم تشكل منھا كریات 

متساویة، ثم صغیرة، ومن ھذه الكریات یتم صنع شرائح دائریة 
یتم وضع الرقائق على الطاجن (من حدید أو من طین) على حسب 
نوع "الشخشوخة"، وذلك لبضع دقائق فقط وعدم تركھا تستوى، 
بعد االنتھاء من طھى الرقائق، یتم تفتیتھا إلى قطع صغیرة جًدا 
بالنسبة "لشخشوخة الظفر"، ومتوسطة نوًعا ما بالنسبة 

 رقائق الشخشوخة لتجف."لشخشوخة الفُتات"، وتترك 
وال تكتمل "الشخشوخة" إال بالمرق الذى یوضع فوقھا ویجب أن 
یكون مزینًا باللحم، سواء كان لحم بقر أو غنم أو لحم دجاج، 
وعادة ما توزع قطع اللحم فوق رقائق "الشخشوخة" إلى جانب 
حمص یحضر مع المرق، والبیض المسلوق والذى یحضر وحده، 

بكثرة استعمال الفلفل الحار والبھارات  وتتمیز "الشخشوخة"
 القویة.
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 الزفیطى الجزائرى

 الزفیطي.. طبق حار ال یفارقھ كوب الحلیب 
الزفیطى، تتسم ھذه الطبخة اللذیذة بمذاقھا الحار جًدا الستخدام 
الفلفل األخضر الحار الذى یطبخ مع العجین ثم یتم تقطیعھ 

من الخشب، بالمھراس الخشبى، وتقدم فى وعاء مصنوع 
وحافظت ھذه األكلة الشعبیة الخاصة بسكان منطقة المسیلة، على 
شھرتھا نظًرا للطریقة التى تقدم بھا التى تعبر عن الجماعة أو 

 اللمة الطیبة بین األصدقاء.
ویصنع طبق الزفیطى من خبز الرخساس المعجون بطحین القمح 

حار نسبة دون تخمیر، ومجموعة من التوابل یشكل فیھا الفلفل ال
كبیرة، كما تضیف ربة البیت الطماطم الجافة (المشرحة) والثوم 
والكسبر والزیتون األخضر والماء، حیث توضع ھذه التوابل فى 
مقالة ویضاف إلیھا قلیل من الزیت حتى تصبح على شكل مرق 
ویمزج مع فتات الخبز الرخساس داخل آنیة خشبیة تقلیدیة 
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الذى یصنع من خشب الكروش أسطوانیة الشكل تدعى المھراس 
 الصلب.

وتقدم ھذه األكلة التقلیدیة مع قطع من اللحم والحمص والخضر، 
وغالبًا ما یقدم معھا كأس لبن أو حلیب كونھ یخفف من حدة 
حرارتھ، أو تؤكل مع سلطة من الخس والزیتون، فضالً عن بعض 

یھا المقبالت األخرى التى تعد دیكوًرا یزین المائدة التى یقدم عل
 الطبق التقلیدي، ویتم تناولھ بواسطة مالعق خشبیة.

 الدوبارة الجزائریة

 الدوبارة.. أكلة جزائریة شتویة
تعتبر الدوبارة من أشھى المأكوالت الجزائریة، تنتشر خاصة فى 
مدینة بسكرة، وتوجد ثالثة أنواع: دوبارة بالحمص أو دوبارة 

الفول والحمص معًا، بالفول أو دوبارة مختلطة أى أنھا تتضمن 
وحتى تكون الدوبارة لذیذة ال بد من نقع الحمص والفول فى الماء 
لیلة كاملة قبل التحضیر، وفى الیوم التالى نتركھا تغلى فى الماء 

 دون ملح.
بعد ذلك یتم تحضیر المرق الذى یتكون من الطماطم الطازجة أو 

فلفل الحار المصبرة، لیضاف إلیھا الزیت والثوم باإلضافة إلى ال
األخضر والھریسة واللیمون، ثم یتم وضع التوابل التى تتكون 
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أساًسا من الكمون ورأس الحانوت والفلفل األسود لتقدم فى 
 األخیر بالقلیل من زیت الزیتون.

ویفضل أكل ھذا الطبق فى فصل الشتاء عندما یكون الطقس بارًدا، 
سم درجة كبیرة على اعتبار أنھ طبق دافئ وغنى للغایة ویمنح الج

 من الطاقة یحتاجھا خالل یومھ.

 المحاجب الجزائریة

 المحاجب.. طعام البسطاء للتدفئة فى الشتاء 
فضالً عن أكلة "الدوبارة"، یختار الجزائریون خالل فصل 
الشتاء، أكل "المحاجب"، وھو عبارة عن رغیف نحیف یحضر 

م، من الدقیق والماء ومع حشوات عدة منھا البصل والطماط
ویحضر الكل فى شكل طبقات من العجین المربع الذى یطوى عدة 

 مرات ثم یقلى فى الزیت.
وقد ذاع صیت ھذه األكلة الشعبیة التقلیدیة على مستوى العائالت 
الجزائریة منذ أمد بعید وتفننت فیھا نساء الجزائر، واستمدت 
شھرتھا من بساطة تكالیفھا، فھى ال تخرج عن العجین والمرق 

خصص لحشو الحبات الذى یعتمد أساًسا على البصل الم
 .والطماطم
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 ) االحتالل
 

1276



MALAYSIA THE GLOBAL HALAL FOOD HUB: AN ANALYSIS 
      Asst. Prof. Dr. Afridah ABAS 

International Islamic University Malaysia, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, Malaysia 
afridah@iium.edu.my 

Assoc. Prof. Dr. Noriah RAMLI 
International Islamic University Malaysia, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, Malaysia 

noriahr@iium.edu.my 

Assoc. Prof. Dr. Muhammad LAEBA 

International Islamic University Malaysia, Ahmad Ibrahim Kulliyyah of Laws, Malaysia 

ABSTRACT  

Malaysia is the great hub of halal industry in the world and has set up institutions to determine 
efficacy of halal, deal with the issues of its standards and certification. Malaysia has positioned 
herself as an international halal food hub in the branding, processing and marketing of halal 
foods to Muslim populations. At present, Malaysia is the leading global halal hub with an 
annual export value of RM35.4 billion for halal products, which contributes approximately 
5.1% of the total exports for the country. Malaysia, being the forefront of international halal 
food hub has designated halal industrial park which caters for halal food, cosmetics and 
personal care processing as well as halal pharmaceutical and nutraceutical manufacturing. Apart 
from the commitment and support by the Government, the food-based halal industries require 
an ecosystem to support efforts in producing and exporting halal food products. The Malaysian 
Halal Ecosystem is not limited to halal certified foods and beverages, but rather encompasses 
the whole supply chain, from business financing to the end product logistics and distribution 
services. Malaysia is the great hub of halal industry in the world and has set up institutions to 
determine efficacy of halal, deal with the issues of its standards and certification. it is a leading 
exporter of pure Islamic products to Muslim countries, China and western countries where there 
is large presence of Muslim population. servicing the halal food markets of many countries 
associated with belt and road initiative (bri) would augur well for the overall expansion and 
growth of the halal food industry. Even though the requirement to consume halal food is only 
applicable to Muslims, but non-Muslims also try to expand their food product business by 
manufacturing halal food. This conceptual paper will seek to look to the policies, laws and 
regulations, issues and challenges in order to become international halal food hub. 

Keywords: Halal, Halal Hub, Malaysia 

INTRODUCTION 

Malaysia, strategically located in the heart of South East Asia, offers a cost-competitive and 
safe location for investors and manufacturer who intended to set up a offshore operations for 
the manufacture of any products for regional and international markets. Due to the locality of 
Malaysia, the number of natural disaster is lesser compare to the others neighbouring countries. 
Besides that, the stability of politics ensure the peacefulness in Malaysia. Malaysia offers 
investors a dynamic and vibrant business environment with the ideal prerequisites for growth 
and profits. Aside from that, Malaysia’s key strengths include well-developed infrastructure 
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and productive workforce. A politically stable country with a well-developed legal system, 
Malaysia also provides attractive incentives for investors. Supported by a market-oriented 
economy and pro-business government policies. Infrastructure in Malaysia is designed to serve 
the business community; it is one of the best in Asia.Telecommunications network served by 
digital and fibre optic technology, five international airports (all with air-cargo facilities), well-
maintained highways and seven international seaports make Malaysia an ideal springboard to 
the Asia-Pacific market. Industries in Malaysia are predominantly located in over 500 industrial 
estates and Free Zones developed throughout the country. These zones are categorised as export 
processing zones, which cater to the requirements of export-oriented industries. There are also 
specialised parks that have been developed to cater to the needs of specific industries (web 
admin, (2020) . 

Malaysian government has decided to become a world class hub for Halal products. Eventually 
halal market is not about halal food but it started there. As a Halal hub, Malaysia will not just 
be a signifinant player in the production of halal food produce but is perfectly positioned to be 
a trading hub for the import and re-export of halal produce from all corners of the world. Halal 
hub is a concerted effort among the Islamic organizations/bodies such as Halal manufacturers, 
Halal traders, buyers, and consumers from all over the world. 

Today, Malaysia is the leading global halal hub with an annual export value of RM35.4 billion 
for halal products, which contributes approximately 5.1% of the total exports for the country. 
The country provides the world’s first halal in-flight catering on board its national carrier, 
Malaysia Airlines. The Malaysian halal standard is now being widely used by several renowned 
global multinational companies (MNCs) including Nestlé, Colgate Palmolive and Unilever. 
Malaysia’s halal portfolio has also expanded beyond food and beverage, venturing into various 
other sectors such as cosmetics, logistics, pharmaceutical and most recently, tourism. 

There are justifications why Malaysia has successfully positioned herself as international halal 
hub. The country is recognized as a truly Islamic country that portrays the image of a moderate, 
liberal and progressive Muslim society, the country possesses raw materials, supporting 
infrastructure, and processing technologies to produce and market halal products , worldwide 
recognition of its halal certification due to its stringent criteria and sought after by other 
countries and there is strong commitment and support from the Government to establish and 
develop Malaysia as the global halal hub.(Ministry of Agriculture Malaysia). 

Map of Malaysia 
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Flag of Malaysia  

 

Share of population in Malaysia from 2019 to 2022, by ethnicity 

 

2019 
  

• Bumiputera 69.3% 

• Chinese 22.8% 

• Indians 6.9% 

• Others 1% 

© Statista 2022 

METHODOLOGY 

This research used qualitative approach. The research will begin with an introduction on the 
halal industry in Malaysia, its development, and the positioning of Malaysia as the global halal 
hub. The research will proceed with definition of the term halal. Although many research have 
given adequate discussion on the term “halal”, nevertheless a necessary elaboration will be 
made as the term “halal” is one of the keyword and main focus of this research. Next, this 
research will elaborate on the factors contributing to the development of Malaysia as global 
halal hub which in this part highlights will be made on the recent initiative spelled out in the 
12th Malaysia Plan (12MP). This research will equally analyze other factors and initiatives in 
promoting and positioning Malaysia as global halal hub. Data collection is by methods of 
documents analysis based on literature review by collecting relevant research materials, online 
journal articles, and reports.      

Definition of Halal 

Many research has been done and defined the term “halal”. In many literatures the term halal is 
defined as lawful or permissible. To the Muslims, halal means something which is lawful 
according to the Shariah requirements. The opposite of halal is haram which means something 
prohibited for the Muslim and does not comply to the Islamic rulings. To consume halal food 
is an obligation for the Muslims and is part of ibadah.  

In one of the research, halal means word means lawful or permissible, opposite to haram or 
literally means unlawful or forbidden (Hasan, 2011, p. 1). As for the dietary guidelines for 
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Muslims, Allah has explicitly mentioned in the Qur’an that Muslims are allowed to consume 
whatever is good and pure that has been provided but to abstain from few items which are 
considered as haram.  

“O ye who believe! Eat of the good things that We have provided for you, and be grateful to 
Allah, if it is Him ye worship. He hath only forbidden you dead meat, and blood, and the flesh 
of swine, and that on which any other name hath been invoked besides that of Allah. But if one 
is forced by necessity, without willful disobedience, not transgressing due limits, then is he 
guiltless. For Allah is oft-forgiving Most Merciful.” (Al-Qur’an, al-Baqarah: 172-173) 

And Allah says: “O ye people, eat of what is on earth, lawful and good, and do not follow the 
footstep of the devil (the evil one) for he is to you an avowed enemy” (Al-Baqarah:168) 

From the above verses, it is clear what is haram to be eaten by Muslims except in dire situation 
or darurah which some exceptions to the prohibitions can be applied in order to preserve life 
and health. The obligation for Muslims to seek for what is halal can be seen in the Qur’an when 
Allah says: 

“… He allows them as lawful what is good (and pure) and prohibits them from what is bad 
(and impure) …” (Al-Qur’an, al-A’raf: 157) 

The general implication of this verse is that if the action or thing is not explicitly prohibited by 
Allah, then it is permissible. (Majdah, Noriah & Syarafina, 2017.). 

Under the Malaysian Standard (MS) 1500: Halal Food - Production, Preparation, Handling And 
Storage - General Guidelines, halal means things or actions permitted by Shariah law without 
punishment imposed on the doer. Besides, halal food is defined as food and drink and/or their 
ingredients permitted under the Shariah law and fulfill the following certain conditions sets by 
the standard;  

(a) does not contain any parts or products of animals that are non-ha/al by Shariah law or 

any parts or products of animals which are not slaughtered according to Shariah law; 

(b) does not contain najs according to Shariah law; 

(c) safe for consumption, non-poisonous, non-intoxicating or non-hazardous to health; 

(d) not prepared, processed or manufactured using equipment contaminated with najs according 
to Shariah law; 

(e) does not contain any human parts or its derivatives that are not permitted by Shariah law; 

     and 

(f)during its preparation, processing, handling, packaging, storage and distribution, the food 

is physically separated from any other food that does not meet the requirements stated in 

items a), b), c), d) or e) or any other things that have been decreed as najs by Shariah 

    law 

From the legal perspective, in the Malaysian context, section 3 (1) of the Trade Description 
(Definition Of ‘Halal’) Order 2011 provides that when food or goods or service in relation to 
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the food or goods used in the course of trade or business is described as “halal” or by any other 
expression indicating that Muslims are permitted to consume or use such food or goods or 
service, means the food or goods or service in relation to the food or goods: 

(a) neither is nor consist of or contains any part or matter of an animal that a 

Muslim is prohibited by Hukum Syarak to consume or that has not been 

slaughtered in accordance with Hukum Syarak and fatwa; 

(b) does not contain anything impure according to Hukum Syarak and fatwa; 

(c) does not intoxicate according to Hukum Syarak and fatwa; 

(d) does not contain any parts of a human being or its yield which are not 

allowed by Hukum Syarak and fatwa; 

(e) is safe to be used or consumed, not poisonous or hazardous to the health; 

(f) has not been prepared, processed or manufactured using any instrument that 

was not free from anything impure according to Hukum Syarak; 

(g) has not in the course of preparation, processing or storage been in contact 

with, mixed, or in close proximity to any food that fails to satisfy paragraph 

    (a) and (b).   

An analysis of the Malaysian Standard (MS) and the Section 3 (1) of the Trade Description 
(Definition Of ‘Halal’) Order 2011, one will notice that the term halal does not only refers to 
product that is suitable and lawful for Muslim consumption. Under the standard the term halal 
also means the product must comply with food safety, food hygiene, personal hygiene and food 
quality requirements. Hence, under the Malaysian halal certification, halal food means the 
products is lawful (halal), safe and fit for human consumption. In other words, halal in the 
context of Malaysian halal certification refers to both Shariah requirements, the Malaysian Food 
law, and the Trade Description (Definition of Halal) Order 2011. Hence, during inspection by 
the relevant authority, halal certificate may be revoked due to breach of hygiene requirements, 
or the food is poisonous or harzadous to health. In the actual context, halal in the perspective of 
Malaysian halal certification means “Halal and Toyyib (wholesome).         

Development of Malaysia as the World’s Halal Hub 

The halal industry in Malaysia and Malaysia as the world’s halal hub began in 1974.  During 
this time, a unit known as the Research Centre for the Islamic Affairs Division in the Prime 
Minister’s Office started to issue halal certification letters for products that met the halal criteria 
at that time. The first halal standards released in 2000 was an important milestone for Malaysia 
as it became the first country to have a documented and systematic Halal assurance system. The 
rapid development of Halal certification in Malaysia has prompted the Department of Islamic 
Development Malaysia (JAKIM) to extend its halal section into a much bigger organisation in 
2005, JAKIM’s Halal Hub. JAKIM was the world’s first halal certification body responsible for 
monitoring the halal industry. The iconic Malaysia Halal logo is the most sought-after, globally-
recognised hallmark that serves as an emblem for the country’s reputation as the world’s leading 
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halal hub (ITC). On 18th September 2006, the Halal Industry Development Corporation (HDC), 
an agency under the Ministry of International Trade and Industry (MITI), was established. As 
the central coordinator, HDC is to promote participation and facilitates growth of industry 
players in the development of Malaysia’s Halal ecosystem. Halal Development Corporation 
(HDC) spearheads the development of Malaysia’s integrated and comprehensive halal 
ecosystem and infrastructure to position Malaysia as the most competitive country leading the 
global halal industry (HDC Official web). 

Malaysia’s halal ecosystem 

Malaysia's Halal ecosystem consists of more than 300 institutions made up of government 
ministries, agencies and associations as well as multinational corporations, national 
conglomerates and small businesses from a range of sectors including manufacturing, suppliers, 
distributors and of course the consumer of the end product. 

HDC aims to solidify the ecosystem and: 

1. Develop the strategic policy for the Halal industry and monitor its performance 
2. Initiate certification programs and enforce effectively 
3. Standardise accreditation and certification for knowledge, skills, expertise and experiences 

 Halal park operators as well as those operators within the industry 
4. Implement Halal tracing across the supply chain to maintain the integrity of the Halal 
industry in Malaysia  
5. Mentor entrepreneurs and encourage an 
entrepreneurial culture  
6. Allow members to reach new customers 
7. Provide a platform for members to build relationships within the Halal ecosystem and 

 leverage those relationships 
8. Provide opportunities for the industry to share 
9. Encourage collaboration across the ecosystem 10. Attract and develop talent proactively 

 to keep ahead of technological and other industry related developments 
11. Help to address environmental, cultural and social challenges and achieve socio economic 

 development to lead the global Halal industry 
    12. Harness innovation and creativity while reducing costs to the industry 

Ideal Halal Ecosystem 
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Factors Contributing to the Development of Malaysia as Global Halal Hub 

 
 

Malaysia has put key strategies to promote the country as a leading global halal hub (Latif,                
2006). It can be seen in many of the government’s long-term masterplans since the 1960s 
including the 2nd Industrial Masterplan (1966-2005) i.e to make Malaysia the International 
Halal Food Centre and also the 3rd National Agricultural Policy (1998-2010). 

Malaysia takes a very holistic approach in order to become a global halal hub. Beside 
positioning herself as a leading halal exporter of halal products and services, Malaysia also 
targets to become one stop center for other activities related to halal production such as 
legislation, inspection, certification, enforcement, research and development, testing, analysis 
and setting up laboratory facilities and consumerism. (Latif, 2006).  

Complementing the development of a vibrant and competitive halal industry in Malaysia, the 
Government promotes the Malaysian Standard and certification as the global benchmarks for 
halal products. The Department of Islamic Development Malaysia (JAKIM) and Islamic 
Religious Authorities (JAIN) are the authority who are responsible to give certificate for halal 
food and halal products. (Trade Descriptions (Certification and Marking of Halal) Order 2011). 
JAKIM has developed the international halal logo which are recognized in major markets such 
as West Asia, the PRC and European Union (EU).   

 
The Malaysia Halal logo. 

Malaysian halal certificate is supported by the government as an internationally standardised 
logo and certification system approved for use by all Muslim nations. In the case of other 
countries, mainly their halal certification bodies have either been developed by individual 
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provinces or states or have been backed by non-governmental organisations (NGOs). However, 
in October 2019, Government of Indonesia has introduced mandatory halal labeling and 
certification rules, owing to which consumers nowadays prefer halal food. The compulsory 
labelling by Indonesian Halal Product Guarantee Agency (HPGA) will first apply to the food 
and beverage (F&B) products and services before being gradually expanded to include drugs, 
cosmetics and other consumer goods. In the case of Malaysia, to facilitate halal industry 
networking, halal certification and halal trade globally, as 1st December 2020, JAKIM has 
recognises 84 foreign halal certification bodies and authorities across 44 countries. In order to 
ensure halal integrity and compliance to Shariah requirements, the recognised Foreign Halal 
Certification Bodies is revised by JAKIM on an annual basis. This has helped to maintain 
Malaysia as the main reference country in halal certification.   

 
 

Malaysia halal food market  

Malaysia’s population includes 19 million Muslim consumers. As an increasingly wealthy 
country looking to progress to upper-income status in the next few years, it is a growing market 
opportunity for businesses that are able to meet its specific halal requirements (New Zealand 
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High Commission, Kuala Lumpur, (February 2022). In another report by Economic Planning 
Unit (EPU), the halal industry is expected to contribute 8.1 per cent to the country’s gross 
domestic product (GDP) and generate RM56 billion export revenue in 2025 compared to 
RM30.6 billion in 2020 (12th Malaysia Plan (12MP).  

Initiatives under the 12MP 

Under the 12MP it was also mentioned that several initiatives will be taken to further enhance 
the capacity and capability of the halal industry, these include: 

• The development of halal talent, establishing halal professional recognition, accelerating 
industry development including Bumiputera participation, increasing product 
competitiveness, and positioning Malaysia as a global halal hub.  

• In positioning Malaysia as a global halal hub, the halal supply chain would be improved 
and Malaysia would be promoted as a prime destination for halal investment through 
various international platforms, such as ASEAN, the Organisation of Islamic 
Cooperation (OIC), and chambers of commerce. 

• The regional network and distribution channels of local large companies and 
multinational corporations (MNCs) would be leveraged in promoting export-oriented 
products and services. 

• The existing distribution centres such as the Digital Free Trade Zone (DFTZ), Port 
Klang Free Zone (PKFZ) and halal e-commerce platforms would also be leveraged to 
promote seamless connectivity of the halal supply chain. 

• To strengthen the role of halal parks to be more industry-friendly, hence, it will attract 
new investments and expand existing businesses. Meanwhile a holistic development 
approach will be used to revive existing underperforming halal parks. 

• To improve incentives in order to attract strategic partners to invest in halal-promoted 
products and services, whereby a syndicated Islamic fund and a digital advisory platform 
would be established to provide financial solutions for local and international 
companies. 

• On uplifting the development of halal talent, it is said in the 12MP that the halal 
occupational framework would be expanded to include talent requirements in high 
potential industries such as pharmaceutical, cosmetics and medical devices industry, 
through engagement with the industry. 

• The academic programmes and training modules will be streamlined and accredited in 
accordance with the National Occupational Skills Standards (NOSS) and Malaysian 
Qualifications Framework (MQF). 

• To encourage higher learning institution and skills training institutions to offer more 
halal-related programmes, to produce graduates with holistic halal knowledge and skills. 

• To strengthened a collaboration between public research institutions and the private 
sectors in order to create a pool of halal researchers and engineers, and ltimately increase 
the ability to produce high-value halal products and services. 
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• To broaden the accreditation of halal professionals for the global market, the document 
stated that the Halal Professional Board (HPB), which comes under the Department of 
Islamic Development Malaysia (JAKIM), would be restructured based on new 
regulations while the mechanisms related to halal professional practices, standards, 
codes of conduct and competency assessment would be identified. 

• Meanwhile, through the implementation of the Halal Industry Master Plan 2030 (HIMP 
2030), the industry would be further developed by leveraging domestic strength, 
including by increasing the participation of Bumiputera companies to enhance industry 
competitiveness. 

• To offer Halal services and consultancy on the halal ecosystem to interested countries 
including non-Muslim majority countries to build Malaysia’s halal brand recognition. 

• To enhance the halal-related Malaysian Standard (MS) as a key enabler to improve the 
competitiveness of products and services. 

Global Halal food market opportunity  

The global halal food market reached a value of US$ 1.9 Trillion in 2020. With approximately 
1.9 billion Muslims or equivalent to 24% of world population, the Halal food market is poised 
to enjoy continuous growth. Factoring in accelerating population growth and rising incomes, an 
average annual growth rate of 9% is expected. This will account for 18.3% of the total global 
expenditure in this sector (lspace2u, (2020). There are an estimated 1.9 billion Muslims in the 
world, making up roughly 26% of the global population. Based on a State of the Global Islamic 
Economy Report 2021(external link), spending by Muslim consumers is growing, and is 
expected to reach NZD$3.57 trillion by 2024. Food spending alone is likely to account for over 
NZD$1.49 trillion of the total figures (New Zealand High Commission, Kuala Lumpur, 
(February 2022). 

There are around two billion Muslims in the world with 62% of them living in the Asia Pacific 
region. Some 30 million Muslims live in China, primarily in Xingjian, Ningxia, Gansu, Qinghai, 
Shaanxi, Yunnan, Shandong and Shanxi. Within China, as well as the demand for from Muslim 
consumers, there is a growing appetite for halal food among many non‑Muslims. Spurred by 
the continuing food safety issues in China, a number of mainland consumers are switching to 
halal food, largely on account of their guaranteed quality and their compliance with strict food 
hygiene protocols. As a consequence, the non‑Muslim halal food market is now being seen as 
a lucrative, untapped market by many halal food manufacturers (Alice Tsang, 2017). 

Malaysian Halal related standard (MS) and Guidelines  

The Malaysian standards are governed by the Department of Standards Malaysia (Standard 
Malaysia), an agency under the Ministry of International Trade and Industry (MITI). Standards 
Malaysia is the national standards body and the national accreditation body, derived its statutory 
power under Standards of Malaysia Act 1996. As to date, the number of Halal related standards 
is currently tally at 15, and the number is increasing. Many of the Malaysian Standard has 
become a reference to other countries and Malaysia remains as a country that has an organized 
and structed halal standards.     
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The standard which was gazetted as Malaysian Standard MS 1500: 2004, prescribed practical 
guidelines for food industry on the production, preparation, handling and storage of halal food  
(including nutrient supplements) and to serve as basic requirement for food product and food 
business in Malaysia. (Malaysian Standard 2004). The Standard also incorporates requirements 
of internationally recognized standard such as Hazard Analysis Critical Control Point 
(HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP) and Good Hygiene Practice (GHP). (Latif, 
2007). When it concerns with meat products, the Ministry of Health (MoH), Department of 
Veterinary Services (DSV), Department of Agriculture (DOS) are collaborating with JAKIM 
to ensure the meat product is not only halal but also pure and clean.  

NO CODE Standard (Ms) 

1 MS1500 Halal Food - Production, Preparation, Handling And Storage - General 
Guidelines 

2 MS2424 Halal Pharmaceuticals-. General Guidelines 

3 MS2634 Halal cosmetics - General requirement 

4 MS2200-2 ISLAMIC CONSUMER GOODS  

5 MS2400-1 Halalan-Toyyiban. Assurance Pipeline – Part 1: Management. System 
Requirements for Transportation of. Goods and/or Cargo Chain 
Services. 

6 MS2400-2 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline - Part 2: Management System 
Requirements For Warehousing And Related Activities 

7 MS2400-3 Halalan-Toyyiban Assurance Pipeline - Part 3: Management System 
Requirements For Retailing 

8 MS1900 Quality Management Systems. - Requirements From Islamic 
Perspectives. 

9 MS2300 Value Based Management System-Islamic Perspective 

10 MS1900 Shariah-based Quality Management Systems- Requirements with 
guidance 

10 MS2393 Prinsip Islam Dan Halal. - Definisi Dan Penafsiran Istilah. 

11 MS2565 Halal packaging - General guidelines 

12 MS2594 Halal chemicals for use in potable water treatment - General guidelines 

13 MS2610 Muslim Friendly hospitality services -. Requirements 
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14 MS2627 Detection of porcine DNA - Test method -. Food and food products. 

15 MS2636 Halal Medical Devices 

National Agriculture Policy 

Agriculture is an important sector in Malaysia. For many years, this sector has been the 
backbone of Malaysian economy by producing agricultural products for domestic consumption 
in Malaysia. It also makes up twelve percent 12% of the National Gross Domestic Product 
(GDP). 

After independence in 1957, Malaysia has formulated four agricultural policy ie. National 
Agricultural Policy (NAP) 1, 2,3 and National Agro Food Policy. NAP 1 (1984-1992) was 
established to address the issue of rural poverty and imbalance of income in between the 
commercial and traditional farmers. While NAP 2 (1992-2010) puts greater emphasis on 
productivity, efficiency of agro-food production to enable this sector to contribute to the 
economic growth. The objectives were to increase production, competitiveness and sustainable 
production. (Ministry of Agriculture Malaysia) 

NAP 3 (1998-2010) was formulated to address the challenges of increasing food import bills 
and trade deficit that had constrained the progress of its agriculture sector. (Othman P, Sungkar 
I & Hussin, S, 2009, 306) The objectives are to increase productivity and competitiveness of 
the sector, to deepen linkages with other sectors, to create new sources of growth for the sector 
and to conserve and utilize natural resources on a sustainable basis. Agriculture and food 
production is expected to become more specialized to meet the needs of domestic and global 
market segments, stimulate the production of high value-added quality products and to facilitate 
product differentiation. 

The development of halal food product industry was highlighted as one of the important 
strategies in the plan. NAP will continue to pursue agricultural growth through moderate 
expansion of land and further intensification of land use. 

Halal Industrial Park 

Halal park is a community of manufacturing and service businesses located on a common 
property with the aim of preserving the integrity of halal products (HDC, 2016). Components 
of this approach include a green design of park infrastructure, cleaner production, pollution 
prevention, availability and accessibility of raw materials and ingredients, energy efficiency, 
intercompany linkages, consolidated services from public agencies and linkages for marketing. 
Each park may be designated for specific halal product. The Techpark@Enstek, for instance, 
has been established specifically as a halal pharmaceutical manufacturing and R&D Centre, 
while the Tanjung Manis Halal Hub is reserved for aquaculture and related halal food 
processing activities. 

Realising the vast economic potential of the halal industry, a developmental agency named the 
Halal Industry Development Corporation (HDC) was also formed under the Ministry of 
International Trade and Industry (MITI) in 2008. The agency is tasked to develop Malaysia’s 
industrial capacity and bring in foreign direct investment (FDI) into the country. The 
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government has launch Halal Industrial Park to cater for halal/ food, cosmetics and personal 
care processing as well as halal pharmaceutical and nutraceutical manufacturing. The 
introduction of Halal Industrial Parks allows those business to share facilities such storage, cold 
chain warehousing and support services. It also facilitates the growth of a supply chain within 
the park, creating a synergy between the resident businesses. Those Halal Parks were created 
as part of the initiative of the nation’s drive toward becoming Global halal hub. At present, 
there 25 halal parks in Malaysia, while some are already in full-operations, others are in 
development stage. 

 

 
Accredited halal Park 

Source: https://hdcglobal.com/halal-parks/ 

Halal Industry Development Corporation’s Role in managing Halal parks 

The HDC is entrusted with the task to manage the halal parks to the benefit of the investors. 
There are four types of assistance provided such as:    

 Trade Benefit Programmes: 

• To connect investors to a robust halal ecosystem with the aim of achieving the 
business goals of all parties involved. 

• To facilitate the establishment of mutually beneficial deals between MNCs and local 
halal business players. 

• To assist businesses to secure investors and amplify brand awareness 
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 Investment Facilitation 

• To advocate and facilitate the necessary processes for approvals. 
• To foster awareness for ventures and/or businesses through brand, communication and 

promotional strategy in place. 
• To serve and assist investors in addressing potential challenges faced. 

 Advisory on Halal Parks Development 

• To provide financial advisory and technical assistance to encourage more participation 
the development of Halal Parks. 

• To provide the necessary support to facilitate compliance with international standards 
and requirements. 

• To encourage halal industry players with latest updates on available incentives and 
programmes. 

HALMAS Incentives 

The HALMAS status is given to halal park operators, halal industry players and halal logistics 
operators who have successfully complied with the requirements and guidelines stipulated 
under the HDC Designated Halal Parks Development guidelines. This accreditation offers 
various incentives to help existing and would-be players in the halal industry. Under this 
initiative several benefits are given to the halal park operators, the halal industry players and 
the halal logistic operators (HDC).  

The Halal parks operators will enjoy full income tax exemption for a period of 10 years or full 
income tax exemption on capital expenditure for a period of 5 years, and also exemption from 
import duty and sales tax on equipment, components and machinery used directly in the Cold 
Room Operations in accordance to prevailing policies (HDC).  

The halal industry players on the other hand will be given 100% income tax exemption on 
capital expenditure for a period of 10 years or income tax exemption on exports for a period of 
5 years. Secondly, exemption on import duty and sales tax on raw materials used for the 
development and production of halal promoted products. Lastly, double deduction on expenses 
incurred in obtaining international quality standards and regulations for compliance for export 
markets (HDC). 

The halal logistics operators full are given income tax exemption for a period of 10 years or full 
income tax exemption on capital expenditure for a period of 5 years, and secondly exemption 
from import duty and sales tax on equipment, components and machinery used directly in the 
Cold Room Operations in accordance to prevailing policies (HDC). 

In 2021 it was reported that the Malaysia’s halal parks have attracted a cumulative RM16.1 
billion investment since 2011, of which RM9.5 billion or 59% came from foreign direct 
investment and RM6.6 billion from domestic direct investment (DDI). A total of 295 companies 
are currently in operation across 21 halal parks in Malaysia, comprising 42 multinational 
corporations (MNCs) and 253 locally- owned companies (Shaheera Aznam Shah, 2021). 
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No Halal Park Operator Size (Acre) 

1 Selangor Halal Hub Central Spectrum (M)Sdn Bhd 1000 

2 PKFZ National Halal Park PKFZ (M) Sdn Bhd 100 

3 Melaka Halal Park Melaka Halal Hub Sdn Bhd 164 

4 Techpark@enstek TH Properties Sdn Bhd 480 

5 POIC Lahad Datu POIC Sabah Sdn Bhd 272 

6 Tanjung Manis Halal Food 
Park 

Tg Manis halal Hub Sdn Bhd 192,50 

7 Penang International Halal 
Park 

PIHH Sdn Bhd 100 

8 ECER Pasir Mas Halal Park ECERD/PKINK 108 

9 ECER Gambang Halal Park ECERD/PKINK 200 

10 Pedas Halal Park MIDF Property Berhad 100 

11 POIC Tanjung Langsat TPMTechnopark Sdn Bhd 700 

12 PERDA Halal Park PERDA 100 

13 Kota Kinabalu Industrial 
Park 

K.K.I.P. Sdn Bd 8320 

14 Kedah Halal Park Sg Petani Perbadanan Kemajuan Negeri 
Kedah 

35 

15 Perlis Halal Park, Padang 
Besar 

Perbadanan Kemajuan Negeri 
Perlis 

50 

16 Terengganu Halal Park Perbadanan Memajukan Iktisad 
Negeri Terengganu 

2 

17 Pengkalan Chepa Halal Park Perbadanan memajukan Iktisad 
Negeri Kelantan 

2 

18 MARA Halal Park Kuala 
Perlis 

Perbadanan Memajukan Negeri 
Perlis 

- 
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19 MARA Halal Park Tamnun MARA - 

20 MARA Halal Park Kuching MARA - 

21 Labuan Halal Distributive 
Hub 

Labuan Halal Hub 100 

22 Sabah Halal Park Sepanggar  - 

23 Perak Halal Park Simpang 
Pulai 

Perbadanan Kemajuan Negeri 
Perak 

- 

24 Prima Agri Halal Park Prima Agri 100 

25 Sedenak Industrial Park TPM Technopark Sdn Bhd 700 

Source: Halal Industry Development Corporation 

 
Central Spectrums Sdn Bhd (29 January 2016, 12:21:28) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selangor_Halal_Hub_Entrance_Statement.jpg 

ISSUES AND CHALLENGES 

The main challenge in realising the idea to be halal food hub is to provide an understanding of 
the concepts and laws of halal to Muslim and non-Muslim entrepreneurs. It can be seen when 
there are still entrepreneurs who refer halal as Halal guaranteed, pork / alcohol-free, Muslim-
made, bumiputera products and any statement to mean that those products have halal 
certification from competent authorities. (H. Nor Adhwa, S. Farah, O. Norziah, S.Wawarah, 
2017). It is also a challenge to provide understanding to users and Malaysians in general about 
Halal certification process and the jurisdiction and role of each body involved. Low awareness 
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and lack of concern on the implementation of the Halal industry is a major factor that explains 
why mash of many entrepreneurs, especially Bumiputera entrepreneurs are still reluctant to 
apply for Halal certification, a step that would harm the entrepreneurs themselves and also 
industrial small and medium enterprises (SMEs) in general. There are also overlapping 
jurisdiction for the enforcement agencies between JAKIM, Ministry of Domestic Trade, 
Cooperatives and Consumerism Ministry, State Islamic Religious Council (MAIN) and State 
Islamic Religious Departments (JAIN), Ministry of Health (MoH), the Department of 
Veterinary Services, Royal Malaysian Customs and Local Authorities (LAs). This indicates 
there is no one special law or act of the principal can be found related to halal. (Zalina, 2015). 

CONCLUSION 

It is undeniably that Malaysia has become international halal food hub which halal food from 
other countries are imported and distributed to other side of the world. Although there are 
challenges in positioning and maintaining Malaysia as the global halal hub, nevertheless, 
Malaysia offers a cost-competitive and safe location for investors and manufacturer who 
intended to set up their business for the manufacture of any products for regional and 
international markets. Supported by well-developed infrastructure, productive workforce, 
political stability, social harmony among the people, market-oriented economy and pro-
business Government policies, Malaysia also provides attractive incentives for investors. 
Supported by a market-oriented economy and pro-business Government policies. Industries in 
Malaysia are predominantly located in over 500 industrial estates and Free Zones developed 
throughout the country. These zones are categorised as export processing zones, which cater to 
the requirements of export-oriented industries. There are also specialised parks that have been 
developed to cater to the needs of specific industries. The continuous incentives and assistance 
offered to the industry players have become one of the strong factors that supports the position 
of Malaysia as the world halal hub.    
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ABSTRACT  

The pattern of people's consumption needs is very diverse.  There are different needs in every 
individual Indonesian society.  The needs of different consumers demand development in the 
culinary field in order to increase the value.  Snack dishes is one type of food that is in demand 
by the people of Indonesia.  One of the snacks that is in demand by various groups of people is 
chiffon cake. Chiffon cake is a light snack.in general chiffon cake has a soft texture in it. The 
process of chiffon cake making needs special attention to have more value on the product. One 
of the efforts that can be done in the development of chiffon cake creations is to add bamboo 
charcoal material to the processing.  Bamboo charcoal that generally serves as a dye on food 
and is relatively easy to find in various regions in Indonesia. There are still a few processed 
foods that make use of bamboo charcoal as the main ingredient. Adding bamboo charcoal in 
the processing of chiffon cake can increase the value of bamboo charcoal.  Formulation of the 
problem and the purpose of this final project, to know the results of hedonic tests and hedonic 
quality tests of bamboo charcoal against color, texture, taste, aroma.  Researchers used ANOVA 
analysis method, from the results of hedonic test and hedonic quality test conducted that in 
some sample treatments there are differences in each parameter of color, texture, taste, and 
aroma, then continued with duncan test.  In this study, it can be known that samples with 
bamboo charcoal concentration of 3% are the best results in terms of favorability level with 
likes (4.59), texture likes (1.81), likes (1.35), and aroma likes (3.49). While the 3% sample is 
the best result in terms of hedonic quality with black color (5).  Soft textured (2).  Taste sweet 
(1).  And egg- scented (3).  

Keywords: Chiffon cake, bamboo charcoal 
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INTRODUCTION 

Culinary tourism in Indonesia is the target of local and foreign tourists to visit and enjoy food 
and beverage dishes in various regions in Indonesia. There are various types of snacks that have 
an appeal for the consumer. One of the snacks that is on demand by various groups of people 
is sponge with a type of chiffon cake.The first Chiffon Cake introduced from America since 
1940, with a taste that is not too savory because it does not use butter. Chiffon Cake is an egg 
white-based cake that has a savory taste and a soft texture produced from milk. Now over time, 
Chiffon Cake appears in many versions. Chiffon Cake is very flexible to modify according to 
the wishes of the maker. (Tuwendi, 2017). 

Along with the times, more and more innovations have emerged in food processing and culinary 
in Indonesia. One of them is the development of innovations in the processing of chiffon cake. 
One of the chiffon cake innovations is the carrot cake chiffon product which is a cake product 
innovation with the addition of carrot puree with using the basic formula of cake with the type 
of chiffon cake. Starting in early 2018, food trends in Indonesia is getting more innovative. 
Starts from a type of snack with various forms of unique variations, food that lights up in 
darkening, to black textured food. Charcoal Powder is made from wood, wheat husks, coconut 
shells, even from coal and bone. What is commonly used for baking or baking materials is those 
made of bamboo charcoal and wood. The most widely known bamboo material is Japanese 
bamboo. However, bamboo charcoal which is used as a locally produced powder is no less good 
and efficacious.  (Admin, 2019) 

Sources of black color in food or the cake tastes from Charcoal or activated black charcoal. The 
black color on the cake is usually made of bamboo (charcoal) which no longer contains oxygen 
so that it gives rise to natural carbon substances. (KumparanFood, 2018) Benefits of Bamboo 
Charcoal (Charcoal) in Chiffon cake is a natural ingredient to give black color to Chiffon cake 
and bamboo charcoal is also beneficial for body health, including can absorb toxins in the body 
and launch blood circulation. (Amadea,  2018) 

The function of bamboo charcoal on Chiffon cake is to give color to Chiffon cake and its use 
affects the color, taste and aroma of chiffon cake. And it has many health benefits, including 
being able to absorb toxins in the body and bloodshed (Admin, 2019) Charcoal powder or 
charcoal powder is one of the natural ingredients to give a black color to various baking 
products and other foods, such as noodles, ice cream, cakes, and others. Its use, which is quite 
easy and affects the color, texture, taste and aroma of food is the main reason bakers use this 
bamboo charcoal. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Cake or sponge began to be introduced to the Indonesian people starting from mainland Europe 
which was brought by the Dutch during the colonial period. Nowadays, the quality and taste of 
cakes have changed a lot according to the times, this is due to the many additional products that 
can be used and are very easy to find in markets and grocery centers. (Sufiat, 2019) 

 
 
 

1296



Sponge Cake 

Sponge or sponge cake (Cake) is a food that uses four basic ingredients, namely, wheat flour, 
eggs, sugar and fat. Sponge or cake processing techniques are generally cooked by baking in 
an oven at a certain temperature. (Sufiat, 2019) 

And there is a difference between Chiffon Cake and Sponge Cake (sponge) is from how to 
make it. For Chiffon Cake, the method of preparation is to separate the egg yolk from the egg 
white, not using butter or margarine, but using vegetable oil instead. Because the egg whites 
are beaten separately, they are beaten with sugar sand until stiff, so that the results of a cake 
with a loose texture also cause the volume of the cake to be larger, lighter, softer and more 
flexible. (Tuwendi, 2017) 

Charcoal 

Bamboo charcoal (bamboo charcoal) is a solid product that uses bamboo as raw material (can 
be obtained from valley raw materials) through a carbonization process under high temperature 
(under high temperature). According to the use of carbonation temperature, bamboo charcoal 
can be classified into low temperature charcoal, middle temperature charcoal and high 
temperature charcoal. This study aims to determine the factors that influence the writing process 
and the performance of low and medium temperature furnaces, so that it can help solving the 
problems faced by bamboo craftsmen in diversifying bamboo charcoal handicraft products and 
waste raw materials. 

The amount of water content of bamboo that will be charred greatly affects the length of 
cooking, the results of measuring the water content of bamboo as a test sample are below 15%. 
Writing using a type-1 stove or traditional stove, the highest average temperature can be reached 
107.4ºC within 5 hours with the author's success rate between 60%-90%, or an average of 73%. 
Composed using a type-2 furnace is very different from a type-1 composing furnace, in that the 
initial shutdown is carried out at the bottom of the drum and the top of the drum. The highest 
average temperature that can be achieved is 112.8 C in 3.5 hours with a level of writing success 
between 50% -90% or an average of 81%. (Suheryanto, 2021) 

METHODS 

The experimental design used in this study was to use the Complete Randomized Design (RAL) 
method. The treatment tested from the formulation of the problem and the objectives of the 
problem and  the benefits of the research to be achieved, taking into account the variables tested 
in the addition of charcoal bamboo in making chiffon cake, namely by observing  a test sample 
of 0% bamboo charcoal against chiffon cake processing with a concentration of using bamboo 
charcoal raw materials of 1%, 2%, 3%, 4% and 5% which mixed into chiffon cake dough and 
done 3 repetitions for each concentration along with the code of each product. The code aims 
to panelists providing an objective assessment of the product. Formulation of the problem and 
the purpose of this final project, to know the results of hedonic tests and hedonic quality tests 
of bamboo charcoal against color, texture, taste, aroma.  Researchers used ANOVA analysis 
method, from the results of hedonic test and hedonic quality test conducted that in some sample 
treatments there are differences in each parameter of color, texture,  taste, and aroma, then 
continued with duncan test. 
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FINDINGS AND DISCUSSION 

From this experiment, researchers used a ranking test to find the preferences of 6 Variants of 
Bamboo Charcoal Chiffon Cake from the 6 recipes researchers found differences in the level 
of liking of the panelists from each variants. 

In the chiffon cake ranking test of bamboo charcoal, researchers used 25 panelists with variant 
1, variant 2, variant 3, variant 4, variant 5 and variant 6 by using ranking assessment to test the 
level of likeness from the results of this bamboo charcoal Chiffon Cake trial and here is the 
table 4.2 statistical results from ranking tests. 

.  

 

Source : Processed Data, 2021 

Source : Processed Data, 2021 

Table 1. Result Hedonic Quality Test 
 

Indicators 
Repeat 

Variant Chiffon Cake 
V1 V2 V3 V4 V5 V6 

 
Color 

1 2 3.84 3.88 4.52 4.72 4.84 
2 2.04 3.8 3.8 4.64 4.56 4.68 
3 2.04 3.52 3.76 4.6 4.6 4.6 

Average 2.03 3.72 3.81 4.59 4.63 4.71 

 
Texture 

1 1.52 1.8 1.84 1.84 2.08 2.04 
2 1.4 1.76 1.84 1.72 1.68 1.84 
3 1.36 1.84 1.8 1.88 1.84 1.8 

Average 1.43 1.80 1.83 1.81 1.87 1.89 

 
Taste 

1 1.08 1.2 1.44 1.44 1.28 2.08 
2 1.12 1.28 1.32 1.4 1.44 1.6 
3 1.16 1.24 1.16 1.2 1.64 1.32 

Average 1.12 1.24 1.31 1.35 1.45 1.67 

 
Aroma 

1 3.6 3.68 3.52 3.56 2.4 2.48 
2 3.52 3.6 3.64 3.44 2.4 2.56 
       

3 3.72 3.48 3.36 3.48 2.68 2.20 
Average  3.61 3.59 3.51 3.49 2.49 2.41 
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In  the picture above, the total score of the ranking test average results. The highest is in the V1 
sample, which is 368. While the 2nd Rank V4 is with a value of 365, then the 3rd Rank V5 with 
a value of 294, then the 4th Rank V3 is with a value of 229, then the 5th Rank V2 with a value 
of 201 and The lowest ranking level on V6 is with a value of 107. 

A hedonic quality test with a differentiation test was carried out to test the differentiation of 
sensory attributes on each indicator of chiffon cake with a different concentration of bamboo 
charcoal. The indicators that have been set in the assessment are color, texture, taste, and also 
aroma. The  highest   average color hedonic quality test is in the  sample of 5%, which is 4.71 
which means that  physically the   sample produces  black.  While the  4% sample, which is 
4.63, is black, then the  3% sample is 4.59, it produces black color, then  a  sample of 2% i.e. 
3.81 produced a  dark gray color , while a  sample of 1% i.e. 3.72 produced a dark gray color. 

The  highest average texture hedonic  quality test is in a  sample of 5%, which is 1.89 which 
means it is physically  soft-textured.  While the  4% sample is 1.87 physically  soft-textured, 
then the  3%  sample is 1.81  textured soft, then a 2% sample of 1.83 soft textured, followed by   
a 1%  sample of 1.80 soft textured  and  a 0% sample of 1.43 soft-textured. 

The highest average hedonic taste  quality test is in the  sample of 5%, and that is 1.67 which 
means slightly sweet,  4% which is 1.45 which means sweet, then the sample 3% i.e. 1.35 which 
means sweet, then a  sample of 2% which is 1.31 which means sweet, followed by  a sample of 
1% which means 1.24 which means sweet and a sample of 0% which is 1.12 which means 
sweet. 

Above  the average  aroma hedonic quality test in  the sample of  5% which is 2.41 which means 
it produces a slight egg flavor. In  a  sample of 4% that is 2.49 which means it produces a slight 
egg flavor. Then at 3% which is 3.49 which means it  produces egg flavor.  While the  sample 
of 2% is 3.51 which means it produces a fishy aroma.   And 1% is 3.59 which means fishy 
scent.  Then the  highest aroma was in the sample   sample of 0% which was 3.61 which means 
it has  a fishy aroma.  

CONCLUSION 

After the researcher conducted a study on bamboo charcoal cake Chiffon, the researcher drew  
the following conclusions: 

1. There are differences from the test  results of  the ranking of bamboo charcoal chiffon 
cakes  that differ  in  the level of preference for color, texture, taste, and aroma.  Rank one  
is found in  the  sample of 0%, and the second rank  is found in  the sample of  3%,. 

2. The results of  hedonic quality tests  on color, texture, taste and aroma there are differences 
in chiffon cake with different concentrations of  bamboo  charcoal. In color there are 
differences in  the sample indicators of 0%, 1%, and 3%.  

3. The results  of the hedonic quality test on color, texture, taste and aroma are no difference 
to chiffon cake with different concentrations of  bamboo  charcoal.  In color , teksture, 
taste, aroma there is no difference in the  sample indicators of 1% and 2%, 3%, 4% and 
5%.  
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ABSTRACT  

This study presented the investigation regarding factor that influence the Muslim tourist 
intention to choose halal gastronomy tourism. Subjective norm, religious, halal place 
awareness, Islamic self-identity and food quality are the main variable that have been tested to 
determine the correlation with intention to choose halal gastronomy tourism. There are a total 
of 560 participants in this study. Finding show subjective norm, halal place awareness, Islamic 
self-identity and food quality are the factor influence the Muslim tourist to choose halal 
gastronomy tourism. Religious are not significant in influencing the Muslim tourist intention to 
choose halal gastronomy tourism. This paper's arguments can be used by "Halal" product 
manufacturers to create items with characteristics that appeal to Muslim and non-Muslim 
tourists on halal gastronomy vacations. 

Keywords: subjective norm, religious, halal place awareness, gastronomy tourism, intention, 
food quality. 

INTRODUCTION 

using public diplomacy to attract international travellers (Moral-Cuadra et. al., 2022). The 
Greek state has reaped social and economic gains from gastronomy for an extended period 
(Stone, 2022). Gastronomy strategies cannot necessarily accomplish this on their own; 
international standardisation that includes lifestyle elements, such as the historical element, 
cultural elements, local products, food that can be told and nutrients that are met, and the 
culinary that reflects the identity, must be met (Hsu, Liu & Lin, 2022; Ghosh & Ravichandran, 
2022). Gastronomy has evolved into a form of tourism known as gastronomy tourism. 
Gastronomy tourism is a sort of cultural export strategy, particularly in the sphere of cooking 
(Stone, Migacz & Wolf, 2022). Gastronomy tourism has the ability to boost the country's 
economic growth rate. The disparity in information transmission and communication between 
nations contributes to the ignorance of issues pertaining to developing nations (Stone, Migacz 
& Wolf, 2022; Sharma, 2022). 

For emerging nations, culinary tourism contributes to national branding and is well-known 
internationally (Piramanayagam & Seal, 2022). One of the recently emerging marketing 
concepts, halal gastronomic tourism, is attracting the attention of academicians, practitioners, 
businesspeople, and consumers for a variety of reasons (Aminah & Bhakti, 2022; Ningsih, 
Turgarini & Nurussahar, 2022; Rahman et. al., 20222). The Islamic market comprises 1.6 
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billion people, or 23 percent of the entire global market (Bahri & Ali, 2022). The development 
of halal gastronomy tourism is a new way of developing tourism that upholds Islamic culture 
and values without losing the uniqueness and originality of the areas that have become a part 
of the halal industry in the tourism sector (Yousaf, 2022) because it is driven by the large market 
potential for Muslim tourists (Janis & Ramli, 2022). Muslim travel expenditures were valued 
at US$177 billion in 2017 and are projected to reach US$274 billion by 2023, according to the 
Islamic Economic State of the World 2019-2020 Report. (Hall et. al., 2022; Papastathopoulos, 
2022).  

The 2015 Euromonitor International Report recognises that Muslim visitors will request halal 
food and drink when travelling to a non-Muslim country. According to Bon and Hussain (2010), 
Muslim visitors in non-Muslim nations have limits on Halal cuisine and, despite being offered 
Halal food, the issue is whether or not the meal is Halal (Yousaf, 2022; Yen et. al., 2022; 
Abdrakhmanova, & Moghavvemi, 2022). Manufacturers and marketers utilise halal 
certification and emblems to inform and persuade target consumers that their products are halal 
and Shariah-compliant (Aminah & Bhakti, 2022). For this reason, there is a need for developing 
halal gastronomy tourism destinations in the tourism industry, as many other nations have 
begun branding their countries as halal gastronomy tourism or with other terms that have similar 
meanings, such as sharia tourism, Islamic tourism, or halal tourism (Vargas-Sánchez & Moral-
Moral, 2022). Numerous localities have developed halal culinary tourism as a new tourism 
product (Aminah & Bhakti, 2022). Studies on halal tourism gastronomic tourism have been 
conducted for a variety of reasons or aims. It constitutes a marketing strategy (Mukhlis, Bashir 
& Suhel, 2022; Md, 2022; Zamrudi & Il-Hyun, 2022). There are few studies concentrating on 
the intention of Muslim tourists to choose halal gastronomic tourism (Amalia & Gunawan, 
2022; Brien et al., 2022; Abdullah, M., Khurshid & Khan, 2022; Tran et al., 2022; Jalasi & 
Sylvia Nabila, 2022); therefore, it is crucial to do this study. This study's primary purpose is to 
research the elements that may influence the intention of Muslim tourists to choose halal 
gastronomic tourism. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Intention  

Intention is a state in which a person is willing to engage in a particular behaviour, or it can be 
viewed as a cause of behaviour (Ajzen, 1985). According to Islamic beliefs, as mentioned in 
the hadith, purpose plays a crucial role; in fact, charity depends on intention. Ajzen elaborated 
on intention in 1991, specifically the goal to uncover motivational elements that can influence 
behaviour. Intention indicates a person's readiness to try and their planned attempts to engage 
in specific actions (Hernández-Rojas & Huerte Alcocer, 2021).  

Generally speaking, previous research has demonstrated a considerable relationship between 
tourists' pleasure and their behavioural intentions (Jaihan et. al., 2022). Tourists' happiness 
serves as the key predictor of their post-purchase behaviour intentions, as it favourably 
influences their perception of the service, brand, or product. It could also increase the intention 
of tourists to return in the future (Tepavevi, Bradi, and Lukovi, 2021). (Cakir & OZBAY, 2021) 
Previous research has demonstrated that increasing the level of traveller satisfaction is 
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important to increase the likelihood of a return visit and the likelihood of a recommendation, in 
addition to being an element of tourist loyalty. 

Religiosity 

Regarding the effect of religion, beliefs, and practises within a religion that are taught and 
influenced by the family and society (Battour et. al., 2022). These religious beliefs and 
behaviours affect food consumption (Lada et al., 2009). Moreover, Sudarsono et al. (2021) 
discovered that religion influences the food preferences of customers. Moreover, Jalasi and 
Sylvia Nabila (2022) argue that religion has a substantial impact on customer behaviour and 
intention to purchase food goods. Consequently, religious prescriptions influence the 
purchasing decisions for meat-based products (Battour et. al., 2022). In the case of halal food 
consumption, the religious aspect is a crucial element for Muslim customers; hence, its impact 
on their Halal purchase expectations might have considerable effects. 

This idea represents the amount to which a person is devoted to his or her religion. It indicates 
the extent to which specific religious principles and ideals are held and practised by the 
individual (Farooq & Altintas, 2022), or the significance of religion in the individual's life 
insofar as they guide the individual's everyday actions (Nisha & Cheung, 2022). A substantial 
body of research indicates that religiosity influences consumer behaviour in general, and that 
Islamic religiosity influences halal food consumption (Mayanti, Yuniar, and Memmase, 2022), 
particularly in non-Muslim majority market contexts (Wang, 2022). Thus, a genuinely 
observant Muslim will attempt to adhere to Islamic dietary standards and will insist on 
consuming halal even when halal supply is severely limited in a non-Muslim majority market 
(Mayanti, Yuniar & Memmase, 2022; Wang, 2022). 

Islamic self-identity 

Islamic self-identity is described as the assimilation of Islam into a person's self-concept. Ethnic 
identity functions as a psychological locus of cultural impacts, influencing, directing, and 
interpreting how people of a given sociocultural group think, feel, and act, according to 
Prajasari, (2022). (Maksum, 2022; Hossain & Islam, 2022). If this is the case, then Islamic self-
identity will similarly act as a framework that influences how people relate to the larger 
sociocultural Islamic group of which they are a member (Alkandari, 2022). Consequently, a 
consumer with a strong sense of Islamic self-identity will tend to act in ways that are compatible 
with the larger Islamic sociocultural group to which she or he belongs (Mursid, 2022). There is 
a greater possibility that the customer will insist on consuming halal food if the community as 
a whole favours consuming halal cuisine (Khan et. al., 2022). 

Subjective norm 

This addresses the convergence of a person's desire to belong to a wider Islamic collective and 
build a mutually influential relationship and emotional bond with that collective (Indrianto, 
Oktavio & Nugroho, 2022). A customer with a strong sense of Islamic community will have an 
emotional link to their local Muslim community, actively participate in its events, have a deep 
connection to the community, and take pleasure in belonging to the community (Musa et. al., 
2021; Ramadhani, Kurniawati & Nata, 2019). Given that food codes serve to bind groups 
together across time and space (Maknu, Manan, & Ariffin, 2021; Purwanto & Rofiah, 2020) 
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and that consumers tend to communicate their religious identities to third parties through 
consumption choices (Rachmiatie, Rahmitria, & Larasati, 2022), it is likely that such a 
consumer will have a strong positive attitude toward halal food consumption as a means of 
affirming the (Rofiah, 2020). 

Halal awareness  

Awareness is the state of being aware of things in one's environment through sensory perception 
and emotional response . It is a notion that implies comprehension and perception of events or 
subjects. An important factor in deciding whether or not to make a selection is said to be one's 
level of consciousness. Amalia and Gunawan (2022), observed in their study that a positive 
attitude determines awareness of halal principles and halal food products. According to the 
TRA theory, customers with a positive attitude will engage in the behaviour. Yousaf, (2022), 
in their study on halal products, offered empirical evidence that attitude is positively associated 
to intention to choose halal items (Rachmiatie, Rahmafitria & Larasati, 2022). Syed, Ahmad, 
and Shah, 2022, also revealed comparable results for a sample of marketing students from one 
of Malaysia's universities. Thus, Lada et alfindings .'s confirm that a positive attitude influences 
the selection of halal products. In the context of this research, a favourable attitude is defined 
as one that has a favourable impression of the halal idea and is aware of its importance. (Ratih 
et. al., 2022). 

Food quality 

The term "food quality" can also be used to refer to the overall quality of a product.. Quality is 
a desired attribute of a product or service that is demanded by the clients (Sthapit et. al., 2022). 
(Sthapit et. al., 2022). Food quality can be a source of product differentiation and is a crucial 
criterion for the food industry, since it is the foundation for success in today's highly dynamic 
and competitive marketplace (Reisinger & Crotts, 2022). Understanding the relationship 
between food quality and customer behaviour is crucial for the manufacturer to maintain market 
competitiveness. Because buy intentions are often used as a basis for predicting purchase 
behaviour, the impact of food quality on customers' intention to purchase is one of the crucial 
topics requiring additional research (Yulia, Wulan & Bilqis,2022).  

The knowledge of this relationship is essential for food makers since it gives fundamental 
information on how to satisfy the needs of customers. In this study, food quality is evaluated 
from two distinct perspectives (Marlinda et. al., 2022). First, under the framework of halal, a 
dish is deemed to be of high quality if it satisfies multiple conditions, such as being safe to 
ingest, healthy, and hygienic (Suhartanto et. al., 2022; Rahman et. al., 2022; Yulia, Wulan & 
Bilqis,2022; Marlinda et. al., 2022). The second perspective is the general context of food 
quality, which includes factors such as the offered food being superior to competing products 
and the food product matching the consumer's ideal food product (Suhartanto et. al., 2022; 
Rahman et. al., 2022; Yulia, Wulan & Bilqis,2022; Marlinda et. al., 2022). For a food 
manufacturer, food quality can be a source of product differentiation. According to Alsawafi 
and Almuhrzi (2022), food quality is viewed as a predictor of buying behaviour. 
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METHODS 

Due to the post-pandemic circumstances, a cross-sectional method was utilised to evaluate the 
hypothesised relationships between Muslim tourists in Malaysia via an online questionnaire. 
There are a total of 560 participants in this study. All components were measured using five-
point Likert scales with an anchoring range of 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree), and 
the questionnaire was written in English. There are two parts to the questionnaire, with Part A 
focusing on demographic characteristics and Part B focusing on all variables used in this study. 
To gain a comprehensive understanding of the PLS model, researchers evaluated its 
measurement model and structural model.  

The constructs' validity and reliability were evaluated by analysing the measurement model. 
Unlike Cronbach's alpha, which assumes that each item correlates equally with the latent 
variable, the composite reliability score takes into account the actual correlations between 
items. PLS-SEM is more suitable for the composite reliability method since it considers the 
reliability of each item. The overall dependability must exceed 0.70 (Nunnally and Bernstein, 
1994). The evaluation of convergent validity involves computing the mean of the observed 
variances (AVE). The AVE score indicates that, on average, the latent variable explains more 
variance in the items than measurement errors do (Huntgeburth, 2015).  

If the AVE is more than 0.5, convergent validity is acceptable. This was discovered by a team 
of researchers (Hair et al., 2014). Evaluation of discriminant validity using the Fornell-Larcker 
criterion and cross loadings. According to the Fornell-Lacker criterion, the connected items of 
one variable should display higher variance than the linked items of all other variables (Hair et. 
al, 2014). First, we evaluated the precision of the measurement model, and then we evaluated 
the significance of the path coefficients to establish the structural model's effectiveness. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

CA, RC and AVE score 

To figure out how accurate the questionnaire items that represent the variables are at measuring 
their properties. This is done by figuring out how valid and reliable the measuring tool is. The 
tests of reliability (Cronbach alpha reliability and composite reliability) and validity (construct 
validity and discriminant validity) are done to find out how consistent something is on the 
inside. For this purpose, several analyses were done on SmartPLS. These included the Cronbach 
Alpha Reliability test, the Composite Reliability test, the Average Variance Extracted (AVE) 
test, and the Discriminant Validity HTMT Test. It must be close to or above 0.70 for composite 
reliability (Fornell and Larcker, 1981a), 0.70 for Cronbach's alpha (CA) (Fornell and Larcker, 
1981b; Nunnally and Bernstein, 1994), and 0.50 for Average Variance Extracted (AVE). 
According to Fornell and Larcker ((1981a), values for CR that fall within the range of 0.936 to 
0.973 and are more than 0.70 are acceptable, as shown in Table 1. Table 1's score for CA value 
indicates that all values surpass 0.70, with a range of 0.918-0.966. This indicates that all values 
are acceptable. The AVE score reported in Table 2 is greater than 0.50, ranging from 0.617 to 
0.836. (Fornell and Larcker, 1981b; Nunnally and Bernstein, 1994). All CR, CA, and AVE 
were approved. 
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Discriminant validity 

Discriminant validity refers to the degree to which experimentally distinct constructs genuinely 
vary from one another. Additionally, it quantifies the degree of dissimilarity between the 
overlapping constructs. Using cross-loading of indicator, the Fornell & Larcker criteria, and the 
Heterotrait-monotrait (HTMT) correlation ratio, one may assess the discriminant validity. By 
examining cross-loading, the factor loading indicators on the assigned construct must be more 
than the loading of all other constructs, assuming the cut-off value of factor loading is greater 
than 0.70 (Hair, Ringle, & Sarstedt, 2011; Hair et al., 2017).  

The second criteria is the evaluation of discriminant validity based on the Fornell-Lacker 
criterion (Fornell,Cha & Bagozzi, 1994). This technique compares the square root of the 
extracted average variance (AVE) to the correlation between latent constructs (Hair et. al., 
2017). A latent construct should explain the variance of its own indicator better than other latent 
constructs' variance. The square root of each construct's AVE should thus be bigger than the 
correlations with other latent constructs (Hair et. al., 2017). In this study, the researchers will 
compare the AVE score to the Fornell & Larcker score. The AVE value in Table 2 has a low 
score compared to the Fornell & Larcker criteria in Table 3. 

Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations Test 

The second measure of discriminant validity is the correlation ratio between heterotraits and 
monotraits (HTMT). Using a Monte Carlo simulation research, Henseler et al. (2015) 
determined that HTMT achieves greater specificity and sensitivity rates (97 to 99 percent) than 
the cross-loadings criteria (0.00 percent) and Fornell-Lacker technique (20.82 percent ). When 
HTMT levels are near to 1, discriminant validity is lacking. In order to use the HTMT as a 
criteria, it must be compared to a predetermined threshold. If the HTMT score exceeds this 
level, it may be concluded that the test lacks discriminant validity. Some writers propose a 
cutoff of 0.85 (Kline, 2011). Moreover, Gold et al. (2001) argued against it and suggested a 
value of 0.90. According to the score in Table 4, the value of HTMT not exceeds the threshold 
value suggested by Kline (2011), with the range from 0.817 to 0.842. 

R Square value 

The coefficient of determination (R2 ) represents the degree of explained variance of the 
endogenous variables  (Hair et. al., 2021). The R2 is used to determine the explanatory power 
of a structural model (Ringle, Da Silva & de Souza Bido, 2014).  The R2 must be satisfactory, 
where values of 0.25, 0.50 and 0.75 for target constructs are considered weak, medium and 
substantial, respectively (Hock & Ringle, 2010). R2 value as presented in table 4 reported 0.941 
which is substantial explanatory power indicate that subjective norm, religious, halal place 
awareness, Islamic identity, food quality and past experience explain 94.1 % of Muslim 
intention to choose halal gastronomy tourism. 

Hypothesis testing – direct relationship 

According to the correlation Table 5, direct relationship shows, from 5 hypothesis, only 4 is 
supported. Hypothesis 1 proposed there have a significant relationship between subjective norm 
and Muslim tourist intention to choose halal gastronomy tourism. The result from the 
correlation shows (β = 0.588, t = 7.740, p < 0.05). This indicate that hypothesis 1 is supported. 
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for second hypothesis, religious have significant relationship with Muslim tourist intention to 
choose halal gastronomy tourism and the correlation value as reported in Table 5 show (β = 
0.588, t = 7.740, p < 0.05). this indicate hypothesis 2 is supported. Third hypothesis proposed 
that there have a significant relationship between halal place awareness with Muslim tourist 
intention to choose halal gastronomy tourism. The correlation value as presented in Table 5 
shows (β = 0.588, t = 7.740, p < 0.05) which indicate hypothesis 3 is significant. Finally for 
direct relationship, hypothesis 4 proposed food quality have a significant relationship with 
Muslim tourist to choose halal gastronomy. The correlation score for this relationship reported 
(β = 0.389, t = 4.774, p < 0.05) which indicate that hypothesis 4 is significant. 

Discussion  

According to the finding subjective norm are the one of the factor that can influence the Muslim 
tourist intention to choose halal gastronomy tourism. Positive or negative suggestion from 
friends and family do influence the Muslim tourist to choose halal gastronomy (Indrianto, 
Oktavio & Nugroho, 2022; Musa  et. al., 2021; Ramadhani, Kurniawati & Nata, 2019). This is 
because in Islam, the religious tough its follower to build a good relationship with friends and 
family. That is why the opinion and suggestion from friends and family regarding one 
destination can influence the Muslim tourist to choose halal gastronomy tourism destination 
(Maknu, Manan & Ariffin, 2021; Purwanto & Rofiah, 2020). For Muslim tourist that are first 
time travel to another country, when they don’t have any information regarding certain 
destination, the suggestion and opinions from friends and family is very important. This is 
because to find halal food sometimes is very difficult and the suggestion from the people around 
them usually will create the trust to visit certain destination (Rachmiatie, Rahmafitria & 
Larasati, 2022; Sudarsono et. al., 2021 Rofiah, 2020).  

For religious, the finding shows that religious don’t have any significant relationship with the 
Muslim tourist intention to choose halal gastronomy tourism (Battour et. al., 2022; Sudarsono 
et. al., 2021). According to them if they need to travel to Non-Muslim country, they don’t have 
to worry because halal gastronomy are easy to find and a lots of Non-Muslim country also 
providing halal gastronomy to close the barrier of difficulties to find halal gastronomy in 
enhancing their tourism industry (Jalasi, & Sylvia Nabila, 2022; Farooq & Altintas, 2022; Nisha 
& Cheung, 2022). Moreover, the availability of local supplier who supply halal ingredient 
makes the Muslim tourist feel comfortable to travel to Non-Muslim countries (Mayanti, Yuniar 
& Memmase, 2022; Wang, 2022).  

 Halal place awareness also have significant relationship with Muslim intention to choose halal 
gastronomy tourism (Ratih et. al., 2022; Amalia & Gunawan, 2022). This is because the 
awareness of halal place in one country especially non-Muslim country can create the attraction 
for Muslim tourist to have intention to choose it as one destination who provide halal 
gastronomy (Rahman et. al., 2022; Yousaf, 2022).. In addition, Muslim tourist also urge that, 
they will search of halal place in any country that they go to ensure they consume halal food 
during the traveling (Rachmiatie, Rahmafitria & Larasati, 2022; Syed, Ahmad & Shah, 2022).  

Islamic identity that the Muslim tourist carried also will influence their intention to choose halal 
gastronomy tourism (Pap et. al., 2022; Prajasari, 2022). According to the Muslim tourist, 
Islamic identity prevent them to choose non halal food even though they are in the Muslim 
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country (Maksum, 2022; Alkandari, 2022; Mursid, 2022). The image that they carry as a 
Muslim do play some sentiment when they want to choose destination to travel. But Islamic 
identity also did not stop them to choose non-Muslim country as one of the destination to travel 
(Khan et. al., 2022; Hossain & Islam, 2022). 

Food quality provided by the destination also significant in influencing the Muslim tourist 
intention to choose halal gastronomy (Sthapit et. al., 2022). Either Muslim or non-Muslim 
country, food quality are among the important attribute to attract the Muslim and non-Muslim 
tourist to visit their tourism destination (Alsawafi & Almuhrzi, 2022; Reisinger & Crotts, 2022).  
High food quality is important because as a tourist, food become of the reason to visit certain 
destination (Yulia, Wulan & Bilqis,2022; Marlinda et. al., 2022). The quality of the foods that 
comes with the uniqueness that one country provide can become the major comparison when 
the tourist either Muslim and Muslim tourist want to choose gastronomy tourism destination 
(Suhartanto et. al., 2022; Rahman et. al., 2022).  

CONCLUSION 

This paper highlight the factor that can influence the Muslim intention o choose halal 
gastronomy tourism. From the finding, subjective norm, halal food awareness, Islamic identity 
and food quality are among the factor that contribute to Muslim tourist intention to choose halal 
gastronomy tourism. Unfortunately, religious are the among the factor that can contribute to the 
Muslim tourist to choose halal gastronomy tourism. Academic studies of halal tourists can 
benefit from our concept, and halal food manufacturers and marketers as well. Those 
responsible for guiding the development of the halal food business might use the proposed 
model and conceptualization as a springboard. Overall, our research adds to the current body 
of information on halal gastronomic tourism and consumer intended behaviour in a 
heterogeneous society on the rise. Potentially laying the groundwork for studies of halal 
culinary tourism in other countries and regions. 
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Figure 1; PLS SEM 

 

Table 1; CA, RC and AVE score 

 Cronbach's 
Alpha rho_A Composite 

Reliability 
Average Variance 
Extracted (AVE) 

Subjective norm 0.938 0.941 0.953 0.802 

Religious  0.960 0.960 0.968 0.833 

Islamic self 
identity  0.966 0.967 0.973 0.836 

Halal place 
awareness  0.918 0.950 0.936 0.617 

Food quality 0.938 0.957 0.955 0.760 
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Intention  0.923 0.950 0.941 0.731 

 

 

Table 2 ; Discriminance validity 

 Subjective 
norm Religious  

Islamic 
self 

identity  

Halal 
place 

awareness 

Food 
quality  Intention  

Subjective norm 0.845      

Religious  0.716 0.853     

Islamic self identity  0.706 0.747 0.865    

Halal place awareness  0.806 0.39 0.762 0.818   

Food quality 0.899 0.726 0.834 0.842 0.833  

Intention  0.892 0.721 0.829 0.731 0.744 0.873 

 

Table 3; Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations Test 

 

 
Subjective 

norm 
Religious  Islamic 

self 
identity  

Halal 
place 

awareness 

Food 
quality  

Intention  

Subjective norm       

Religious  0.822      

Islamic self 
identity  0.849 0.823     

Halal place 
awareness  0.713 0.748 0.817    

Food quality 0.743 0.766 0.770 0.837   

Intention  0.897 0.724 0.725 0.780 0.842  
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Table 4; R Square value 

 

  R Square R Square Adjusted 

Muslim tourist intention  0.941 0.940 

 

 

Table 5; Hypothesis testing – direct relationship 

 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Subjective norm -> Muslim intention 
to choose halal gastronomy tourism 0.588 0.581 0.076 7.740 0.000 

Religious -> Muslim intention to 
choose halal gastronomy tourism 

-0.118 -0.119 0.104 1.133 0.258 

Halal place awareness -> Muslim 
intention to choose halal gastronomy 
tourism 

-0.338 -0.330 0.097 3.467 0.001 

Islamic identity -> Muslim intention 
to choose halal gastronomy tourism 0.313 0.317 0.091 3.419 0.001 

Food quality -> Muslim intention to 
choose halal gastronomy tourism 0.389 0.387 0.082 4.774 0.000 
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ABSTRACT  

The purpose of this study is to describe the trend of culinary tourism development and various 
designations that have been given such as gastronomy tourism, culinary tourism, and food 
tourism, to describe the role of the study of tourism carrying capacity as a strategy to market 
tourist attractions. Literature studies and field studies were conducted to describe culinary 
tourism trends and the carrying capacity of several tourist attractions in Bali. Content analysis 
is used to describe the results of the study showing a trend in the development of culinary 
tourism in Bali and also outside Bali. Several articles describe the name trend of culinary 
tourism, ranging from gastronomy tourism, food tourism, culinary tourism and its impact on 
tourism stakeholders in Bali. The carrying capacity of tourism in several tourist attractions, 
such as Tanah Lot, Sangeh, Pandawa Beach and Kintamani is still below the carrying capacity 
threshold for the number of tourists allowed, so that tourists who visit are still comfortable 
and feel satisfied that will later contribute to increasing repeat visits and recommendations to 
those who visit. other. Information on tourism carrying capacity and culinary tourism 
potential can be a strategy to market tourism destinations, one of which is through the image 
of culinary tourism offered directly to tourists or through social media.  

Keywords: tourism, carrying capacity, culinary image, marketing, destination  

INTRODUCTION 

Since the outbreak of covid 19 that hit the whole world, the industry most affected is the 
tourism industry. The journey of people from all over the world has become hampered, that 
several countries have issued travel warnings so that their citizens do not travel abroad. Many 
hotels and restaurants, including their supporting services, such as travel agencies and tour 
guide services, have experienced problems and almost 90 percent of the impact of Covid 19 
was felt by tourism stakeholders in Bali. Bali is a province that has been hardest hit by the 
COVID-19 outbreak, because almost 60 percent of its economy depends on the tourism 
industry. Even during the COVID-19 pandemic, in 2021 Bali's economy contracted minus 
9.85% compared to 34 other provinces in Indonesia. Growing better compared to 2020 which 
reached minus 12, 21 percent (yoy).  

The impact that is felt the most is the Badung Regency government, which almost 95 percent 
of its original revenue comes from hotel and restaurant taxes. The negative impact of Covid 
19 on the world of tourism has brought a new wind, the growth of creativity of young people 

1316



who try to take advantage of their time at home by doing business from home using online. 
This is evidenced by the growing number of businesses from home, especially those based on 
food and beverages. Although the tourism industry is under heavy pressure due to Covid 19, 
the new tourism industry has been reborn and has become a separate trend now and in the 
future. The industry is the food and travel industry which is often known as Gastronomy 
Tourism or Food Tourism. Traveling while doing activities and enjoying the process of 
producing food and drink and enjoying it. During the covid 19 period, activities were born to 
produce food and beverage products, then in the New Era Covid 19 resulted in new activities 
to enjoy travel experiences with gastronomic or culinary treats. It is as if there is a new trend 
to add to the experience for foreign and domestic tourists.(Fountain 2021). The WTO also 
notes that there is a new trend in tourist travel by adding gastronomic or culinary 
experiences.(UNWTO 2012) 

The presence of the WTO to develop the concept of food and beverage-based travel shows the 
importance of product variety that must be prepared by tourism destinations and is also one of 
the strategies to market tourism destinations. Research related to food and beverage tourism 
has also become a new phenomenon for tourism researchers, who previously only focused on 
the quality of tourism destinations, tourist experiences, tourist satisfaction, tourist loyalty to 
tourism destinations. The influence of service quality on satisfaction and its consequences on 
tourist loyalty. Tourist experience research is now concentrating on the experience of 
gastronomic or culinary activities. Cultural tourism that previously only focused on culture in 
general, such as painting, dance, sound art. Now it is changing towards a traditional food-
based culture which some tourism researchers call gastronomy, culinary and also food. 

Some researchers say that the attraction of food and drinks offered to tourists can become an 
icon of a destination such as the icon of New York, the Statue of Liberty arena and India 
because of the Taj Mahal. Food such as sacling pig can be an icon of an area that produces 
and sells a lot of sacling pig. Local food like Swedish meatball from Stockholm, pizza from 
Italy. Even food and beverages that are produced and used as tourist attractions can build the 
image of a tourism destination.(Jiménez-beltrán et al. 2016). 

It was further stated by (Anton Martin, Camarero Izquierdo, and Laguna-Garcia 2021) who 
researched the experience of tourists who enjoy famous local food in a tourism destination 
that can increase their intention to come back and provide recommendations for their dining 
experience. This means that the behavior of tourists in the future is influenced by the valuable 
experience of the value of food and the value of food in a tourism destination. 

Although there has been a lot of research on Gastronomy, there is still a debate about the 
difference between Gastronomy Tourism and Culinary Tourism or Food Tourism. (Özdemir 
and Seyitoğlu 2017) stated that gastronomy is defined as the art and science of cooking and 
eating, viewed from an academic perspective. However, (Gheorghe and Nistoreanu 2014) 
stated that gastronomy is a combination of eating and culture, and is even seen as playing an 
important role in marketing tourism destinations. 

The number of studies related to culinary travel enriches the repertoire of tourism concepts, 
especially the concept of experience and tourist satisfaction. Also adding to the repertoire of 
concepts in tourism destinations, namely the concept of the benefits of food and beverage 
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tourism, the economic impact of travel activities associated with food and beverages. The 
emergence of the initiative to conduct this research is none other than to contribute to the 
epistemology of travel related to food and beverages, especially from the trend of scientific 
development obtained from literature studies, which are complemented by field studies to see 
trends in types of culinary tourism, especially in Bali. 

Although research related to tourist satisfaction in a tourism destination has been widely 
carried out, it is still limited to looking at the factors that cause tourist satisfaction visiting a 
tourism destination. Some researchers point out that there are factors that cause satisfaction 
and dissatisfaction because the tourism destination or tourist attraction is considered to have 
too many people and looks slum, so they want to move to a quieter tourism destination. This 
is certainly a phenomenon that must receive serious attention, starting from the role of the 
government and researchers. The tourism carrying capacity that has been exceeded is a factor 
that can cause decreased satisfaction and in turn has an impact on decreasing loyalty, such as 
not wanting to visit again and giving negative recommendations 

The results of research on carrying capacity are often used as a tool to market a tourism 
destination. For example, information about the capacity of a tourism destination will be very 
useful for tourists, especially related to Covid-19 which limits tourists from being in a tourism 
destination or tourist attraction. Information about opening and closing hours is also important 
information for tourism stakeholders, such as travel agencies and tour guides, so that they can 
arrange travel times and make tour packages that contain many tourist attractions that must be 
visited. Many forget to evaluate the ability of a tourism destination or its tourist attraction to 
accept the pressure of tourist arrivals. Because the type of activity carried out and the length 
of time the tourist activity is carried out will contribute to the carrying capacity of a tourism 
destination which then impacts the behavior of tourists. A large number of tourists is indeed 
economically profitable in the short term, but can be fatal in the long term without an 
evaluation of its carrying capacity. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Culinary tourism trends, tourism gastronomy, and food tourism 

The trend of travel from all over the world cannot be stopped. Because this is a human need to 
escape from the routine of their work. So traveling to get out of routine is a necessity of 
modern human life today. Tourism destinations as an organization are required to develop 
their potential due to the varied and fast-changing needs of tourists. Coupled with the intense 
competition between tourism destinations, like it or not, tourism stakeholders must start 
looking for alternative tourism products that are favored by foreign and domestic tourists. One 
of the new trends nowadays is that tourists want to experience travel with the nuances of food 
and drink, which is often referred to as gastronomic tourism or culinary tourism.(Turgarini, 
Pridia, and Soemantri 2021);(Guzel and Apaydin 2017);(Wardani, Wijaya, and Saeroji 2018) 

Many countries that develop tourism offer tour packages based on food and beverages, 
including their history. (Gheorghe and Nistoreanu 2014) describe that food is an important 
element to know the culture and lifestyle of a region. Cuisine shows all traditional values as a 
trend in tourism which respects culture, tradition, healthy lifestyle, authenticity, sustainability, 
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and feeling. It was further explained that gastronomy can be part of the diversification of the 
tourism industry in the future. Gastronomy has an impact on the community to increase 
income, community participation, and also the quality of local products.(Demir and Cankül 
2018). 

The development of gastronomic tourism in the future is based on global trends including that 
gastronomy is a growing market and becomes a new market segment or as a niche market. 
Products sold are based on gastronomic tourism. The products sold are based on region so that 
they can know aspects of local cultural heritage. This cultural approach provides opportunities 
for tourists to participate and buy products, such as participating in cooking local foods and 
then tasting them as well as knowing their history. 

The results of the Euro Barometer Study (European Commission, 2014) noted that the main 
reasons for tourists to go on vacation to Europe in 2013 were to visit the sun and beaches 
(46%), to visit family (34%) and cultural reasons including gastronomy and the arts ( 25%). 
The results of a study conducted by the European Commission show that the potential of 
tourists visiting with reasons is quite significant as a new market among existing markets, 
especially visiting the beach and sunbathing. Another term for gastronomy is good tourism 
(Demir and Cankül 2018);(Özdemir and Seyitoğlu 2017). WTO (2012) noted that gastronomy 
tourism is trusted by 80% by WTO members as a strategic management to promote 
destinations as an image and brand.(UNWTO 2012) 

Tourism carrying capacity 

Various ways are carried out by tourism stakeholders to maintain and develop tourist 
attractions or tourism destinations. Tourism destinations as part of the tourism system have a 
strategic role to attract tourists, maintain and invite them to visit again. One thing that is done 
by tourism actors is to satisfy tourists through an evaluation of the ability of tourist attractions 
or tourism destinations to accept pressure from the number of tourist visits. 

As tourism businessmen, the government and also the private sector always want tourist visits 
to increase from year to year. Because logically, tourist visits will contribute to tourist 
expenditures and are income for the manager of tourist attractions. The number of tourist 
visits that are too many in the short term is not a problem but in the long term, the number of 
tourist visits that are too many and exceed the capacity of the tourist attraction will cause a 
very serious problem. Tourists who visit a tourist attraction that is jostled will cause 
complaints or dissatisfaction which can backfire in the long term.(Gnanapala 2015) 

Besides evaluating tourist satisfaction using a service quality approach, evaluation of tourist 
satisfaction can be done by analyzing the number of tourists allowed at a tourist destination, 
in other words how many tourists can be accepted by a tourist attraction without causing 
complaints for tourists. The concept of the ability of a tourist attraction to receive tourists is 
often referred to as carrying capacity, in the context of tourism it is called tourism carrying 
capacity. The TCC concept is almost always used to evaluate the ongoing tourism activities, 
both activities in the sea, mountains, and an area or tourism destination (Santoso et al. 2014). 
TCC is part of the implementation of the concept of sustainable tourism development and part 
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of the implementation of Law no. 10 of 2009 concerning tourism. (minister tourism Republic 
of Indonesia 2009) 

Carrying Capacity according to the World Tourism Organization is ”the maximum number of 
persons that may visit a tourist destination at the same time, without destroying the physical, 
economic, socio-cultural environment and an unacceptable decrease in the quality of visitors' 
satisfaction.(Tourism and Unwto 2015) 

Tourism carrying capacity One way that tourism stakeholders can do is to find out the 
capacity of a tourism destination or how many tourist attractions can accommodate tourists so 
that tourists get the best experience from their travels. Studies on the carrying capacity of 
tourism have become a serious concern recently as carried out (Aliyeva et al. 2020). Research 
conducted by Muhammad, 2013 found that high tourist visits directly or indirectly can cause 
disturbances to environmental ecosystems and can even damage, which in turn can cause 
damage to the environment. in turn will reduce the quality of the tourist attraction itself and 
the consequence is decreased satisfaction.(Muhamad 2013). (Castellani, Sala, and Pitea 2007) 
states that there are many definitions of carrying capacity, ranging from simple to very 
complex. Paskova, (2008 in Mokry 2013 divides the carrying capacity of tourism into 6 
dimensions, namely: 1) physical carrying capacity, 2) economical carrying capacity, 3) 
environmental carrying capacity, 4) institutional carrying capacity, 5) socio-cultural carrying 
capacity, and 6) psychological carrying capacity. Meanwhile, Cifuentes (1992 in Lucyanti, et 
al 2013 divides the carrying capacity into physical carrying capacity), real carrying capacity, 
and effective carrying capacity (Lucyanti and Hendrarto 2013) 

Marketing of Tourism Destinations through Culinary Tourism Approach 

Although the term gastronomy is often equated with the term culinary and food. So it is 
known as Gastronomy Tourism, Culinary Tourism, and Food Tourism (WTO: 2012). On this 
occasion, I use the title Culinary Tourism or Culinary Image. But what is often used is 
Gastronomy Tourism (UNWTO 2012) and often becomes an icon of an area such as UBUD 
as Gastronomy.(Istanto and Djamhur 2020) However, several researchers have developed the 
concept of culinary tourism, which of course is always associated with gastronomy. 
Gastronomy in AGI's view (2018) is a concept consisting of three interrelated elements called 
the Indonesia Gastronomy Triangle, which consists of Food, Culture, and History (Istanto and 
Djamhur 2020) Components. It is explained that the relationship between culture and food is 
always associated with rituals or ceremonies. Because in Indonesia, cultural activities are 
always associated with food, because food and drinks are always available both as offerings 
and for consumption. The relationship between culture and history is always storytelling. That 
in gastronomy there needs to be storytelling that will give meaning to the food itself. Between 
history and food, there are local products, meaning that local products are part of gastronomy 
where food has a history of local products. Gastronomy as part of activities in a tourist 
destination, the existence of culinary activities (read gastronomy) can be a strategy to market 
tourism destinations through the development of culinary images. This is reinforced by the 
decision of the Ministry of Tourism and Creative Economy in 2017 to set 5 tourism 
destinations as gastronomic destinations including 1) Ubud, 2) Jogjakarta, 3) Solo, 4) 
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Semarang, Central Java, and 5) Bandung West Java. In the same year, the WTO established 
Ubud as a prototype for gastronomic tourism in Indonesia.  

METHODS 

This research is a literature study equipped with field studies to see firsthand the carrying 
capacity of several tourist attractions and culinary tourism potential (read gastronomy), 
literature study using a content analysis approach. Field studies were carried out on the tourist 
attractions of Tanah Lot, Sangeh, Kintamani, and Pendawa Beach to see the carrying capacity 
of each tourist attraction. Meanwhile, trends and culinary tourism were analyzed from several 
journals and reference books including online books from the WTO and field studies.  

FINDINGS AND DISCUSSION 

Based on the results of the review using a content analysis approach, several research results 
have been published in journals and or books discussing tourism related to culinary. This 
results in the term tourism and culinary which is often referred to as culinary tourism, 
gastronomy tourism, and food tourism.(Jiménez-beltrán et al. 2016) Researchers who discuss 
culinary tourism include, among others, those who discuss gastronomy tourism, and 
researchers who discuss food tourism, among others. This shows how important the 
phenomenon of tourism and the phenomenon of eating and drinking is discussed for academic 
and practical purposes.(Jiménez-Beltrán, López-Guzmán, and Santa Cruz, 2016). WTO 2012 
discusses Food Tourism which is the result of research and discussions with UNWTO 
members who are concerned with tourism and food. The report is titled Global Report on 
Tourism. This is a guide for academics, practitioners, and the government in developing 
tourism related to eating and drinking activities (read culinary). The WTO emphasizes that 
whatever term is used, whether culinary tourism, gastronomy tourism, or food tourism, all of 
them have the same goal, namely to analyze the role of tourism and eating and drinking 
activities as new products in developing and marketing tourism destinations. 

Some researchers who discuss food tourism other than the WTO include... The essence of the 
discussion of food tourism is related to tourist behavior, and tourist motivation which is called 
encouraging motivation. Then it is associated with aspects of tourism destinations or often 
also referred to as territorial aspects. The aspect of tourism destinations is called the 
motivational aspect that attracts tourists to visit. For example, product authenticity, quality, 
culture, artistic aspects, and also the uniqueness of the resulting product. Tourists are 
interested in visiting Japan because they want to see and try the tea culture firsthand. The 
culinary tourism products can be in the form of separate activities such as eating in the village 
or as part of the tour packages offered which are partly or all of them culinary. Such as tour 
packages for planting, picking, processing fruit into food and drinks, and including tasting. 
Tourism related to drinks, the famous one is wine tourism or wine tour.  

The discussion of culinary tourism is usually associated with experience, so research is often 
entitled culinary tourism experiences.(Sukerti and Marsiti 2020);(Su and Horng 2012)  It is 
undeniable that the real purpose of travel is to seek new experiences, including the experience 
of eating and drinking. The discussion on culinary tourism in (Anton Martin, Camarero 
Izquierdo, and Laguna-Garcia 2021) Martin and his colleagues' research resulted in a model 
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derived from two concepts, namely the concept of the value of the dining experience and the 
value of food destination. (Şahin Perçin, Eren, and Sezgin, 2021). Because the value of the 
dining experience and the value of food destinations results in the icon of the food itself and 
the icon of the destination or the author mentions it as an image of culinary and image of the 
destination. Related to culinary tourism, it is also discussed that the dining experience is not 
only enjoyed at luxurious restaurants but can also be obtained at small shops that offer 
traditional and authentic food. This dining tour is also associated with package tour activities 
that can be offered to individual tourists, groups, and high-class tourists.(Adzahan and Karim 
2012). 

Related to gastronomic tourism, researchers such as describe the potential of culinary tourism 
in Ubud. That Ubud has been designated as an icon of food tourism in Bali and also in 
Indonesia. Evidence of Ubud as gastronomy stated by the WTO that Ubud is the prototype of 
culinary tourism in Indonesia. This is in line with the view of WTO that the concept of 
gastronomic tourism based on the 2018 AGI report consists of 3 elements, namely: 1) Food, 
2) Culture, and 3) Hıstrory.(Istanto and Djamhur 2020). All three are a unit that forms the 
concept of the gastronomy of tourism in Indonesia. The relationship between food and culture 
is inseparable. Some researchers say that food is part of a culture which includes physical and 
non-physical aspects. Physical aspects include the form and presentation of food as well as 
supporting aspects of a physical nature, including human resources. Non-physical aspects are 
related to the value contained in the food itself. The aesthetic value of food certainly cannot 
be bought, but it will be reflected in the desire to buy from tourists even though the price is 
expensive. The relationship between culture and history produces the subconcept of 
storytelling. Western culture, for example, always includes stories from the history of a 
product. For example, the history of food is part of a culture that is embraced by a 
community. Like eating together as a culture of tolerance and togetherness, for example, 
Megibung in Karangasem Regency. 

The trend of gastronomic tourism motivates research conducted by researchers in the field of 
travel. which discusses travel agents and gastronomy, it is stated that several problems related 
to gastronomic tourism are: 1) information problems, 2) problems with gastronomy, and 3) 
problems with networks. Because of the information technology era, all consumers need the 
speed of service, the speed of information, and an uninterrupted network. Today's travel 
bureaus sell tour packages using social media.(Turgarini, Pridia, and Soemantri 2021). So like 
it or not, the three problems must be minimized and even there should be no problems. He 
added that the tour packages sold by travel agents are: 1) Food tasting, 3) gastronomy, 4) 
Festival/Event, 5) Culinary 6) Wine and other drinks. 

Based on the results of field studies and interviews with managers of tourist attractions, it can 
be seen that the number of tourist visits during the last 5 years, the average number of visits in 
a day, the length of operation in a day, and the area used for tourism activities. It can be seen 
in the number of tourists that can be accommodated and the number of tourists who can 
ideally be accommodated so that they do not cause complaints, but on the other hand, tourists 
are satisfied after making a tourist visit. Various information related to tourist attractions such 
as the number of visits and duration of operation of tourist attractions can be important 
information for tourists and also travel agencies that handle tourists so that they can make tour 
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packages carefully. Lack of information, such as the opening times of tourist attractions, will 
have an impact on the number of tour packages that can be made and the time given to 
tourists in each tourist attraction. 

The results of field studies are through direct observations in several districts in Bali. Types of 
culinary served by food and beverage service providers in Bali are: 1) All-Chicken Food, 
including Ayam kedewatan Ibu Mangku, in Kedewatan, Gianyar 2) All-Fish Food (Warung 
Be Sanur, Warung Lembongan). 3) All-Duck Food (Bebek Bengil and Bebek Tepi Sawah) 4) 
All-Pig Food (Babi Guling Bu Oka in Ubud, Babi Guling Pan Egy in Gianyar and Babi 
Guling Rebo in Denpasar plus a new menu called Be Genyol made from Pork which emerged 
with the Covid-19), 5) Mixed food or rice (Usually a mixture of chicken and beef or there is 
also pork, such as Nasi Lukluk, 6) Satay and curry dishes, the famous goat satay and curry are 
delicious stalls on Jalan Kaliasem in Denpasar and Muslim stalls at the Kediri terminal, in 
Tabanan 6) Lawar rice (lawar pork, chicken, beef or kuwir/entok) 7) Tipat Sate is now widely 
sold on the roadside Denpasar Singaraja. 

CONCLUSION 

Tourism activities associated with eating and drinking are often referred to as Culinary 
Tourism, Gastronomy Tourism, and Food Tourism. All three have elements of culture, food, 
and history. This is a new trend as a strategy to improve the image of tourism destinations. 

To increase tourist satisfaction in addition to preparing quality service for quality tourism 
destinations, it is also necessary to evaluate the carrying capacity of tourism so that tourists 
feel comfortable in a sustainable manner in a tourism destination, so that it will increase the 
desire to visit again and positive recommendations. 

The strategy that can be developed to market tourism destinations is a combination of a 
variety of quality and authentic culinary tourism products that produce a quality experience. 
Information on tourism carrying capacity is one of the products that can satisfy tourists and 
increase tourist loyalty.  
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ABSTRACT 

The activity of consuming coffee is aimed at health and wellness, premiumization, 
convenience, direct to consumer offerings and sustainability. Generation Y and Generation Z 
as the two latest generations are coffee consumers with the largest proportion of the 
population, hence they influence the current and future coffee trend. Concerning these 
potential, the characteristics, wants and needs of this market segment should be understood 
well by coffee stakeholder. Accordingly, coffee providers are able to survive and to be 
sustainable in the coffee industry. This study aims to explore coffee consumption behavior 
both Gen Y and Gen Z in Indonesia. This study is a survey research with quantitative method. 
The survey was conducted on 200 respondents in Indonesia employing online media by 
delivering electronic questionnaire consisting of 16 questions related to coffee consumption 
behavior and 6 demographic questions. 

Keywords: Gen Y, Gen Z, coffee consuming behavior, preference 

INTRODUCTION 

Based on (NPI, 2018) stated that forecast global retail value growth, 2017-2022, coffee ready 
to drink (all packaged liquid coffee designed to be consumed when opened without additional 
steps) is achieved US$ 1.8 billion growth by 2022 at a CAGR of 1.6%. Referring to (ICO, 
2020) released that international trade in coffee is still estimated to be more than 70% of 
coffee produced worldwide. Currently, it is estimated that the world coffee market is growing 
at a value of USD 200 billion per year. Previously, ICO (2017) has released that Indonesia 
ranks fourth in the world as a coffee producer. On the other hand, as a coffee consumer, 
Indonesia ranks seventh. Meanwhile, regarding the history of coffee development, since the 
era of the Dutch East Indies government, Indonesia is known as a producer of coffee with the 
best taste in the world. In the coffee industry in the world, a cup of coffee is termed a cup of 
java (Industry, 2017).  

Recently, based on data collected from stakeholders and business people in Indonesia, 
(TOFFIN, 2020) estimates that the market value of the coffee shop business reaches IDR 4.8 
trillion per year. This cannot be separated from the contributions across generations as 
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consumers. Starting from the Baby Boomers generation (1946-1964), Generation X (1965-
1980), Generation Y (1981-1996) to Generation Z (1997-present). According to this, 
Generation Y and Generation Z, which dominate the demographics of the Indonesian 
population, have high consumption power, thus encouraging the growth of coffee 
consumption in domestic. Generation Y is the millennial generation (24-39 years) who grew 
up in the booming internet era. Meanwhile, generation Z (10-23 years) is more familiar with 
technology and smartphones and social relations through cyberspace (The Generation Guide-
Millennials, Gen X, Y, Z, and Baby Boomers, 2015).  

In relation to tourism, especially consumer behavior in consuming coffee, (Nan, 2014) 
exhibited that the large number of tourist arrival in China, not only promoting the booming of 
hotel industry in China, but also enhance the coffee consumption in hotels and coffee house. 
Meantime, in marketing field, (Gumilang, Yuliati, & Indrawan, 2021) recommend that 
marketers must be able to convince the target market by providing coffee products that 
prioritize quality and taste. Starbucks, Nilo and Promise Jiwa are coffee shops favored by Gen 
Z because they are minimalist, use a little profile and are tidy (Susanti, Dewi, & Putra, 2020). 
On the other hand, (Bayindir & Caliskan, 2022) in his research on the typology of coffee 
experiences, states that the atmosphere, image, quality of coffee and the location of coffee 
shops are important attributes for consumers, while the coffee shop market is educated and 
women over 30. Meanwhile, (Shrivastav, 2020) in his thesis on the take away coffee business, 
states that aroma is a major external factor, while taste and flavor are major internal factors.  

In relation to coffee purchasing decisions, (Ariyuni & Suhardi, 2020) finds that price 
perceptions, service quality and word of mouth have a positive effect on purchasing decisions 
at Starbucks Coffee. Meanwhile, (Wicaksana, Suharno, & Supartono, 2021) states that 
psychological factors and marketing mix are factors that influence coffee purchasing 
decisions. On the other hand, (Karima & Mulia, 2021) concludes that communication, 
process, product and character are factors that influence the decision to purchase coffee 
drinks. 

This study aims to investigate consumption behavior of younger generation both Gen Y and 
Gen Z in Indonesia.   

LITERATURE REVIEW 

Consumer Behavior 

 According to (Kotler, 2000), consumer behavior is studying how individuals, groups, and 
organizations select, buy, use, and dispose of goods, services, ideas, or experiences to satisfy 
their needs and desires. Some factors that influence consumer behavior, i.e 1) cultural factors 
(religion, racial group, geographic area, interests and behavior; 2) social factors (family, 
reference group, role and social status); 3) personal factors (age of purchase, occupation, 
economic situation, lifestyle, personality); and 4) psychological factors (motivation, 
perception, knowledge, belief and conviction). 

In his study, (Damanik, Wibowo, & Firmansyah, Consumer Behaviours in Dropbox Resto 
and Cafe, 2018) revealed that consumer behavior is influenced by culture, personal, social and 
psychological. Meanwhile, based on the findings of (Ave, Venter, & Mhlophe, 2015) that in 
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order to influence consumer buying behavior, coffee shop owners must create experiential 
marketing through the aroma of brewed coffee so as to arouse consumers' senses. Meanwhile, 
(de Sa, de Paiva, Souki, & Moura, 2017) underlined that to encourage purchasing behavior 
towards coffee, the product characteristics, safety, brand, label and packaging, which are seen 
as important factors.  

Gen Y and Gen Z (Generational Theory) 

Generational theory studies the understanding and characterization of groups of people 
according to for their membership in one generation, that is assigned objectively according to 
the year birth (Pendergast, 2010). Referring to several previous studies, it was found that there 
were some differences in terms and characteristics between Generation Y and Generation Z 
which caused them to have different consumption patterns of coffee drinks. 

Table 1. Characteristics of Gen Y and Gen Z 

Gen Y Gen Z 

Echo Boomers, the Millennium Generation, 
Millenniums or Millennials, Generation We, 
Leave No One Behind, Internet Generation 
(Wiedmer, 2015), Generation Next (Durkin, 
2008), Net Generation (Tyler, 2008), 
Generation Why? (Reed, 2007) 

Technology Generation (Berkup, 2014), 
Generation I or iGeneration, Gen Next, Post 
Gen, and Plurals (Wiedmer, 2015), Gen 
Tech, Digital Natives, Gen Wii, the N (Net) 
Generation or Net Gen (Postolov, Sopova, & 
Iliev, 2017) 

The first generation connected by the Internet 
(social media), open minded, social, 
innovative, energetic, ambitious, confident, 
motivated, and smart (Ordun, 2015) 

Highly educated, techno savvy, innovative 
(Wood, n.d) and creative (Priporas, Sthylos, 
& Fotiadis, 2017). 

Very sociable and techno savvy, engaged in 
e-commerce and m-commerce, prefer 
spending on travel and other experiences 
versus material goods (Bilgihan, 2016) 

The most application-friendly and website-
savvy generation engaging with the Internet 
for most of its daily activities (Ayuni, 2019)  

More educated (Larson, Eastman , & Bock, 
2016) and more ethnically diverse (U.S. 
Census Bureau, 2015), more likely to be 
objectively motivated than socially motivated 
when purchasing (Martin & Turley, 2004) 

Interested in new technologies, prefer 
simplicity, want to be safe, want to escape 
reality, have high expectations, and care 
about experience (Tunsakul, 2020) 

60 million consumers in this group (Montana 
& Petit, 2008) 

Will be the largest generational cohort by 
2034, at 78 million (Stanley, 2019) 

Source: (Reisenwitz, 2021) 

Coffee Consumption Behavior of Gen Y and Gen Z 

 Based on several previous research findings, the following can be categorized several 
characteristics related to the consumption patterns of Gen Y and Gen Z coffee as the younger 
generation. 
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Table 2. Gen Y and Z consumption behavior 

Consumption Behavior) Gen Y (Millennials) Gen Z 

Preference (Atlantic 
Specialty Coffee, 2020) 

Specialty beverages, espresso 
machines and ready to drink 
coffee 

Specialty beverages, espresso 
machines and ready to drink 
coffee 

Coffee drink products that 
are often purchased 
(Winsight, 2020) 

- Cold coffee or ice coffee, as 
for hot coffee are smoothies, 
sports drinks and soft drinks 
trailing behind 

Priority in purchasing 
products (PJ’s Coffee, 2019) 

Prefer the human story 
behind the product 

Purchased lots of special 
drinks 

Purchase pattern (Young, 
2020) 

- Spend less money 

Wants (Nation's Restaurant 
News, 2020) 

- Expecting more experience 
than just a cup of coffee 

Preference (Supplement 
Breakfast Journal, 2017) 

Millennials are more 
adventurous because they 
follow trends, including 
ready-to-drink coffee, nitro 
coffee, and cold drinks 

- 

Premiumization (Buono, 
2017) 

Cold brew, ready-to-drink 
coffee, and coffee pods  

- 

Preference (Vending Market 
Watch, 2020) 

Specialty coffee - 

Interest (Cvetan, 2019) Cold brew Cold brew 

Sustainability (Supplement 
Breakfast Journal, 2017) 

Interested in the quality and 
origin of the coffee beans 
(fair trade, organic, method 
of brewing) 

- 

The way of consume (Cobe, 
Gingerella, & Nash, 2019) 

Emphasize technology 
(Mobile ordering) 

Drink while on the go 

Sources : (Falkner, 2020) 

METHODS 

       This study uses a quantitative method because it is a survey research by sending semi-
structured questionnaires to respondents (Creswell, 2009). This online research uses 
electronic questionnaires that are sent to respondents spread across various provinces in 
Indonesia (Sekaran & Bougie, 2016). The sampling method uses a non-probability sampling 
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method, i.e. purposive sampling. As for referring to (Roscoe, 1975) that sample sizes greater 
than 30 and less than 500 are feasible for research, if the sample is divided into subsamples 
(Gen Y and Gen Z), the minimum sample size required for each category is 30, in this case 
The study used 200 respondents as the sample. The following is a table of questions 
distributed to respondents: 

Table 3. Questionnaire 

No Questions Answer Patterns 

1 When you were born? Gen Y (1981-1996) or Gen Z (1997-present) 

2 How old are you? 12-16 years old, 17-21 years old, 22-26 years old, 27-31 
years old, and 37-41 years old (Check list) 

3 What is your gender? Male or Female (Check list) 

4 What is your occupation? Lecturer/Researcher, Housewife, Student, Entrepreneur, 
Freelance, Civil servant/private, Jobless (Check list) 

5 How much is your income? Less than Rp 1.000.000,-, Between Rp 1.000.000-Rp 
3.500.000,-, Between Rp 3.500.000-Rp 6.000.000,-, 
More than Rp 6.000.000,- (Check list) 

6 Where is your domicile? Provinces in Indonesia or Country Abroad (Open 
answer) 

7 How many times do you enjoy the 
coffee? 

Every day, Once a week, three times a week, four times 
a week, once two weeks, Every month, Less than a 
month (Check list) 

8 Do you drink coffee on site? Yes or No (Check list) 

9 What is coffee shop which is 
visited frequently? 

Starbuck, Janji Jiwa, Kulo, Kenangan, Jco, Kopi Koi, 
Tuku, Fore, Kopi Konniciwa, Kopi Nako, Indomart 
Poin, Local Brand Coffee Shop (Check List) 

10 Who is your companion? Friend, Couple, Family, Alone (Check list) 

11 What day do you go to coffee shop? Workday or Weekend (Check list) 

12 What time do you visit coffee 
shop? 

Less than 12.00 pm, Between 12.00-16.00 pm, Between 
16.00-19.00 pm, More than 19.00 pm (Check list) 

13 What kinds of coffee drink which is 
ordered frequently? 

Americano, Capuccino, Moccacino, Frapuccino, 
Caramel Machiato, Cold Brew, Espresso, Latte, Piccolo, 
Sanger, Black Coffee, Long Black, Single Origin (Check 
list) 

14 Do you prefer hot or cold ones? Hot or Cold (Check list) 

15 What do you order out of coffee? Mineral water, tea, juice, soft drinks, cake (Check list) 

16 How much do you spend money to Rp 20.000,--Rp 29.000,-, Rp 30.000,--39.000,-, Rp 
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enjoy coffee on coffee shop? 40.000,--Rp 49.000,-, More than Rp 49.000,- (Check 
list) 

17 Why do you enjoy coffee? Just want (Uncertain), Life style/trend, Upload to social 
media, get rid of sleepiness (Check list) 

18 How do you choose coffee shop to 
go? 

Ambient place, affordable price, good quality product, 
Friend recommendation, Vary of product, trending 
coffee shop (Check list) 

19 What are your activities in coffee 
shop? 

Going to work, using internet, gathering, reading and 
writing paper, smoking, having quality time, making 
chats, finishing assignment, nothing to do (Check list) 

20 Do you often upload pictures?  Yes or No (Check list) 

21 What kinds of social media do you 
prefer to upload your pictures? 

Instagram, Facebook, WhatsApp, Never (Check list) 

22 How do you order coffee? By Shopee food, Go food, Grab food, applying All 
applications, purchasing by yourself, asking a friend, 
going to supermarket (Check list) 

 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

Respondent Demographic 

Table 4. Demographic Characteristics 

Characteristic Frequency Percentage % 
Generation 
Gen Y (1981-1996) 114 57 
Gen Z (1997- present) 86 43 
Age 
12-16 years old 0 0 
17-21 years old 29 14,5 
22-26 years old 45 22,5 
27-31 year old 58 29 
32-36 years old 42 21 
37-41 years old 26 13 
Gender 
Male 85 42,5 
Female 115 57,5 
Occupation 
 Lecturer/Researcher 5 2,5 
House wife 8 4 
Student 67 33,5 
Entrepreneur 10 5 
Civil Servant/Private 105 52,5 
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Freelance 4 2 
Jobless 10 0,5 
Income   
Less than IDR 1.000.000 36 18 
IDR 1.000.000-3.500.000 36 18 
IDR 3.500.000-6.000.000 55 27,5 
More than IDR 6.000.000 73 36,5 
Domicile    
Aceh 4 2 
North Sumatera 2 1 
West Sumatera 3 1,5 
Riau Islands 2 1 
Jambi 1 0,5 
Lampung 1 0,5 
South Sumatera 1 0,5 
Banten 30 15 
Jakarta 66 33 
West Java 53 26,5 
Central Java 5 2,5 
Yogyakarta 3 1,5 
East Java 11 5,5 
Bali 5 2,5 
West Nusa Tenggara 1 0,5 
East Nusa Tenggara 1 0,5 
Central Kalimantan 1 0,5 
East Kalimantan 1 0,5 
South Sulawesi 4 2 
Maluku 1 0,5 
Papua 1 0,5 
Perth, Australia 1 0,5 
Ankara, Turkey 1 0,5 
France 1 0,5 

Source : Own Primary Data (2022) 

       Due to this demographic characteristics, (Hung, 2012) stated that consumers with 
monthly incomes between NT$20,000 and NT$30,000 have significantly higher consumer 
characteristics than consumers with monthly incomes of lower than NT$20,000, further 
consumers with steady jobs possess significantly higher consumer characteristics than 
consumers without jobs. On the other hand, (Qian & Tiangsoonern, 2017)found that 
demographic profiles have an effect on customer buying behavior at coffee shops.  
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Coffee Consumption Behavior of Gen Y and Gen Z 

1. Frequency in consuming coffee  

       As many as 36% of respondents answered the frequency of drinking coffee every two 
weeks, then 27% once a week, while 23% answered once a month, and 14% every day. While 
others answered three times a week, four times a week, and some even rarely drank coffee or 
once in several months as shown in Figure 1. Supporting this results, Hung (2012) stated that 
consumers who buy more than once a week have higher consumer characteristics than those 
who make purchases less than once a week.  

Figure 1. Frequency in consuming coffee 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

2. The usual place to enjoy coffee 
       As many as 52% of respondents drink coffee at the coffee shop and 49% prefer not to 
drink at the place or take the coffee they ordered home. Generations Y and Z prefer to drink 
coffee at coffee shops because they like hanging out with friends and coworkers as shown in 
Figure 2. 

Figure 2. The usual place to enjoy coffee 
 

 
Source : Own Primary Data (2022) 
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3. Frequently visited coffee shop 
Of the many coffee shops in Indonesia, there are several coffee shops that are quite 
frequented by generations Y and Z. These coffee shops are mostly located in the capital 
city of Jakarta. A total of 28 % of respondents often visit Kenangan coffee, 23 % of Janji 
Jiwa coffee, but 21% of respondents also visit local coffee shops from their respective 
regions. Other types of coffee shop chosen by the respondents were 8% Starbucks, 7 % 
Tuku coffee, 6 % Fore coffee, 2% Family Mart, 2% Nako Coffee, 2 % Indomaret Point, 2 
% Kopi Kulo, and the rest were KOI Coffee, Konnichiwa, Jco, and Alfa Express as shown 
in Figure 3. 

Figure 3. 3. Frequently visited coffee shop 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

4. Companion when visiting coffee shop 
       A total of 38.5% of respondents visited a coffee shop with friends, 29% alone, 21.5% 
with a partner, and 11% with family. The tendency of generations Y and Z to visit coffee 
shops with friends because they can do activities together. 

Figure 4. Companion when visiting coffee shop 

 
Source : Own Primary Data (2022) 
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5. Day to visit coffee shop 

As many as 51% of Gen Y and Gen Z visited coffee shops on weekdays. This is done after 
they work. Referring to these, Hung (2012) underlined weekday consumers have significantly 
higher consumer characteristics than weekend consumers. 

Figure 5. Day To Visit Coffee Shop 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

6. Time To Visit Coffee Shop 
       A total of 36% of respondents visited the coffee shop at 16.00 – 19.00 pm, then as many 
as 33% visited at 12.00-15.00 pm. The rest at below 12.00 am as much as 14% and above 
19.00 pm as much as 17%. Generations Y and Z visit in the afternoon after they finish their 
activities as shown in Figure 6. Responding these, (Putranto & Hudrasyah, 2017) revealed 
that the existence of the opening hours until midnight (24 hours) is valuable.  

Figure 6. Time To Visit Coffee Shop 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

7. Types of coffee drinks that are often purchased 
       Types of coffee drinks in the top five most frequently purchased are Ice Coffee Milk as 
much as 48%, Cappuccino ranks second as much as 20%, Americano as much as 8% ranks 
third, fourth place with 7% is Espresso, Black Coffee and Latte being the choice to five 5% 
each. The rest are in the range below 5% as shown in Figure 7. Iced coffee milk is the most 
preferred choice for generations Y and Z because of their tendency to follow the current trend 
which is often called the contemporary ice coffee milk. Other than that they feel right with the 
taste. The trend of milk coffee makes the coffee shop market increase. 

45%
50%

55%

Workdays
Weekends

52%

49%

Seri1

0%

50%

< 12.00 am 12.00 –
15.00 pm 16.00 –

19.00 pm > 19.00 pm

14%
33% 36%

17%

Seri1

1335



 

Figure 7.Types of coffee drinks that are often purchased 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

8. Preference of hot or cold serving options 

Respondents chose "Cold" or cold drinks as much as 73.50% while for "Hot" or hot drinks as 
much as 26.5%. Generations Y and Z tend to choose cold drinks due to the trend of iced 
coffee with various variants that are spreading in Indonesia. Cold drinks are easier to consume 
both on the spot (coffee shop) and take home. 

Figure 8. Preference of hot or cold serving options 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

9. Other product purchased beside coffee 
Other products that are often purchased besides coffee in the first place are Mineral Water as 
much as 31%, in second place are Tea as much as 28%, in third place are Juices at 15%, Soft 
Drinks are in fourth place at 11.5% and Snacks are in fifth as much as 5.5%. The remaining 
below 5% exists as shown in the diagram. Mineral water is most often purchased because 
after drinking coffee, water is needed to neutralize the taste. 
 

 

0%

20%

40%

60%

8% 5%
20%

1%0,50%0,50%

48%

7%
1% 5% 1% 1% 0,50% 1% 0,50%

Seri1

0%

100%

Hot
Cold

27%
74%

Seri1

1336



Figure 9. Other product purchased beside coffee 
 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

 
10. Spent of money to consume coffee 
As shown in the Figure 10, the respondents' average expenditure is in the range of IDR 
20,000-29,000, 41%, the price range of 30,000-39,000 ranks second, and the third is in the 
range of IDR 40,000-49,000 as much as 18%. The rest is above 49,000 rupiah as much as 
17%. The highest purchase of coffee with a price range of IDR 20,000 – 29,000 due to the 
spread of contemporary iced coffee with a price range that is quite affordable for generations 
Y and Z. Due to value of money, (Bitner & Booms, 1981) underlined that price as a part of 
marketing mix is needed by coffee shop consumer. Agreeing with this, (Damanik & Wibowo, 
Implementasi Strategi 4P Dalam Meningkatkan Frekuensi Public Event di Harris Hotel and 
Convention Bekasi (HHCB), 2018) state that adaptation in cost considerations and pricing by 
always maintaining the quality of services and products is a guarantee for creating a match 
between value and costs incurred by customers.  

Figure 10. Spent of money to consume coffee 

 
Source : Own Primary Data (2022) 
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11. Motivation to enjoy coffee

Respondents prefer "Just Want It" as much as 69.5%, "To get rid of drowsiness" as much as 
24.5% as the second, Lifestyle/trend as the third, as much as 4% and To be posted on Social 
Media as much as 2%. From this data, it can be seen that the purpose of generation Y and Z to 
drink coffee is because “Just Want it” is unexpected as the most choice. 

Figure 11. Motivation to enjoy coffee 

Source : Own Primary Data (2022) 

12. Determinants in choosing a coffee shop

 As shown in figure 12, respondents choose coffee shops because of the delicious taste ( 
45%), next is a comfortable (29%), then affordable prices (16.5%), type of product offered 
(5%) and for the fifth is a friend recommendation (2.5%), the remaining is a coffee shop that 
is going viral (2%). Serving coffee that tastes good is the main reason Generation Y and Z 
choose coffee shops. Unexpectedly, it turned out that a friend's recommendation and what 
was going viral became the last reason for choosing a coffee shop. In line with this results, 
(Cho, 2005) argued that the quality of the coffee taste is important when we are in coffee 
shop. Furthermore, the availability of wireless internet is very important (Pozos-Brewer, 
2015) 

Figure 12. Considerations in choosing a coffee shop 

Source : Own Primary Data (2022) 
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Respondents chose activities that were carried out in a coffee shop while drinking coffee, the 
highest was chatting as much as 48%, the second order was doing assignments as much as 
25.5%, for the third place was Gathering as much as 16%. Generations Y and Z spend more 
time with friends or coworkers by chatting at cafes. In line with these, Putranto (2017) stated 
that marketers should be able to maximize the function of the coffee shop as a “third place” 
and this is especially true for consumers aged 15 to 24 years in Bandung who are most likely 
to visit to socialize with others. 

Figure 13. Activities in coffee shop 

Source : Own Primary Data (2022) 

14. Posting activities in coffee shop on social media

For generations Y and Z, it turns out that they choose not to upload photos as much as 72% 
compared to uploading photos as much as 28%. Based on the highest choice, it solves the 
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Figure 14. Posting activities in coffee shop on social media 

Source : Own Primary Data (2022) 
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Even though the Y and Z generations tend to not upload photos of coffee drinks, some of 
them have posted photos of coffee drinks. From the diagram above, the social media that is 
often used is Instagram as much as 52.5%. The second position is the option Never upload 
as much as 38.5%. Instagram is the most widely used social media because Instagram is 
currently a trending social media and has the most users. This is supported by Putranto 
(2017) which underlined that coffee shop owners could maximize the use of social media 
to promote their place because of the great results the majority of consumers use social 
media to get information that will help them decide to visit or not. 

Figure 15. Social Media as media to upload activities in coffee shop 

 
Source : Own Primary Data (2022) 

16. Other way to purchase coffee 

       Generations Y and Z use Food Delivery Service a lot with the help of applications. The 
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Food, Grab Food and Shopee Food in purchasing coffee is the convenience of the payment 
method because it has an e-wallet application. In addition, many discounts such as free 
shipping and discounts are also reasons for applying e-purchasing. This is supported by 
research (Wibowo & Damanik, 2019) which states the importance of running online 
marketing by providing delivery services through Go Food, Grab Food, or Shopee Food 
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Figure 16. Other way to purchase coffee 
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CONCLUSION 

From the survey results and the distribution of questionnaires, it is known that coffee 
consumption behavior as a lifestyle for generations Y and Z can be seen based on the 
characteristics of the age of 27 – 31 years or generation Y more often buy coffee. Generation 
Y is currently a generation of workers where more time is spent outside and is a millennial 
generation who always follows trends so that consuming coffee is a part of their lifestyle.  
Women are more dominantly fond of consuming or trying types of coffee which tend to be 
sweeter than male respondents who prefer regular coffee drinks. Public/private workers enjoy 
coffee more. However, coffee drinkers are not only for adults but also students are starting to 
enjoy coffee.  

Generation Y with income levels above IDR 6,000,000 consume coffee more often. 
Generations Y and Z who live in Jakarta consume coffee more often with a frequency of once 
a week. They like to drink coffee at the coffee shop with friends to chat in the afternoon after 
finishing their activities. Coffee shops that are often visited are Kopi Kenangan and Promise 
Jiwa. The coffee shop is mostly located in the capital city of Jakarta. Iced coffee milk is the 
most preferred choice for generations Y and Z. They tend to choose cold drinks due to the 
trend of iced coffee with various variants that are spreading in Indonesia. Besides coffee, 
mineral water is most often purchased. The highest purchase of coffee with a price range of 
IDR 20,000 – 29,000.  

Generation Y and Z's purpose of drinking coffee is because they just want to. Serving coffee 
that tastes good is the main reason Generation Y and Z choose coffee shops. Generations Y 
and Z, it turns out that they choose not to upload photos often, breaking the growing issue that 
generations Y and Z often post everything they do. Instagram is the most used social media. 
Generations Y and Z use Food Delivery Service a lot with the help of applications to buy 
coffee, the most frequently used are GoFood, GrabFood and ShopeeFood. 

MANAGERIAL IMPLICATIONS 

The findings in this study produce recommendations for stakeholders in the coffee industry, 
especially ready-to-drink coffee, to pay attention to the characteristics, consumption patterns 
and preferences and buying behavior patterns of Generation Y and Generation Y as potential 
and strategic target markets. Some things that should be prioritized in designing and running a 
coffee shop business include the 4 W and 1 H, namely What, Why, Where, When and How 
the target market (Gen Y and Gen Z) determines purchasing decisions for coffee beverage 
products. From these findings, it is appropriate for coffee shop owners to carry out a 
marketing mix (4P) namely Product, Promotion, Price and Place (distribution mix) with 
reference to the consumption behavior of coffee from Gen Y and Gen Z, so that the 
sustainability of the ready to drink coffee business can be achieved.  
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ABSTRACT 

Pakistan is one the emerging tourism destinations in south Asia. Pakistan is well known for its 
hospitality, natural landscape in northern areas and cultural depth whose food uniqueness is worth 
exploring by tourists. Along these lines, studies identifying initial trust in gastronomy marketing, 
specifically in the Pakistani context, also follow scarcity. Along with other factors, trust is also 
known to play a significant role in enhancing acceptance towards gastronomy marketing services 
in the context of Pakistani destinations and food culture. Moreover, in line with cultural findings 
differentiating Western cultures from South Asian cultures, it is essential to make sure that such 
gastronomy marketing studies will follow the same results in the Pakistani setting. Pakistan has 
great gastronomic potential and has a high capability of impressing on the promotion of economic 
development as well. Gastronomy tourism is the central aspect of connecting other tourism 
activities in view of the fact that tourism is a multi - trait and future industry functioning to bring a 
soft and progressive image of Pakistan tourism. Pakistan’s local food and cultural diversity in the 
worldwide market has lacked to develop in line with other countries. 

This paper will examine an empirical investigation into the gastronomy tourism market in Pakistan. 
The paper will further explore and investigate how the gastronomic experience influences 
destination satisfaction of tourists’ trust and loyalty. The paper further identifying how the prior 
interaction with the tourist destination can result in enhanced trust and loyalty through mediating 
effect of tourist satisfaction by integrating the e first to integrate the Self-Concept theory through 
the structural model. 

Keywords: Gastronomic experience; tourist’s motivation; satisfaction; loyalty; trust, self-concept 
theory 

INTRODUCTION 

The notion of tourism has changed over the last 20 years. Food is a vital part of the human need; it 
has become a travel influencer for tourist destinations (Mak, et al., 2017). Nowadays, in order to 
learn diverse cultures and depict a positive image of the people and country, gastronomy tourism 
is one the fastest growing industries. Furthermore, it also leaves a positive impact on the economy 
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by creating jobs and improving the quality of life for its people and overall upgrading of the tourist 
industry ( Zada, et al., 2022). Development of global gastronomy marketing is an important 
segment, a new area of research in the academic literature, often also critically monitored (Kukanja 
and Pestek, 2020). Furthermore, gastronomy is not just related to local food experience it also 
includes local culture, norms and their environment.  

When tourism destinations developed to enhance culture and food experiences for visitors and 
which influences the formation of unforgettable practices of gastronomic tourism (Long, 1998). 
Furthermore, the worldwide gastronomic tourism market will increase economy to around $1796 
billion by 2027 (Kumar and Deshmukh, 2020).In gastronomic tourism, food and culture leaves 
imprint on tourists are of immense importance for the development of satisfaction, motivation and 
trust among tourists (Gaji, et al., 2021). Approaches towards the tourist destination environment 
changed in gastronomy marketing by supporting positive attitudes accelerating visitors’ 
satisfaction leading to internal trust (Vukolic et al., 2021).  

Gastronomy tourism brings certain changes in the environment maintaining positive attitudes of 
all participants in means of satisfaction and destination trust. Gastro tourism brings certain changes 
in environment maintaining positive attitudes of all participants in means of satisfaction and 
destination trust (Vukolic et al., 2021;). According to (WTTC, 2019) World Travel and Tourism 
Council, tourism industry created 334 million jobs worldwide and contributed 10.4% to global 
GDP through direct or indirect sources. Likewise, gastronomy tourism is the primary source of 
profit generation for the country attached with global industries among other service industries. 
Due to this reason, countries are recommended to support and invest in the tourism industry (Zada, 
et al., 2022;). Since tourism infra-structure, offered facilities, diverse cultural events, food and 
sports festivals, and beautiful landscapes elevate tourists’ motivation, satisfaction and trust (Poon 
and Lock-Teng Low, 2005).  

Gastronomy tourism linked with local food and culture by inspiring tourists’ motivation, 
satisfaction and trust of destination in the area of beautiful natural landscape. Gastronomy tourism 
placed third to visit and consume local foods after culture and natural landscapes (Kukanja and 
Pestek, 2020). In Gastronomy tourism, visitors (local and international) attracted to consume and 
influenced by quality of local cuisine, local culture, religion, destination importance, natural 
atmospheric environment (Seyfi, et al.,2020). In Gastronomy tourism, visitors (local and 
international) attracted to consume and influenced by quality of local cuisine, local culture, 
religion, destination importance, natural atmospheric environment (Seyfi, et al; 2020 ). These are 
fundamentally a vital attraction for tourists, categorized according to taste, quality, and residence 
behavior and in return generate motivational messages for other travelers (Yang,  et al ., 2020). 

 In result, such food tourism are used as a competitive tool and criterion for tourists’ attraction, 
motivation, satisfaction, loyalty and destination trust (Wondirad, et al., 2021). Nowadays, tourist 
destinations are not only based on the attraction itself but also enjoy the local food that a place is 
offering. Thus, one of the most essential elements that form overall destination experiences is 
increasingly becoming the local food and culture (Hendijani, 2016). Besides, the relationship 
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between visitor’s food quality experience and tourist loyalty with gastronomic experience 
satisfaction as the mediating variable was analysed by (Agyeiwaah, et al.,2019). In addition, 
tourists are satisfied with the gastronomy experience, which in turn will increase consumer 
intentions and trust to revisit the destination in the future. Agyeiwaah, et al., (2019) states that 
unforgettable and outstanding local food experience will encourage tourists to go back to the 
gastronomy destination in the future.  

Memorable gastronomic experience would contribute to their overall satisfaction, loyalty and trust. 
Additionally, satisfied gastronomic tourists have a tendency to visit the same destination and give 
positive word-of-mouth with consumer trust Hendijani (2013a). Empirical examination of the 
relationship between gastronomy experience, tourist experience satisfaction and trust have been 
taken on. Besides, gastronomy tourism in order to visit the local way of life of communities and 
experience their local food is placed third after culture and natural landscapes (Kukanja, M. and 
Pestek, A. 2020). In view of the fact that local cuisine has become an often popular tourist attraction 
as a cultural legacy of regions (Vukolic, D et al., 2021).  

At the present time, tourist locations are primarily dependent on gastronomic holiday businesses 
in four ways (1) as an integral component of local culture, (2) as a source of income for the tourism 
industry, and, finally, (3) in the form of tangible goods sold to tourists (Berbel-Pineda, et al., 2019). 
For this reason, gastronomy tourism functions as equally an attraction and a way to convey the 
image of the region. Hence, developing an internal stimulating wave of preferences amongst 
tourists to visit the destination (Vukolic, D et al., 2021b). WTO (World Tourism Organization) 
shows concern regarding insufficient promotion of gastronomic tourism contrary to 15% of total 
tourists’ primary motivation is to choose an area rich in local foods (FITUR) (Hall, and Mitchell, 
2007). Additionally, prior research has explored the relationship between gastronomy tourism and 
various consumer behaviour constructs (Agyeiwaah, et al; 2019;). In contrast, there is lack of 
research on gastronomic tourism in academia and majority exploration on the wine industry in 
Australia and Europe (Çelebi D., et al; 2021). WTO (2019) stated that: 

The World Tourism Organization (UNWTO) definesgastronomy tourism as “a type of 
tourism activity which is characterized by the visitor’s experience linked with food and 
related products and activities while travelling. Along with authentic, traditional, and/or 
innovative culinary experiences. 

In addition, research investigating gastronomic experience as a whole affects people’s overall 
satisfaction, motivational and trust level. This paper contributes to theory and practice to increase 
the level of understanding among the academics and business community. For instance, most of 
the studies related to gastronomy marketing have been well documented in Western cultures 
(Çelebi D., et al; 2021). However, there is an omission of research in this area when discussed in 
the South Asian context. Therefore, to increase the generalizability of related research.  

We conduct this study in the gastronomy marketing context of Pakistan to ensure their promising 
results in South Asian developing countries constituting vast social, economic and cultural aspects 
of food tourism. In the case of Pakistan, above 2 million tourists in 2017 visited Pakistan, although 
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the majority had to stop at the northern areas of the country. In addition, Pakistan’s tourism industry 
is also gaining the benefits of its target brand image through schemes and campaigns such as 
“Emerging Pakistan” and “Amazing Pakistan.” For this reason, the government of Pakistan is 
promoting tourism potential nationally and internationally and putting extraordinary efforts and 
initiative to improve the tourism industry. Besides, Pakistan also expects a 30% increase in tourists 
until 2030 due to encouraging government programs and steps to encourage domestic and 
international tourism. The existing literature reveals that gastronomic tourism research took place 
in the developed tourist destinations (Agyeiwaah et al., 2019) .  

This research paper integrates the conceptions of self-concept theory and the trust and loyalty to 
provide a rationale for how gastronomy experience can help in the development of destination 
satisfaction which remained waned in the past literature. Therefore, marketing practices can also 
directly influence customer’s attitudes towards gastronomy tourism. Other than that, the past 
studies also did not develop a link between satisfaction and tourist trust destination internal 
marketing and loyalty. 

 Literature Review  

Self-Concept Theory 

In the self – concept theory, Customers’ inclinations intended for products and their self-concept 
regarding those products are dissimilar from one another (Sirgy, 2015). Rendering to the view of 
self-concept, those brands and products that are matching to the consumer’s self-concept are to be 
expected to be preferred by the customer (Singhapakdi, et al., 2015). Self-concept theory to tourism 
research was first applied by Chon (1992). In this research in Virginia and Norfolk data was 
gathered from 225 participants to study self-concept theory and customer satisfaction levels. 
Favourable association was found between self-concept theory and tourist satisfaction. More than 
a few tourism research have been conducted to assess the notion of self-concept theory. (Litvin and 
Kar , 2004) expand on the results of Chon (1992) in Singapore.  

They examined the connection amongst tourist satisfaction and self-concepts; both are real and 
anticipated concepts. Their research also established that the travel behaviour of the tourist is 
motivated by an individual’s self-concept and other components (like gastronomic experience) that 
leaves an impression on tourist behaviour (i.e., motivation, satisfaction, trust and loyalty) Chon 
(1992). Furthermore, destination satisfaction and tourist motivation was experimentally evaluated 
in Spain by applying by self-concept theory Beerli et al., (2007). It was found in results that ideal 
and real self-concepts and destination images put up with a substantial correlation directing to 
robust travel inclinations for destinations. More research was also suggested to establish the 
relationship and build up consent about self-concept theory and gastronomy tourism studies. 
During their visit to Switzerland by (Boksberger et al., 2011) used the same theory and applied in 
gastronomy tourism.  

Three key queries were highlighted by them regarding the use of self-concept theory: the 
importance of self-concept theory in gastronomy, how destination and subjective factors influence 
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our self-concept, and whether self-concept theory is valid in the gastronomy tourism industry. In 
fact food experience quality is an adapted concept from experience quality that is applied in 
gastronomic food tourism context (Chen and Chen 2010). Experience quality is the psychological 
outcome in tourism-related activities of customer participation by means of local food of the 
tourism destination (Chen and Chen 2010). During tourist destinations food is the essential 
nourishment for every visitor to be fulfilled and required. Therefore, food experience by people 
would shape the image of the gastronomy destination (Sfandla and Björk, 2013).  

Tourist food consumption is an inseparable function of the gastronomic holiday experience ( Vu et 
al., 2019). Earlier research have presented that there is a rise for new experiences for consumers 
(Wang, 2016). Although on vacation, tourists will be likely to have new experiences like enjoying 
traditional, unique and local food (Björk and Kauppinen-Räisänen, 2014). Furthermore, 
gastronomy tourist experience is not only inspired by customary local food but also can be 
influenced by social and customer experience aspect provided in a particular destination (Björk 
and Kauppinen-Räisänen, 2014).In this way, all of these features can make an extraordinary 
journey for tourists to experience the culture of a particular country on a deeper level (Hendijani, 
2016) 

Gastronomic Experience and Destination Satisfaction 

According to the conceptualization of self-concept theory in the gastronomic experience and 
destination satisfaction, when a tourist exhibits positive behaviours towards a destination, it 
generates feelings of trust, social bonding, and customers experience and loyalty. Hence, the 
gastronomic experience formed during the Self-Concept can transform tourists’ attitudes and 
behaviours like satisfaction and step towards future revisit. In gastronomy, tourist reaction is 
inspired by gastronomic experience; either they have an impression of satisfaction or not 
satisfaction from the destination. As a result visiting a particular location with some expectations 
(Mengual-Recuerda.,et al 2020).  

Henceforth, satisfaction is an estimation of precise viewpoints affecting a standard, but the 
literature review presents no consensus on theorising satisfaction (Mengual-Recuerda., et al 2020). 
Since last several years, community and academic interest in gastronomy has grown gradually. 
Besides, the subject is traced back to the concept of tourist satisfaction (Khan, 2022).Thus, finest 
dining experiences are attained via motivation and memorability, nonetheless, for future 
encounters, previous experiences are indispensable (Khan, 2022). 

 Gastronomy plays an imperative role in the tourism industry. Hence, to attract tourists, food 
gastronomy has been developed as a vital entity among other products. Tourists intensify their 
motivation and trust toward a specific destination on the basis of their satisfaction with local 
gastronomic food and culture (Cordova-Buiza, 2021). Tourism industry welcome visitors in sizable 
numbers and produces profit in return trough gastronomic experience Gastronomic experience 
depends on multiple factors, such as tourist destinations, food preparation and presentation, 
developing their trust and local community customs.  
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Tourist experience while visiting the destination influences gastronomic satisfaction. Tourist 
satisfaction or dissatisfaction will influence the image of destination by good or unhealthy food 
experience (Cordova-Buiza, 2021). Scholars from different perspectives study the gastronomic 
association with the destination’s image, food and overall experience (Lin, 2022). Gastronomic 
tourists’ local foods induce them to experience food tourism (Tong, 2016). Similarly, Local and 
tourists from various parts of the world search for national and international tourists, search for 
gastronomy destinations in their selection and pay exclusive consideration to locations rich in local 
foods (Rodríguez-Gutiérrez, 2020). At the present time, gastronomy has become one of the key 
motives for tourist holiday satisfaction. So indeed, a positive connection exists amongst 
gastronomic experience and destination satisfaction (Folgado-Fernández, 2017). Additionally, 
Destination desirability and tourist satisfaction are interconnected with gastronomy, a principal 
motivational reason for going to a precise destination (Agapito, 2017). 

Destination Satisfaction and Destination Loyalty 

The Self-Concept theory and destination loyalty are incorporated to explain the mechanisms drawn 
in the structural framework. Self-Concept theory occurs when one party exhibits a voluntary action 
for products that are dissimilar to others. Moreover, Self-Concept takes place when a prominent 
level of trust and commitment is established between two parties. Studies incorporating Self-
Concept theory and loyalty perspective argue that both of these phenomena concurrently 
demonstrate ways in which customer-oriented behaviours of tourists. Currently, gastronomic food 
has been recognised to play a notable role in travel experience.  

It is time after time mentioned as one of the most substantial dynamics in tourism research (Saeed., 
2022). exceptional way to show off a destination’s distinct culture , values , traditions and food 
quality while also influencing travellers’ opinions, loyalty, trust and satisfaction. According to Lv, 
and McCabe (2020) the quality of food has a major effect on tourists’ returning intentions to the 
destination, and as a result, loyalty and trust to the tourist area develops.  

Literature asserts that in the previous research, customer destination satisfaction directs re-visits to 
a particular destination which is an important indicator of destination loyalty. Subsequently, with 
the overall gastronomy experience, behavioural loyalty is established due to tourists’ satisfaction 
(Saeed., 2022). Tourists’ expectations about gastronomy, destination, and frequency to visit again 
forecast their loyalty (Raggiotto and Scarpi 2021). Tourists represent their countries, presenting 
destination experiences and building images in a sophisticated way to others. These endorsements 
inspire them and others to visit certain destinations and experience gastronomy. The satisfaction 
from local quality foods, contribute to tourist loyalty toward specific destinations (Raggiotto and 
Scarpi 2021). 
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Discussion and Conclusion 

Further exploring the significance of gastronomic experience behaviour in augmenting trust in the 
tourist destination, trust plays important role of a analyst for positive satisfaction. The 
characteristics of the self-concept theory are again integrated for the demonstration of this 
relationship. Under the principle of self- concept theory, it can be argued that when tourists 
experience integrity and honesty from customers (local food and destination), this evolves 
customer (tourist’s) trust in them.  

This can be the result of a tourist's perception as an individual in terms of expecting effective 
services. Besides, satisfaction will lead to trust during the service encounter, tourists also evaluate 
destination in terms of integrity, competence, and benevolence. Therefore, we predict that based 
on these assessments of food tourism, visitors will be satisfied with the destination. The figure 1.1 
gastronomic experience behaviour of visitors to destination highlights the overall satisfaction 
relationship of tourists. 

Figure 1.1 Gastronomic Experience Behaviour of Visitors to Destination 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

As such, when tourist satisfaction builds trust in a destination in the environment, this trust could 
be communicated in the form of positive word of mouth. Therefore, the paper that the gastronomic 
experience and satisfaction in the environment that offers trust in a destination. Therefore, this type 
of trust depicts the tourists’ acceptance of positive experience to fulfil one's needs. The reputation 
of a destination as being trustworthy may reflect its proficient competency and therefore, influence 
by the satisfaction building in the gastronomic experience. Sirgy (2015) argued that satisfaction in 
a self-control theory provides the ability to predict upcoming actions by an individual and builds 
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confidence and trust for future acts taken by them. In addition, tourist assessment regarding the 
trust assurance in terms of perceived destination satisfaction has been regarded as the most 
influential factor for stimulating gastronomic experience. A positive gastronomic experience may 
inspire destination satisfaction as behaviour forms trust in the destination by means of security in 
the place. The satisfaction converts unpredictable and undefined relationships of trust into 
comparatively stable ones and builds the capability to forecast behaviors of a relationship partner. 
(Kingshott, 2006). 

In conclusion, gastronomy tourism is vital for the region and Northern Areas of Pakistan to develop 
long-term arrangements as an integral part of for local economy and community of a region. This 
bears the natural potential to enrich the visitor experience, establishing a direct connection to the 
region, its people, culture and heritage of Northern Areas of Pakistan. Over the last ten years the 
interest in gastronomy tourism has grown in the Northern Areas of Pakistan, due to its natural 
culture and heritage alongside its essential promotion of regional identity.  

Gastronomy tourism is the fundamental aspect of connecting other tourism activities in view of the 
fact that tourism is a multi - trait and future industry functioning to bring a soft and progressive 
image of Pakistan tourism. Pakistan’s local food and cultural diversity in the worldwide market 
has lacked to develop in line with other countries, this will give Northern Areas of Pakistan 
competitive edge, over other destinations around the region and will able to position themselves as 
destinations for gastronomy tourism among international visitors. 
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ABSTRACT 

Culinary is everything related to food and cooking. Nowadays, culinary tourism has become a 
tourism for the wider community when they visit an area or tourist attraction. This study discusses 
the naming process of the Yogyakarta Palace traditional culinary names served at Gadri Resto by 
applying ethnolinguistic study. The purpose of this study is to describe the origin of the naming 
process of these traditional dishes. The method used in this study was descriptive qualitative 
method by applying ethnographic and folklore research method (Dundes, 2007). The results of this 
study found that the food name is created based on the type of the ingredients used to produce it 
and the shape of the food itself, which looks like the animals such as manuk (Javanese word means 
birds), and elephants. 

Keywords: Culinary Tourism, Dishes, Folklore, Naming/Defining,  

INTRODUCTION 

Tourism industry is one of the world's most rapidly growing economic sector which is able to 
improve the standard of living of the people of a country. The development of the tourism industry 
is quite quick as a leading commodity of a certain area in the middle of the well-developed virtual 
world which makes it easier for someone to book an accommodation and transportation. However, 
at the beginning of 2020 especially during the COVID-19 pandemic, the Indonesian tourism 
industry was getting down. Many tourists had to stay at home and were not allowed to do any 
tourist activities. Anisa (2021) said that the pandemic required people to reduce activities in public 
spaces in order to reduce the risk of being exposed to the Covid-19 virus.  

This case, then, caused boredom which is able to lead someone to be stressed and depressed due 
to the ongoing pandemic. Meanwhile, Kertajaya (2020), said that the trips made by tourists after 
staying at home for a long time due to the Covid-19 pandemic were called as Revenge Tourism. 
Tourists make trips or activities on tourist attractions they are interested in. One of the things that 
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attracts the tourists' interest is a culinary tour to an area they want to visit. There are many ways to 
attract potential tourists to do culinary tourism. One of them is to introduce the uniqueness of the 
foods and drinks. The uniqueness of these dishes can be reflected through their taste, appearance, 
presentation, ingredients, cooking method, tools used to cook and serve the dish, place, price, and 
the origin of the culinary names, which is considered as the mainstay of the culinary tourism. 
Related to the origins of the traditional food of the Yogyakarta Palace, of course, it cannot be 
separated from the use of the language that makes the food unique. 

Language has a function as a tool in communication, which aims to convey messages, concepts, 
and thoughts as well as to reveal a culture. This is in line with the thoughts of Mahadi and Jafari 
(in Hestiyana, 2022) which state that language and thought are a unity that can be likened to a 
coin, which has two sides: one side is for the language and the other side is for the thought. 
Furthermore, Sugianto (2017) explains that language has a close relationship with culture. The 
relationship between language and culture was also conveyed by Chaer (2013) who states that in 
analyzing the meaning of a language, it can also be seen on the practical classification of the 
cultural life of the speakers. Aji in Hestiyana (2020) also say that language can be a horizon for a 
certain culture. Meanwhile, culture according to Sugianto (2017) is the result of actualized 
expression in language with a concrete form of creativity and initiative. Meanwhile, the dictionary 
(Purowdarminto: 1982) states that culture is a common sense. 

The two aspects mentioned above, language and culture, are an inseparable units. It is because 
these two aspects support each other and cannot be separated from each other. Without culture, 
the language will not develop properly and without language, the culture will never exist. The 
functions of language are as a tool for cultural development, a cultural successor pathway, and an 
inventory of cultural characteristics. In other words, culture can be interpreted broadly because 
there are also many relationships between language users and their environment. Therefore, many 
good names appear as names of places or foods. 

Several names of creatures, objects, activities, and events can be traced back to their origins. The 
basis for naming process according to Chaer (1995) is the imitation of sound. It means how we are 
giving names of the creatures, objects, activities, and events based on the sound of the object or 
the sound generated by the object itself. For example, a small reptile-like animal that crawls on the 
wall is called a house lizard (Indonesia: Cicak) because it sounds "cak, cak, cak". In addition, the 
basis for naming process is the similarity between one object to another.  

It means that we are giving name of the creatures, objects, activities, and events through the 
similarity of these objects to the others, such as: moonlit cake, umbrella candy, marbled candy, 
and so on. Furthermore, the basis for naming can be based on the origin place of something. It 
means that naming creatures, objects, activities, and events can be done based on the place where 
the object was found, such as: Jeruk Bali, Petis Madura, and Javanese tamarind (Kusumangtyas, 
Wibisono & Kusnadi, 2013). The similar things are also found in many Indonesian culinary names, 
especially in the island of Java. Culinary names in Java are usually taken from Dutch language or 
the name of a place in Java. 
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Culinary definition in general is an activity related to cooking activities. Culinary can also be 
interpreted as processed products in the form of side dishes, snacks, and drinks. Culinary is 
inseparable from cooking activities which are closely related to daily food consumption. The word 
culinary (Indonesia: Kuliner) is an English loan word which means relating to cooking activities. 
In its development, the use of the term culinary is used for various activities, such as culinary arts. 
It is the art of preparing, cooking, and serving food. Currently, culinary has become a lifestyle that 
cannot be separated from everyday life because food is a daily necessity. All of those things require 
a good way of processing and producing foods. Nowadays, culinary delights, whether in the form 
of food, snacks, or drinks in Indonesia have been well-spread to everywhere. Many restaurants in 
Indonesia have begun to develop various types of culinary products, both modern and traditional 
culinary products. Several of Indonesia traditional dishes can be found at Gadri Resto in 
Yogyakarta. 

Gadri Resto, formerly known as nDalem Joyokusuman, was found in 1916 on the orders of Sri 
Sultan Hamengku Buwono VIII who wanted to re-arrange the front part of the Ngayogyakarta 
Hadiningrat Palace. Before being changed into a restaurant and museum, this restaurant, located 
at Jalan Rotowijayan Number 5, was the residence of Kanjeng Raden Tumenggung 
Condrokusumo, the nephew of Sri Sultan Hamengku Buwono VII. After Kanjeng Raden 
Tumenggung Condrokusumo died, this place was used by Gusti Bendoro Pangeran Haryo Bintoro, 
the younger brother of Sri Sultan Hamengku Buwono IX who has a role as Narpa Cundaka Dalem. 
nDalem Joyokusuman or known as Gadri Resto is part of the Ngayogyakarto Hadiningrat Palace 
which was built as a tourist attraction with Javanese architectural style. This place is also used as 
a place to live. Curently, Gadri Resto is owned by Gusti Bendoro Pangeran Haryo Haji 
Joyokusumo and his family. GBPH Joyokusumo is one of the sons of Sri Sultan Hamengku 
Buwono IX. Meanwhile, his wife, Kanjeng Raden Ayu Widyaningrum, is one of the younger 
sisters of Sri Sultan Hamengku Buwono X, Yogyakarta Governor, with the title of Constitute 
Kawedanan Hageng Panitra Pura and his role is to be Narpa Cundaka. 

In this article, the researcher focuses on the term used as the traditional culinary names at Gadri 
Resto, Yogyakarta Palace. It was aimed to find the origin of the naming of these traditional foods. 

TEORETHICAL FRAMEWORK 

1. Naming Processes 

Naming and defining are two processes of symbolizing a concept referring to a certain reference 
outside the language. In naming an object, event, or a certain occasion, there are several symptoms 
of the emergence of idioms. In human life, people often, of course including us, find it difficult to 
give names or labels to the objects or events that are around them, because there are too many 
objects or events in this world. Therefore, there are many names of object groups or things, for 
example the names of animals, names of plants, names of fruits, or names of foods. 

Words or idioms are the way of naming something experienced by the speaker. In naming an 
object, event, or occasion, it can be classified as (1) Naming based on sound/vocal imitation 
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(onomatopoeia). It is a primitive basis for naming the objects. Onomatopoeia is a naming process 
because of the similarity of the sound produced by the object; (2) Naming process based on the 
part of the whole object assumption. This phenomenon occurs because we are not able to mention 
the item as a whole and in detail but only its special characteristics; (3) Naming process based on 
its prominent characteristics. This process happens based on semantic events due to the 
transposition of meaning of its usage in a sentence such as the change of a certain 
characteristic/behavior to be an object; (4) The naming based on the appellative. It is a naming 
process of an object, event, or occasion based on its inventor, manufacturer, or the name of a 
person in history; (5) Naming based on place of origin. A number of object names that can be 
traced based on the name of the objects’ place of origin such as the origin of the food names; (6) 
Naming based on materials which establish an object. There are a number of objects taken from 
the substance of the object itself; and (7) Naming objects based on the similarity. It happens when 
the object and its name have the same characteristics. 

2. Traditional Cuisine 

Food is able to be considered as a tradition. It is because at first food was used in various rituals 
and traditional ceremonies and also it was made from generation to generation. In making or 
producing food, both methods and the ingredients are passed down from generation to generation 
continuously. Food is not only used for human consumption, but it is also a medium in establishing 
a relationship between humans and God or ancestral spirits, fellow humans, and their nature. Food 
can also be seen as a form of cultural acculturation. The concept of nowadays food and drink is 
not only related to the things which are used to make us feel full. However, its understanding 
shifted to environmental, health, and cultural issues (Savitri and Nugroho, 2017). In the context of 
health, humans are encouraged to consume foods that are nutritious and healthy. 

According to the Sundanese, food or kadaharan is an object that can be eaten. In Sundanese culture 
there is an assumption that "a person has not been said to have eaten if he has not eaten rice with 
its side dishes" (Yani, 2016). For example, even though someone has eaten one plate of boiled 
cassava, three boiled sweet potatoes, boiled corn, and three slices of bread, he even eats kupat tahu 
and lontong (both dishes are made from rice), he still thinks that he has not eaten because he has 
not eaten rice yet. 

According to Sastroamidjojo (in Muliani, 2019), what can be categorized as traditional food is any 
food that has the following criteria: (1) commonly consumed by generations to generations, (2) 
has a taste that matches with what the community wants, (3) does not have any contradiction with 
the religion and beliefs of the local community, (4) made from food ingredients and spices 
available around the local environment. In producing a traditional food, the role of culture is very 
important. It is in the form of skills, creativity, a touch of art, tradition, and taste. 

If the culture of a community is getting higher, the forms of its traditional foods is getting more 
various too. Moreover, the process of producing the food is getting more complex. The traditional 
food found in the Special Region of Yogyakarta is the original food of the Special Region of 
Yogyakarta itself. From every region in Yogyakarta, there are various kinds of food with various 
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variations too. It is a kind of regional wealth owned by the Special Region of Yogyakarta. With 
the development of traditional food, it will provide opportunities for traditional food to compete 
in the free market era. It includes the effort in supporting the Special Region of Yogyakarta as one 
of the world-class tourist destinations. Yogyakarta as a tourist destination has so many traditional 
foods. The diversity of traditional foods strongly supports the realization in making traditional 
food as a culinary tourism attraction. In this study, what is meant by traditional food is all types of 
food and traditional snacks which use local ingredients. It is served with local stuffs and reflecting 
the identity of the local community. 

3. Etnolinguistics 

Ethnolinguistics comes from the word ethnology and linguistics, which was existed as a 
combination between approaches by ethnologists or cultural anthropologists with linguistic 
approaches. Ethnolinguistics can be classified into two, namely, (1) linguistic studies that 
contribute to ethnologists and (2) ethnological studies that contribute to linguistics. The study of 
the linguistic problems of a society is a cultural phenomenon and it can be used as an understanding 
of a culture6. From this understanding it contains two important aspects that are interconnected: 
language and the culture of a community. 

Duranti (1997:1-2) terms ethnolinguistics with Anthropological Linguistics (Linguistik 
Antropologi)7 (Anthropological Linguistics)8. Anthropological linguistics is defined as the study 
of language as a source of culture and speech as a cultural habit or practice. In line with this 
concept, Foley (1997) in Syarifuddin (2008:103), anthropological linguistics is an interpretive 
discipline which explores more about language to find the cultural understanding. Mbete (2004) 
states that cultural linguistics is actually an interdisciplinary study that examines the covariate 
relationship between the language structure and the culture of a society (cf. Ola, 2005). 

The establishment of ethnolinguistics is closely related to the "Sapir-Whorf" hypothesis. The 
"Sapir-Whorf" hypothesis is considered as language relativism from the mind of Boas (Sampson 
in Edi Subroto, et al 2003:6). This hypothesis states that human language shapes or affects the 
human perception about the environment of the reality of its environment. It can also be said that 
human language affects the environment in processing and creating categories of surrounding 
reality (Sampson in Edi Subroto, et al 2003:6). 

RESEARCH METHOD 

The research method used in this study is qualitative method by using an ethnographic research 
approach and folklore method (Dundes, 2007). Bramwell (2016: 269) says that the naming practice 
used in a society can be investigated by ethnographic research. According to him, in ethnographic 
research, researcher mingles in a society for a certain period of time. He then records all of the 
findings by writing field notes which is aimed to gain understanding from the perspective of the 
restaurant owners or culinary experts of the Yogyakarta Palace. Meanwhile, in collecting data, the 
researcher used participant observation techniques, interview techniques, and literature study 
techniques (Sudaryanto, 1993). The data source in this study is Gadri Resto which is located near 
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the entrance gate of the Yogyakarta Palace. While the object of research is the traditional foods of 
the Yogyakarta Palace served at Gadri resto. 

DISCUSSION 

Based on the results of observations and interviews with several informants from Gadri Resto, 
several food samples were found as follows. 

1. Nasi Blawong 

Nasi Blawong is served in a ceremony called as tinggalan ndalem Sultan which has been done 
since the era of Sri Sultan Hamengku Buwono I. This food is called as Nasi Blawong because it is 
served on a blue plate (Dutch: blauw). Nasi Blawong is not made from brown rice even though its 
color seems to be red. The red color is obtained because the rice is cooked with spices such as 
cinnamon, nutmeg, cloves, lemongrass, and coconut milk. It is also added with salt as a flavor 
enhancer. Nasi Blawong is served with a side dish called Lombok Kethok Meat, Telur Pindang, 
Fried Bacem Chicken (whole chicken, not shredded), and sprinkled with fried onions. Lombok 
Kethok meat itself is a favorite dish of Sri Sultan Hamengkubuwono VII. It is made from beef 
which is stir-fried with lombok (chili) and then it is being cut into pieces (Javanese: kethok-kethok). 
Below is a picture and the plating of Nasi Blawong. 

 
Figure 1. Nasi Blawong 

Source: Field Observation, 2022 

2. Nasi Punar/Nasi Kuning 

Nasi Punar, generally people call it as Nasi Kuning (Yellow Rice), is the favorite dish of Sri Sultan 
Hamengkubuwono to I to X. Nasi Punar has a yellow color since it is using the turmeric as its 
natural food coloring. The yellow color of the Nasi Punar symbolizes gold, which means wealth 
and prosperity. Nasi punar is usually served at the Royal Family’s birthday ceremony or Tinggalan 
Dalem Ceremony.  Nasi Punar is usually served with sliced omelet, kering kentang, sambal goreng 
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reni (a kind of chili sauce), srundeng kelapa, fried chicken, and fresh vegetables. Nasi Punar is 
also usually served on a banana leaf. The banana leaf itself symbolize calm. The color green often 
symbolizes nature and freshness. Due to its strong association with nature, green is often 
considered to represent serenity, luck, and health. Here is a picture of the Nasi Punar and the 
plating of the food. 

 
Figure 2. Nasi Punar 

Source: Field Observation, 2022 

3. Nasi Golong 

Nasi Golong is a food which is usually served when someone is having a Kol - Kolan event 
(tahlilan). In Yogyakarta, Nasi Golong must be served in every ritual held at the Yogyakarta 
Palace. Nasi Golong is usually served inside of banana leaves which has been shaped like a bowl 
(takir) and the rice is rounded as big as a human’s fist. On top of the Nasi Golong, there are fried 
empal meat, fried tempeh, and round-shaped fried coconut. The round shape of Nasi Golong means 
that every desire and goal must be completely ‘round’ and unchanged. Here is a picture of Nasi 
Golong. 

 
Figure 3. Nasi Golong 

Source: Field Observation, 2022 
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4. Ongklok Kentang 

Ongklok Kentang is the favorite food of Sri Sultan Hamengkubuwono VIII and IX. This food tastes 
like a western food because it has a combination of potatoes, milk, and butter. Moreover, it is 
called as Ongklok Kentang because it is cooked by adding boiled potatoes with pepper and salt to 
add flavor and then it is mixed with milk and butter into a covered pot. After that, it is being 
ongklok-ongklok (shaken) so that the potatoes are crushed but not really smooth like mashed 
potatoes. Below is a picture of Ongklok Kentang plating. 

 
Figure 4. Ongklok Kentang 

Source: Field Observation, 2022 

5. Manuk Nom 

Manuk Nom is a snack favored by Sri Sultan Hamengkubuwono VII as a dessert and also by Sri 
Sultan Hamengkubuwono VIII as an appetizer. The basic ingredient of this sour and sweet food is 
coming from the fermented green sticky rice (Tapai Ketan Hijau) which is squeezed until its water 
is completely depleted. This fermented green sticky rice is then mixed with fresh milk, sugar, eggs 
and steamed for about 20 minutes and then served with fried chips. This snack tastes crunchy 
(Javanese: krenyes–krenyes). When we chew this food, it feels like we are enjoying a pullet or 
cockerel (Javanese: iwak manuk-bird; nom-young). Below is a picture of the Manuk Nom snack. 

 
Figure 5. Manuk Nom 

Source: Field Observation, 2022 
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6. Gajah Dekem 

Gajah Dekem is a favorite snack of Sultan Hamengkubuwono VI which looks like Semar Mendem 
with a larger size and different wrapper. This snack is made from sticky rice stuffed with stir-fried 
meat and wrapped in an omelet. This snack is called Gajah Dekem because of its big size, and it 
looks like an elephant (Javanese: Gajah) which is sitting folded (Javanese: dekem) on the ground 
with all four legs pulled inward (curled up). This snack is made from glutinous rice boiled with 
coconut milk for its savory taste. Its thin omelet is made from eggs mixed with flour, water, and 
cooking oil as the skin to wrap the sticky rice. The grounded beef is sauteed with shallots, garlic, 
coriander, lemongrass, lime leaves, brown sugar, salt, and thick coconut milk as its filling. Next, 
the glutinous rice is shaped into a round as big as our fist and then it is filled with stir-fried beef 
and wrapped in an omelet. The picture below is a snack called as Gajah Dekem. 

Figure 6. Gajah Dekem 

Source: Field Observation, 2022 

7. Beer Jawa 

Javanese beer (Beer Jawa) can be served as a warm or cold beverage. It is Sri Sultan 
Hamengkubuwono VIII's favorite drink and always served when he is resting (Bertetirah) at the 
rest house (tetirahan) at Villa Ngeksikondo, Kaliurang, Yogyakarta. He consumes it especially 
when he feels sick. It is because it gives him a warm yet fresh taste as well. Javanese Beer is a 
combination of Wedang Secang with lime juice. Therefore, it makes the red color of the Secang 
wood fades by the squeeze of lime juice to yellow, just like the color of beer. During the Dutch 
colonial period, Javanese people who rejected to drink alcoholic beverages could not enjoy the 
benefits of beer to warm their body. Therefore, Javanese beer is created with the tastes, color, and 
benefits are similar to beer but not alcoholic. Below is a picture of Javanese beer. 
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Figure 7. Beer Jawa (Javanese Beer) 

Source; Field Observation, 2022 

8. Wedang Secang

Wedang Secang is served as a warm beverage so that it is able to warm our body when it's cold. 
This beverage, which is the favorite of Sri Sultan Hamengku Buwono IX, is red because it is made 
from boiled Secang Wood. Secang wood is a type of plant that if the wood shavings are put into a 
liquid, the liquid will turn red. The warm taste is not only coming from the boiled water but there 
are also the Secang wood itself, cinnamon, brown sugar, a little pepper, and red ginger that have 
been burned and crushed. 

Figure 8. Wedang Secang 

Source: Field Observation, 2022 
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CONCLUSION 

From the results of observations and interviews, it can be concluded that the naming of the 
Yogyakarta Palace traditional food found at Gadri Resto is the result of the naming process derived 
from the food ingredients which is used in producing a certain dish. Moreover, it is also influenced 
by the types of spices used so that the food color is able to change from its original color. The 
naming process can be based on the combination of the flavors of the food as well. In addition, the 
form of food is also able to be the basis for naming the traditional food of the Yogyakarta Palace. 
There are foods that look like a certain animal such as Manuk Nom and Gajah Dekem. The name 
of both dishes is given because their shapes look like an elephant (Gajah) and birds (Bird). 
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ABSTRACT 

Some studies were focused on increasing customer preferences in coffee consumption in Klang 
Valley. They were influenced by consumer purchasing intention. Thus, there is a gap between 
competitive problems in marketing and personal factors such as demographic; age and  life-
cycle stage, income level, lifestyle, and personality, and identify precisely to different types of 
consumers comply with their requirements when purchasing intention. The main objective of 
this research is to gain an in-depth analysis of the factors that influence the consumer buying 
intention of coffee and to study the relationship between personal factors towards purchasing 
intention of coffee culture. This research used the literature review as the main source of data, 
secondary data is obtained through previous findings on the research topic. For this study, they 
presented a comprehensive explanation of the research topic. Literature reviews were 
conducted to find out the theme of behavioural changes amongst consumers that influence the 
preference  the rise of coffee culture regarding the research topic. 

Keywords: Coffee Culture; Consumer Behavior; Purchasing Intention; Age and Life-Cycle 
Stage; Income Level; Lifestyle. 

INTRODUCTION 

In Malaysia (Ong, 2021), a historically tea-drinking nation, the culture of coffee consumption 
is becoming highly prevalent, especially among young people and professionals (Thomas et al., 
2021). Coffee has been provided at Malaysian branded retail establishments such as Coffee 
Bean and Starbucks since 1997. As a result, local coffee culture has started to emerge. It started 
with the branding of neighborhood coffee shops and the selling of "kopitiams," and it has since 
expanded to encompass services like selling items as well as researching how to invest in 
technology as part of marketing strategies to draw in younger generations (Thomas et al., 2021). 
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As coffee culture has developed, there are now many different types of coffee businesses, 
including coffeehouses and shops that provide hot and cold versions of espresso, latte, and 
cappuccino. The neighborhood coffee shop is now drawing influence from Coffee Bean and 
Starbucks, who are starting to reinvent their corporate identities while also providing service 
and evoking a "third place" atmosphere. Coffee shops may be found virtually anywhere in 
Kuala Lumpur (Mohamud et al., 2017), and coffee culture is becoming increasingly popular 
among young people in the Klang Valley (Lee et al., 2017). 

Thus, in this new global economy, establishing client views and expectations has become vital 
to success. Executives of the firm must evaluate both their products and the essential 
characteristics of the market to compete (Ekmekçi, 2009). To preserve their competitive edge, 
local premium coffee shop owners must grasp the critical aspects that will aid in raising 
consumer buy intention. Understanding client views and expectations are now essential for 
success in the new global economy. Offering products made for certain goals, such as 
employment, lifestyle, age and lifecycle, money, and personality, is the only way to achieve 
this goal (Njeru, 2007). 

The early 1980s saw the first signs of globalization, which led to some changes in marketing 
and other business operations. All of the businesses are now in competition with one another 
as a result of these changes (Ekmekçi, 2009). According to Flanders Investment & Trade, 
Malaysia Office (2020), the Malaysian food and beverage (F&B) business is a rapidly- 
growing market, and Malaysians' increasing urbanization has raised their need for a distinctive 
coffee experience, fueling demand for the F&B industry. The hot coffee category is predicted 
to see the quickest annual growth rate (CAGR) of 5.8% from 2019 to 2024, which is primarily 
responsible for the expansion of the beverage industry (Global Data,2022). 

LITERATURE REVIEW 

Consumers' buying intentions or behavior are characteristics of human conduct in general. This 
study has deployed numerous ideas that focus on the study's goal, based on relevant theories 
that focus on purchasing behavior. Subjective norms or perceived social power to execute a 
specific action is a function of the reference perspective, is the social pressure put on users by 
their family, relatives, or close friends, and is taken into account before the individual performs 
the activity (Ajzen, 1991). Perceived behavioral control (PBC) reflects people's perceptions of 
how simple or difficult it is to accomplish an action (Ajzen, 2002). 

It indicates how people believe they have access to the opportunities and resources—such as 
money, time, and other resources—necessary to carry out the activity, as well as how confident 
they are in their capacity to do so. When customers have more favorable views and intentions 
to cease a habit, they are more likely to engage in that action (Ajzen, 1991). The model contains 
a comprehensive list of social, psychological, and marketing factors that impact buyers' 
capacity to interpret product information rationally. The theory believes that customer 
purchasing behavior is logical and that the process is repeated with future purchases. The figure 
illustrates how consumers decide to make purchases after a predetermined length of time has 
passed (Njigua, 2018; Yahya, et al., 2022).  
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According to Lewsley (2021); Mehrotra, et al., (2022), youngsters aged 13 to 18 consume the 
most coffee daily. Furthermore, according to the statistics above, 37 percent of youngsters in 
this age range consume these beverages daily, up from 23 percent in 2014 and 31 percent in 
2016. A 2014 survey found that 10% of youngsters between the ages of 2 and 11 consumed 
coffee in the years 1999–2000. That ratio had more than quadrupled to 24 percent of caffeine 
usage a decade later. Following that, prominent health organizations such as the American 
Academy of Pediatrics (Castle, 2017; Maharani, et al., 2021; Yahya, et al., 2022) recommend 
that children under the age of 12 refrains from consuming caffeinated foods or beverages. 
Finally, Hirschmann (2021); Yahya, et al., (2022) cites Starbucks and The Coffee Bean & Tea 
Leaf as examples, as well as homegrown coffee brands like Oldtown White Coffee, which 
helped boost its acceptance among Malaysia's youth. 

Previous studies defined income as the amount of money gained from one's work. The amount 
of money a person can spend depends on their work and income. A higher-income individual 
would virtually always buy goods that a lower-income person would deem expensive. The 
quantity of a person's salary and financial obligations influence their capacity to purchase a 
service or product. The capacity of a customer to buy a product was assumed to be significantly 
influenced by a person's economic level (Njigua, 2018); Yahya, et al., (2022). Lautiainen 
(2015); Maroufkhani, et al., (2022) previously investigated the elements that impact customer 
purchase decisions when selecting a coffee brand and discovered that personality influences 
consumers' opinions of themselves, their surroundings, and others. Additionally, the views, 
values, and people around have an impact on personality. An individual's personality adapts as 
they mature and travel about. Many individuals consume many cups of coffee each day.  

RESEARCH METHODOLOGY 

This research used the literature review as the main source of data, secondary data is obtained 
through previous findings on the research topic. For this study, they presented a comprehensive 
explanation on the research topic. Theoretical and empirical review of the literature was 
performed to develop the study variable. Further discussion will be presented in the next session 
(Yahya, et al., 2022).  

FINDING AND DISCUSSION 

Consumers are still searching for lower prices of the same quality with respect to private label 
goods because they are very price aware (Retnawati et al, 2018; Maharani, et al., 2021; Yahya, 
et al., 2022). Identifying the aspects that influence consumers' decisions and how they make 
decisions will aid in the creation of efficient marketing techniques aimed at retaining customers 
and attracting new ones (Abdullah, et al., 2016; Maharani, et al., 2021; Tangeren, et al., 2022). 
The interests, choices, preferences, views, and opinions of consumers, as well as their lifestyles 
and regular manifestations in different activities, even within the same culture, class, and 
socioeconomic occupation, all have an impact on their purchasing behaviour. A style of life is 
a distinct model of a person's existence and expression in a society where individuals buy items 
based on their actions and opinions (Maroufkhani, et al., 2022). The way people live and spend 
their money is reflected in their consumer behaviours. It is predicated on a confluence of present 
conditions, inherent traits, and prior experiences. Lifestyle influences consumer product 
selection (Rehman et al., 2017; Yahya, et al., 2022). 
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Concept/ Theory of Purchase Behavior 

Depending on the direction, the buying channel can be split into online and offline networks. 
Online channels include ordering products online via the Internet and smart devices, while 
offline channels include cash purchases and purchasing in physical shops (Wilson and Daniel, 
2007; Brynjolfsson et al., 2013; Deloitte,2015; Zhihong Li, et al., 2019; Mehrota, et al., 2022). 
The marketing strategy is to generate desire for the goods and profit of the firm, in fulfilling the 
consumer desires, either now or in the future (Tangeren, et al., 2022). For such a purpose, the 
reactions of buyers mostly in case of various existing characteristics in different cost, payment, 
and even the procurement and travel methods are essential besides market analysts (Yahya, et 
al., 2022). 

Thus, it is important to consider the variables that influence the purchasing cycle and the 
purchase decision of your advertising department and promotional staff (Sangurde, et al., 2019; 
Yahya, et al., 2022). Buyers do not just buy a good and service for some of its specific 
usefulness, as well as for its expected value. (Herman, et al., 2017; Boukhobza, 2022). There 
are many explanations for why a person buys things. There are indeed explanations for why a 
person buys things. This emphasizes the significance of promoting consumers' purchase 
intention and evaluates the theory and potential impact of consumer buying (Jalal Rajesh, 2017; 
Mehrohta, et al., 2022). Numerous research studies have also sought to explore and explain 
client purchase intentions, food product identification, and use (Nocella, et al., 2017; Olsen, et 
al., 2021; Yahya, et al., 2022). 

Behavior Age and Life- Cycle Stage Toward Consumer Purchase Intention 

Throughout their lifetimes, people purchase many items and services. With age, a person's 
needs and desires change. Marketers must be aware of changes in customer purchasing habits 
as a result of the human life cycle (Tangeren, et al., 2022). The amount of time a person or thing 
has lived to this point is called their age, experience and wisdom come with age according to 
Murat, (2011); Yahya, et al., (2022).  However, as individuals get older, their demands, 
lifestyles, and personal convictions change, which has an impact on the trends they follow and 
the products they choose to buy (Haliru, 2013; Tangeren, 2022). When individuals are younger, 
they focus more on their lifestyle requirements, including entertainment, movies, and fashion. 
As people become older, their spending on these goods decreases (Murat, 2011; Yahya, et al., 
2022). Age had a bearing on the purchasing of opulent goods and had a part in motivating the 
purpose to acquire the brand, according to research by Srinivasan, et al., (2014); Boukhobza, 
(2022). In comparison to older persons, younger consumers under the age of 40 exhibited a 
strong preference for monetary ideals, according to the survey. People above the age of 50 were 
more interested in a product's distinctiveness, while people under the age of 40 were more 
focused on a product's tangible value (Srinivasan, et al., 2014; Boukhobza, 2022). 

Behavior Occupation Towards Consumer Purchasing Intention 

The primary source of income for consumers was their employment, and they often made 
purchases that were aligned with their line of work (Jain, et al., 2013; Mehrotra, et al., 2022). 
People with comparable employment frequently seemed to share the same preferences for 
holiday destinations, clothing, and musical genres (Waheed, et al., 2015; Maroufkhani, et al., 
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2022). Additionally, mixing and adhering to the same views and values was common among 
these groups of individuals. Consumers' purchase preferences in terms of services and 
commodities are guided by their livelihoods, according to Yakup and Jablonsk (2012). Laroche 
(2003); Yahya, et al., (2022) stated that marketers were required to identify tactics that were 
successful in influencing the purchasing decisions of distinct people.  

A study on the elements that contributed to customer decisions to purchase particular home 
goods and appliances was undertaken by Ray and Choudhury (2015); Tangeren, et al., (2022.  
Age, gender, employment, and education were used as demographic factors in the study, while 
lifestyle, social class, personality, and behavioral aspects were used as psychographic variables 
in the consumer approach (Yahya, et al., 2022). The study discovered that occupation was the 
most crucial component in customer decisions (Yahya, et al., 2022). 

An individual's employment has an impact on their purchasing choice, according to Khaniwale 
(2015); Rehman et., (2022) study on consumer purchasing behavior. People chose products that 
were related to their occupation and were required in their job. A study on the role of occupation 
on Saudi Arabian retailers' decision-making about the kind of retail outlets was undertaken by 
Khan, et al., (2015); Alatawy, (2022). The findings of the study, choosing a retail store was 
significantly influenced by the store's qualities and occupation.  

Demographic parameters including age, income and employment have an impact on online 
buying behavior, according to Padmaja, et al., (2015); Kabir, et al., (2022) study on the 
determinants of consumer online shopping behavior. Rouzbahani, et al., (2013); Tangeren, et 
al., (2022) investigated how individual variables influence customer purchasing decisions. Age 
and life cycle stage, employment, economic condition, lifestyle, and personality were the 
personal factor characteristics studied in the study (Tangeren, et al., 2022). The findings 
revealed that occupation did not affect the buyer's selection (Tangeren, et al., 2022). 

Behavior income level towards consumer purchasing intention 

Income was defined by Taylor, et al., (2011); Ahmad, et al., (2022) as what a person earned 
from their employment. A person's income and earnings convert into their purchasing power 
(Kotler et al., 2014; Lee, et al., 2022). Most of the time, someone with more money would 
purchase items that were considered to be excessive by someone with less money (Ahmad, et 
al., 2022). An individual's capacity to purchase a service or good was determined by the level 
of their income and financial responsibilities (Kotler et al., 2014; Lee, et al., 2022).  

An important factor that may impact a consumer's ability to purchase a product was thought to 
be that person's income level (Palani, et al., 2013; Yahya, et al., 2022). According to a study by 
Kumar et al. (2015); Konar, et al., (2022) on purchasers' preferences for qualities, consumers 
from different socioeconomic brackets were sensitive to the various functional and product 
types of items. As consumers were lured to particular characteristics discovered that income 
was a defining factor (Chatterjee, et al., 2017; Reddy, et al., (2022). 

A person's willingness to buy a thing depends on their ability to pay (Chatterjee, et al., 2017; 
Reddy, et al., 2022). The kind and quantity of items that consumers buy depend on their income 
(Taylor, 2011; Nekmahmud, 2022). If the customer had a larger income, it is more likely that 
they would purchase luxury products. A fall in income influenced a buyer to buy inferior items 
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(Tu, et al., 2022). People choose status-related things when traditional indicators of social 
status, such as wealth or respect from the workplace, are not available (Fontes, et al., 2006; Tu, 
et al., 2022). Consumers' choice of a product was influenced by the price looked at the elements 
that drive consumer behavior (Saif, 2012; Nekmahmud, 2022). However, when consumers 
moved from having a low monthly income to having a higher income generating, the impact of 
price on their decision-making was shown to be less significant (Saif, 2012; Nekmahmud, 
2022). 

Behavior Lifestyle Towards Consumer Purchasing Intention 

The definition of lifestyle was a systematic impression that incorporated the characteristics of 
a certain group of people or culture and was distinct from other groups (Lazer, 1963; Njigua, 
2018; Krongyut, et al., 2022). The manifestation of a person's propensities, attitudes, and 
willingness to engage in the political, social, and economic sectors of their domains may be 
seen in their lifestyle (Kindra, 1994; Njigua, 2018; Yahya, et al., 2022). A person's lifestyle 
includes a variety of lifestyle elements (Khan, 2006; Siddiqui, et al., 2022). Other 
characteristics included interests, which are the consumer's preferences and top priorities like 
food, house, or family (Siddiqui, et al., 2022). Activities describe how a person spends their 
time, such as hobbies, jobs, or holidays; views describe how they feel about various topics or 
situations, such as politics, goods, or oneself (Plummer, 1974; Njigua, 2018; Rossolov, et al., 
2022). 

Lifestyle trends offer a viewpoint of purchasers that enables marketers to assess consumers 
(Kaynak, et al., 2000; Ng, et al., 2022). Due to their significant impact on each person's typical 
buying selections believed that lifestyle distinctions were crucial in marketing (Kucukemiroglu, 
2008; Chen, et al., 2022). More specific and detailed information about customers is provided 
by these lifestyle traits (Chen, et al., 2022). The expectations of a complex and competitive 
market may be met using this information, which can then be exploited by advertising 
(Kamakura & Wedel, 1996; Njigua, 2018; Vriens, et al., 2022). A person's spending habits and 
way of life were shown through their consumer behaviors (Njigua, 2018; Rossolov, et al., 
2022). It combined a person's present circumstances, past experiences, and hereditary features 
and significantly affected the product decisions (Plummer, 1974; Njigua, 2018; Rossolov, et 
al., 2022). 

Behavior Personality Towards Consumer Purchasing Intention 

Personality is defined as a person's constant pattern of responding (Mehmet, 2012; Mehmet, et 
al., 2022). Behavior and experiences are carefully interwoven to form an innate configuration 
known as personality (Mehmet, et al., 2022). The assortment of psychological characteristics 
collectively referred to as a person's personality is what influences their capacity to respond to 
environmental cues in a relatively consistent and long-lasting manner (Mullin, 2010; Schrage, 
et al., 2022). Personality is the collection of a person's defining behaviors, characteristics, and 
attitudes (Kotler, et al., 2006; Negrea, et al., 2022). Wright (2006); Al-Abyadh, et al., (2022) 
proposed that personality influenced how people saw themselves and their surroundings, as 
well as how others perceived them and personality was shaped by their values and views.  
Personality might be understood as consistent qualities that explain how a person behaves in a 
particular way (Mullin, 2010; Mehmet, 2012; Mehmet, et al., 2022). 
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The previous study investigated the relationship between personality characteristics and 
aggression in children and discovered a significant link between personality and aggressiveness 
components in children's purchasing behavior (Shimai, et al., 2002; Ritchie, et al., 2022). All 
disputed that there was a link between personality and purchasing behavior (Kassarjian, et al., 
1991; Pervin, 1997; Plummer, 2000; Mehmet, 2012; Mehmet, et al., 2022). The study by 
Mehmet, (2012); Mehmet, et al., (2022) was limited to goods and services with an experiencing 
component. Without knowledge of the buyers' intentions, beliefs, demographic profile, and 
attitudes, he believed it was challenging to assign a precise value to personality as a universal 
complete construct or single hypothesis that predicts purchasing behavior (Siddiqui, et al., 
2022; Tangeren, et al., 2022). According to Murat (2011); Yahya, et., (2022), personality traits 
should frequently be the first thing that researchers consider since they have a significant and 
important impact on determining intents and attitudes about a brand or product. 

CONCLUSION 

In conclusion, the influence of customer behavior on produce demographic levels, marketing, 
behavior, and consumer attitudes is shown. This research would focus on interested in 
understanding factors that influenced consumer purchase intention and getting to know the 
consumer's demographic information. This research would focus on interested in understanding 
whether consumers are more likely to buy a coffee or ambiance to repeat order influences the 
consumer's subconscious thinking. The study of human reactions to commodities and the 
purchase intention of products and services is known as buyer behavior. The goal of this study 
is to look at consumer identification behavior of purchase intention. 
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visit the tourist destination and attempt the regional food. Hence, regional food provides a 
special identification of a tourist destination. (Duarte Alonso et al., 2018). 

Travelling credits incorporate the area of spot visited, other facility that incorporate 
convenience, administration, ambience and many more. However, regional food is generally a 
wellspring of inspiration for the general tourist experience.(McKercher et al., 2008)  

As  Food from the Down South of India has a unique taste with a different flavour, it has a 
propensity to magnetize tourists. Tourism is straightforwardly connected with food as a 
rudimental need during peregrinate. The quality of victuals accommodated at the destination 
magnetizes tourists and avail them to relish culture with aliment. Pabulum-cognate cultural 
traditions are experiences that are often sought after by modern tourists.(Tsai et al., 2017). 

Advancement of tourist destination is straightforwardly predicated upon quality of regional 
food served. Consuming regional food is always an incipient experience for tourists. By the 
expedient of consuming regional food one can explore the culture of the place and that always 
becomes a memorable experience for quite a while.(Choe, J. Y. J., & Kim, S. S. 2018). 

Regional food  image is predicated on the service of genuine regional victuals. An alluring 
atmosphere, maintained hygiene standard, plausible price and adequate pabulum portion, 
plating techniques and high quality service are additionally the component of victuals 
marketing. They avail in ameliorating the quality which is the prime aspect of a tourist in the 
current scenario. (Hwang, J. et al., 2012). 

According to the views and insight of the above scholars it is evident that , tangible 
experience leaves enduring effect of a tourist destination even quite a while after the visit. 
Regional  food is a medium to investigate the new delightful experience and the information 
and strategies utilized in regional  food preperation. Regional food is a method for unwinding 
and to enjoy someone else's cooking which propels individuals to appreciate and investigate 
the culinary experience. 

METHODOLOGY  

This research  was based on mix methods that include quantitative as well as qualitative 
approach to explore the role of Down South Sri Lankan food for destination marketing and 
branding.  

Study Area 

Galle Fort is situated in the southwest of Sri Lanka around 100 km south of Colombo, in the 
city of Galle. Constructed by the Portuguese in 1588, and later on braced by the  

Dutch, Galle Fort is one of the most brilliant and multicultural spots a tourist can visit in Sri 
Lanka. It is a verifiable, archeological and design treasure, viewed as one of the cutting edge 
miracles of the world.Galle, a dynamic city that embraces its old and pioneer past, is made 
prominent by its seventeenth century Dutch fortress, by a wide margin the best enduring 
European stronghold in Asia. The Galle Fort is sandwiched between the Indian Ocean and the 
most congenial International cricket stadium in the globe.Galle Fort is the best-safeguarded 
frontier fortification in Asia, is loaded up with 18's Dutch design and the Galle Fort is a 
wondrous UNESCO World Heritage Site and is a living landmark, possessed by a clamoring 
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MISIR ATASÖZÜ BÜNYESİNDE YEMEK, PİŞİRME VE MUTFAK ARAÇ-

GEREÇ SÖZCÜKLERİ  
AHMED TEYMUR PAŞA’NIN EL-EMSÂLÜ’L-ÂMMİYYE SÖZLÜĞÜ ÜZERİNE 

SOSYO-SEMANTİK BİR OKUMA  

Asst. Prof. Dr. Soaad Ahmed Aly Sholak 

Kastamonu University, Türkiye 

Asst. Prof. Dr. Ammar BAADACHE 

8 may 1945 Guelma University, Algeria 

 ÖZET
Herhangi bir ulusun atasözleri; zaman içinde ard arda birbirini takip eden nesiller için 

değeri yüksek canlı bir miras ve ahlaki bir hazine olması için -sıklıkla kafiyeli kısa 

ifadelerle formüle edilerek- onların deneyimlerinin deposu, tecrübelerinin damarı ve 

kolektif aklının, uzak geçmişte yaşadığı günlük yaşam olaylarına dair deneyimlerinin ve 

tanıklıklarının özetini yansıtan bir aynasıdır. Mısır atasözünün bünyesinde yemek isimleri 

ve mutfak araç gereçlerinin varlığı belirgin bir şekilde gözlemlenmiştir. Bu nedenle bu 

çalışma Ahmed Teymur Paşa’nın el-Elfâzu’l-Âmmiyye adlı kitabında topladığı Mısır 

atasözlerinde geçen bu kelimelerin sosyo-semantik bir okuması haline gelmiştir. Bu da, ilk 

olarak bu kelimeleri toplayıp alt semantik alanlarına dağıtarak, daha sonra ikinci olarak 

atasözlerinin içerdiği toplumsal meseleleri ve anlamları incelemek suretiyle yapılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yemek İsimleri, Mutfak, Atasözleri, Ahmed Teymur Paşa, el-

Emsâlü’l-Âmmiyye Sözlüğü, Semantik Alanlar, Toplumdilbilim. 
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 المثل الشعبي المصريبنیة ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ في 
 في معجم (األمثال العامیة) ألحمد تیمور باشاداللیة -قراءة سوسیو 

 
 د. سعاد أحمد علي شوالق
 جامعة قسطمونى، تركیا

 د. عمار بعداش
 الجزائر ،قالمة 1945ماي  8جامعة 

 الملخص: 

تعد األمثال الشعبیة ألیة أمة من األمم مخزون خبراتھا، ووعاء تجاربھا، ومرآة لعقلھا الجمعي، 
-تعكس خالصة تجاربھ وإفاداتھ من أحداث الحیاة الیومیة التي عاشھا في الماضي البعید، لتكون 

معنویا ألجیالھ المتعاقبة میراثا حیاتی�ا عالي القیمة، وكنزا  -مصوغة في عبارات موجزة مسجوعة غالبا
والمتالحقة على مر الزمان، وقد لوحظ حضور ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ في بنیة المثل الشعبي 
المصري حضورا ممیزا، ومن ثم جاءت ھذه الدراسة لتكون قراءة سوسیو داللیة  لھذه األلفاظ  في 

تابھ (األلفاظ العامیة)، وذلك من خالل األمثال الشعبیة المصریة التي جمعھا أحمد تیمور باشا في ك
جمعھا وتوزیعھا على حقولھا الداللیة الفرعیة أوال، ثم دراسة القضایا والمعاني االجتماعیة التي أفادتھا 

 األمثال التي احتوت علیھا ثانیا.

 : المفتاحیة الكلمات

العامیة، الحقول الداللیة، ، الطبخ، األمثال الشعبیة، أحمد تیمور باشا، معجم األمثال الطعامألفاظ 
 .سوسیولسانیات

 

 

 

 تقدیم: 

تعد األمثال الشعبیة ألیة أمة من األمم مخزون خبراتھا، ووعاء تجاربھا، ومرآة لعقلھا الجمعي، 
-تعكس خالصة تجاربھ وإفاداتھ من أحداث الحیاة الیومیة التي عاشھا في الماضي البعید، لتكون 

وكنزا معنویا ألجیالھ المتعاقبة  ،ا عالي القیمةمیراثا حیاتی�  -غالبامصوغة في عبارات موجزة مسجوعة 
 تجربة، خالصة عن یعبر وجیز قول، ولذا یعرف المثل الشعبي بأنھ: "والمتالحقة على مر الزمان
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 لغة عن ویرقى تعلیمي طابع لھ التشبیھ وجودة الكنایة بحسن یتمیز الشعبیة، الطبقات كامل مصدره
 .1"العادي التواصل

ل فیھ من حیث ذلك ھو الكلمات واأللفاظ، إضافة إلى المكونات ن األوّ ، فالمكوِّ وألن المثل قولٌ 
جنبا (المثل) ، وتركیب مفردات ھذا القول )المثلھذا القول ( كالتجربة والخبرة التي یحملھا ھاألخرى فی

حتى إن األلفاظ جتماعیة، إلى جنب لنقل ھذه الخبرة والتجربة، وغیر ذلك من المكونات اللغویة واال
ن بدراسة المثل قدیما إلى عدم جواز تغییرھا عما وردت والمكونة للمثل ألھمیتھا أشار العلماء المھتم

، وقال التھانوي: 2"تََكلَّم بَھا َكَما ِھيَ واألمثال یُ  علیھ في مورد المثل األول، فیقول الزمخشري في ذلك: "
، 3تذكیرا وتأنیثا، وإفرادا وتثنیة وجمعا، بل إنما ینظر إلى مورد المثل...""ثم إنھ ال تغیر ألفاظ األمثال 

فإذا كان الحال ھكذا في تغییر النوع أو العدد، فما بالنا بتغییر اللفظ نفسھ، وھو ما یكشف أھمیة األلفاظ 
(الطعام مجال  حقل/عنایة ھذه الدراسة إنما تتوجھ إلى ألفاظ لما كانت والداخلة في بنیة المثل القولیة، 

لمثل الشعبي في مجموعة األمثال الشعبیة في ا بنیة القول لغویاوالطبخ وأدواتھ) الداخلة في تكوین 
ألفاظ ھذا الحقل  أوالنسرد فإننا  ؛المصریة التي جمعھا أحمد تیمور باشا في معجمھ (األمثال العامیة)

إلى مجموعات بحسب حقولھا الداللیة الداللي التي شاركت في بناء المثل العامي المصري ونقسمھا 
رمزیة ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ وما یتعلق بھ وتوظیفھا في نماذج ل – ثانیا - الفرعیة، ثم نعرض

ھذه  عالجتھا األمثال الشعبیة المصریة التي احتوت في بنائھا القولي علىاالجتماعیة التي المعاني 
    تیمور باشا.  في معجم األمثال العامیة ألحمد األلفاظ 

أوال: ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ التي أسھمت في تكوین بنیة المثل الشعبي في األمثال العامیة 
 ألحمد تیمور: 

نعتمد في ھذا القسم من الدراسة تقسیم األلفاظ بحسب نظریة الحقول أو المجاالت الداللیة، فالحقل 
وتوضع عادة تحت لفظ عام یجمعھا، مثال ذلك كمات  ھو مجموعة من الكلمات ترتبط داللتھاالداللي "

أصفر  -أزرق -األلوان في اللغة العربیة، فخي تقع تحت المصطلح العام لون، وتضم ألفاظا مثل: أحمر
، وبناء على ھذا التعریف للحقل الداللي فتعد األلفاظ التي تندرج تحت مفھوم 4أبیض.. إلخ" -أخضر 

خ أو أدوات وما إلى ذلك؛ ألفاظ حقل داللي واحد، ویقسم الحقل الداللي الطعام وكل ما یتعلق بھ من طب
الرئیس إلى حقول داللة فرعیة، بحیث یضم كل حقل من ھذه الحقول الفرعیة مجموعة من الكلمات 

قاموس العادات والتقالید والتعابیر  في تعریف المثل الشعبي: وانظر كذلك، 95األدب الشعبي الدرس والتطبیق:  1
 .11األمثال العربیة دراسة تاریخیة تحلیلیة: و، 197أشكال التعبیر في األدب الشعبي: ، و61المصریة: 

 .1/5المستقصى في األمثال:  2
 .2/1449كشاف اصطالحات الفنون:  3
): علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة (فرید حیدر، وانظر في تعریف الحقول الداللیة ونظریتھا كذلك: 79علم الداللة:  4

 .65وعلم الداللة المقارن: ، 174
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وھكذا یمكن  ،عن غیرھا من المجموعات ءا، وتختلف بعض الشيالقریب بعضھا من بعض مفھومی� 
 حقول أصغر أكثر فرعیة منھ.تقسیم الحقل الفرعي إلى 

وقد احتوت مجموعة األمثال الشعبیة المصریة التي جمعھا أحمد تیمور باشا في كتابھ األمثال العامیة 
رئیسا، ویمكن یا/ مجاال داللیا) حقال دالل(كما ذكرنا عددا من ألفاظ حقل الطعام والطبخ وأدواتھ بصفتھ 

، وھو ما سنذكره من خالل ذكر التالیةلمجاالت الفرعیة) ا /الحقول الفرعیة(تقسیم ھذه األلفاظ إلى 
  .اللفظة، ومقابلھا الفصیح، والمثل الذي وردت فیھ
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  :ومن یقوم بھ ؛ كعملالطبخ / الطھوالكلمات الدالة على حقل   -1
 

 نماذج من األمثال التي ورد فیھا المقابل الفصیح اللفظ م 
َصفَّ اْألَوانِي قَاْل: أَنَا َما ُكل َمْن  - صانع الحلویات حلواني  .1

 5َحلََواني
ي اْلِعیْش ِلَخبَّاِزینُْھ َولَْو یَاْكلُوا  - نفسھ خبَّاز  .2 اِدِّ

ھْ   6نُصُّ
من یقوم بسلق شيء  َسّالق  .3

 بصورة متكررة
لْ  - ْل بِأَّوِ قِیِن اْلبِیْض أَّوِ  7َزي َسالَّ

ِمِن َال تِئَْمْن  إِْن َكاْن َطبَّاَخْك ِجِعیصْ  - نفسھ َطبَّاخ  .4
 8فاْلقَرَ 

 
 9اِللِّي تُْطبُُخھْ اْلعَْمَشھْ ِلُجوْزَھا یِتْعَشَّىا - نفسھ طبخ / یطبخ/ اطبخ  .5

 10اْطبُِخي یَا َجاْریَْھ، َكلِّْف یَا ِسیدْ  -
 11ھو كل من نفخ طبخ -
 12اِْلُمْحدَْث ِلْیلَة یُْطبُْخ یِبَاْت یُْسُرخْ  -

ایة  .6 ایَھْ  - الماھرة في الطھو الطھَّ هْ  اِْلَمَره الطَّھَّ  13تِْكِفي اْلفََرْح بِِوزَّ
 

لَْو َكاْن ِدي الطَّْھْي َعلَى ِدي النَّْھْي َال  - نفسھ الطھي  .7
 14َوَال اْلِعیْد َجي َرَمَضاْن َخاِلصْ 
 

یجھز نوعا من  فَْت/یِِفتّ   .8
الطعام یقال الفتَّة، 
 وبالفصحى الثرید

 15اِلشَّْبعَاْن یِِفت ِلْلَجعَاْن فَّتِ بِِطي -
 16لَكْ  أَفِتْ َجعَاْنِشي  -

 17َعلَى قَْلْي بِیْضتِینْ  ِسّتِ ْوَجاْریِتِینْ  - نفسھا قَْلي  .9
 18نَار نَافِخْ  َوَال  یَّارْ ال ط - یراد بھ الطبّاخ نافخ نار  .10

 .411األمثال العامیة:  5
 .21األمثال العامیة:  6
 .235األمثال العامیة:  7
 .101األمثال العامیة:  8
 .49األمثال العامیة:  9

 .32األمثال العامیة:  10
 .461األمثال العامیة:  11
 .422األمثال العامیة:  12
 .424األمثال العامیة:  13
 .399األمثال العامیة:  14
 .263األمثال العامیة:  15
 .155األمثال العامیة:  16
 .254األمثال العامیة:  17
 .392األمثال العامیة:  18
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 19َواِكْل لَْحَمْھ نَیَّْھ توَجعُْھ بَْطنُھْ  اِللِّي - غیر مطبوخة نیَّھ  .11
 

  الكلمات الدالة على المأكوالت والمطبوخات:حقل  -2
 

 نماذج من األمثال التي ورد فیھا المقابل الفصیح اللفظ م
المراد بھ كمیة الطعام في  لكْ أَ   .1

 الوجبة 
 20ةَعْشرَ  أَْكْل َواِحْد یِْكِفي -

مرة األكل ویقصد بھا   أكْلة  .2
 َوْجبَة 

 21أَْكِلْة ِلیلَْھ قَُریِّبَْھ ِمن اْلُجوعْ  -
أَْكلَْھ ِوتَْحَسبِْت َعِلیْك ُكْل ِوبَْحلَْق  -

 22ِعنِیكْ 
قِیَراْط فِي اللَّْحَمْھ َوَال فَدَّاْن فِي اّمِ  - جلد كرش الحیوان  أم الكروش  .3

 23اْلُكُروشْ 
َكانِِت اْلِقْدَره نَاْقَصھ بِِدْنَجانَھْ َصبَِحْت  - واحدة الباذنجان بِِدْنَجانَھْ   .4

 24َطاْفَحھ ْوَمْلیَانَھْ 
ت ِواْلَجاْریَْھ  - نوع من السمك صغیر بساریة  .5 َعلَى َصْحِن اِلّسِ

 25بَِساْریَھْ 
 26ِلیِلتَْھا ِمنْ بِیِضتَْھا أَْحَسْن  - نفسھ بیض  .6
قُْفَطانُھ ْوِجبِّتُْھ تِْغنِي َعْن ُخَضاُره  - المطبوخ من الخضروات ُخضار  .7

 27ِولَْحِمتُھْ 
فر  .8 الطیور الریفیة التي تطبخ  الزَّ

 كالبط واإلوز والدجاج
 28َزفَرْ  اْلِمِقلِّینْ  َعْندِ  اِْلِكْرَشھْ  -

 29َال ْیفُوتُْھ فَایِْت َوَال َطبِیْخ بَایِتْ  خالطعام المطبو طبیخ  .9
نفسھ، ویراد بھ طبخة  َعْدسْ   .10

 العدس
 30اِللِّي َما یِْعَرْفْش یُقُوْل: َعْدسْ  -
َزهْ  - ّوِ  31َعْدس َعاْزبَھْ  َعْدْس، ِمجَّ

 .68األمثال العامیة:  19
 .41األمثال العامیة:  20
 .41األمثال العامیة:  21
 41األمثال العامیة:  22
 .365األمثال العامیة:  23
 .367األمثال العامیة:  24
 254 األمثال العامیة: 25
 .137األمثال العامیة:  26
 .362األمثال العامیة:  27
 .372األمثال العامیة:  28
 .395األمثال العامیة:  29
 .65األمثال العامیة:  30
 .422األمثال العامیة:  31
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 َعَشا یَا أََخاهْ  دَارْ  ِمنْ  َعَشاهْ  َكانْ من  - نفسھ عشا/َعشاء  .11
 32َعِلیھْ  الشُّومْ 

 فِیھْ  ِشْمتِتْ  َما ِلعََشاهْ  َغدَاهْ  َوفَّرْ  ِمنْ  -
 33ِعدَاهْ 

 34ُكْشَكاٍر دَایِْم َوَال َعَالَمْة َمْقُطوَعھْ  - الدقیق الفاخر عالمة  .12
خبز، ویراد بھ أحیانا أي  ِعیش  .13

 نوع من الطعام
َوبَلُّْھ َعْندُْه الفََرْح  اِللِّي َعْندُْه ِعیشْ  -

 35ُكلُّھْ 
 فِْجلْ  َجابُوا َمالَقُوْش ِعیْش یِتْعَشُّوا -

 36یِدَّشُّوا
 37العیش أَْكلِ  َوَال  اِْلِمبَشَّھْ  -
 

َشغَِّل اْلِقَراِري َویَّاْك َولَْو یَاُكْل ُكل  - نفسھا غداء  .14
 38َغدَاكْ 

 39َحافْ  ِعیُشھْ  أََكلْ  ْغُموُسھْ  َحفِّ  ِمنْ  - إدام/ الطعام غیر الخبز غموس  .15
اِري اِللِّي - الثرید فتَّة  .16  40یَاُكل اْلفَتَّْھ یِْطلَعِ الصَّ
ُكل ُحُموَمْھ بِِلیفَْھ أَِخیْر ِمْن فَْرَخْھ  - دجاجة فرخة  .17

 41بِتَْكتِیفَھْ 
وبْ  نُّصِ اْلفُْطَرهْ  - طعام إفطار الصائم ْطرةالفُ   .18  42َخرُّ
اِللِّي یَاُكْل فُوْل یِْمِشي َعْرْض  - نفسھا فول  .19

یِْبقَى َوَرا ْوُطوْل، واِللِّي یَاُكْل َكبَاْب 
 43اْلبَابْ 

 44اِْھِري فُوِلْك فِي َكْشُكوِلكْ  -
ِوْیآنِِس  قُرُصھْ  ِمنْ  یَاُكلْ  بَْخْت ِمنْ  یَا - فطیرة قرص  .20

 45حسُّھالنَّاْس بِ 
 46َعدِْسي انَا أَُكبَّ  َكبَابَكْ  َعلَىَشانْ  - أنواع اللحم المشوي كباب  .21

 .443األمثال العامیة:  32
 .444 األمثال العامیة: 33
 .372األمثال العامیة:  34
 55األمثال العامیة:  35
 .413األمثال العامیة:  36
 .421األمثال العامیة:  37
 .268األمثال العامیة:  38
 .434 األمثال العامیة: 39
 .69األمثال العامیة:  40
 .375األمثال العامیة:  41
 .454 األمثال العامیة: 42
 .69األمثال العامیة:  43
 .109األمثال العامیة:  44
 .471 األمثال العامیة: 45
 .308األمثال العامیة:  46
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 47ككح یِْنِفتِْلشْ بَْعِد اْلِعیْد َما  - من مخبوزات العید كحك   .22
 48 َزفَرْ  اْلِمِقلِّینْ  َعْندِ  اِْلِكْرَشھْ  - جلد كرش الحیوان الكرشة  .23
 49ُكْشَكاٍر دَایِْم َوَال َعَالَمْة َمْقُطوَعھْ  - الدقیق الخشن كشكار  .24
 50َصْحِن ْكنَافَْھ ِوَجْنبُْھ آفَھْ  - نوع من الحلوى كنافة  .25
ما یكون داخل رغیف  لُباب  .26

الخبز من عجین بعد 
 خبزه

 51اِللِّي یِْفتَْح بَاْبنَا یَاُكْل ِلبَاْبنَا -

 52اِللِّي َواِكْل لَْحَمْھ نَیَّْھ توَجعُْھ بَْطنُھْ  - نفسھ لَْحَمھْ   .27
 53َكْلَھا لَْحَمْھ ِوَرَماَھا َعْضَمھْ  -
قِیَراْط فِي اللَّْحَمْھ َوَال فَدَّاْن فِي اّمِ  -

 54اْلُكُروشْ 
اْلبُیُوْت َما اتْقُوْت ِواْن قَاتِْت َما  لُْقِمةِ  - أقل الطعام في الوجبة   لقمة  .28

 55بَاتِتْ 
 َخروفْ  لُْقَمْھ تَْحْت ِحیَطْھ َوَال  -

 56بِعیَطھْ 
الماء الذي طبخ فیھ للحم  الَمَرق  .29

 أو الدجاج
 57أَْصَحاِب العْرس ِمْشتِِھیِّیِن اْلَمَرقْ  -

عصارة الجبن القدیم  الِمشّ   .30
 المخزون لمدة طویلة

یِْبقَى اْلِمش اْلِعیْش  إِْن َحَضرِ  -
 58َشْبَرقَةْ 

 یَا َخَرابَكْ  یَا لَیِّنْ  ْوِعیشْ  ُملُوِخیَّھ - نفسھا ملوخیة  .31
 59ْمَزیِّنْ 

 60اْلُملُوِخیَّھْ  َزّيِ  َخْرُطھْ  َعلَى یِْكَرى -
هْ  - واحدة اإلَوزّ  وّزة  .32 ایَْھ تِْكِفي اْلفََرْح بِِوزَّ  61اِْلَمَره الطَّھَّ

 
 واألدوات الالزمة للطبخ:الكلمات الدالة على األواني حقل  -3

 .126األمثال العامیة:  47
 .372األمثال العامیة:  48
 .372األمثال العامیة:  49
 .276األمثال العامیة:  50
 .80األمثال العامیة:  51
 .68األمثال العامیة:  52
 .387األمثال العامیة:  53
 .365األمثال العامیة:  54
 .396األمثال العامیة:  55
 .396األمثال العامیة:  56
 .30األمثال العامیة:  57
 .90األمثال العامیة:  58
 .431 األمثال العامیة: 59
 .489 األمثال العامیة: 60
 .424األمثال العامیة:  61

1386



 
 نماذج من األمثال التي ورد فیھا - المقابل الفصیح اللفظ م
َما ُكل َمْن َصفَّ اْألَوانِي قَاْل: أَنَا  - نفسھا األواني  .1

 62َحلََواني
اِللِّي یِْعِمْل إِیدُْه َمْغَرفَْھ یُْصبُْر َعلَى  - نفسھا الحلل (مفردھا حلة)  .2

 63َضْرِب اْلِحلَلْ 
ْسْت تَِطلَّعُْھ اْلَمْغَرفَھْ  - الِمْرَجل الدِّست  .3  64اِللِّي فِي الدِّ

ْسْت، ِواْلَمْغَرفَْھ تَاْیَھھْ  -  65نَاْیبَْك فِي الدِّ
ْسْت قَاْل ِلْلَمْغَرفَْھ: یَا ُسودَْه یَا  - اِلدِّ

نَا أَْوَالْد َمْطبَخْ   66ْمعَْجَرفَْھ، قَاِلْت: ُكلِّ
ْبِدیَّھْ أََكلُوا  - إناء من أواني الطبخ الزبدیة  .4  67اْلِھِدیَّْھ َوَكَسُروا الّزِ

بَاِدي  - َما ْیُكّبِ اْلُملُوِخیَّھ إالَّ الزَّ
 68العُوجْ 

وعاء من الخزف  سلطانیة  .5
 الصیني

 فِي َساَعھْ  ُكلِّ  اْلِمش ُسْلَطانِیِّةِ  َزي -
 69اْلِوش

ت ِواْلَجاْریَْھ َعلَى َصْحِن  - نفسھ صحن  .6 اِلّسِ
 70بَِساْریَھْ 

 71ِوَجْنبُْھ آفَھْ َصْحِن ْكنَافَْھ  -
األطباق المصنوعة من  الصیني  .7

 الخزف الصیني
ینِي بَْعْد َغِسیلُھْ  -  72أَْنَضْف ِمِن الّصِ

أواني الطبخ تصنع من  فخار  .8
 الفخار

اْرُكْم دَا لُھْ ُعْمر  - َما تْعَیَُّطوْش َعلَى فُخَّ
 73َزيَّ اْعَماْرُكمْ 

قُوْد ِمْن ِغْیْر اِلشَّاْطَره تْقُوْل ِلْلفُْرْن  - نفسھ الفرن  .9
 74ُوقُودْ 

َما یِْنفَْعنِیْش إِالَّ قِْدِري، آُكْل َواُكبُّ  - نفسھ القدر  .10
 75َعلى ِسْدِري

 .411األمثال العامیة:  62
 .77األمثال العامیة:  63
 .56األمثال العامیة:  64
 .453األمثال العامیة:  65
 .203األمثال العامیة:  66
 .41األمثال العامیة:  67
 .419األمثال العامیة:  68
 .235األمثال العامیة:  69
 .254األمثال العامیة:  70
 .276األمثال العامیة:  71
 .108األمثال العامیة:  72
 .406األمثال العامیة:  73
 .261األمثال العامیة:  74
 .420األمثال العامیة:  75
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َھا اِْلبِْنْت تِْطلَْع  - الِقْدر الِقْدره  .11 اِْكِفي اْلِقْدَرْه َعلَى فُمَّ
َھا  76ِألمُّ

 77اِْھِري فُوِلْك فِي َكْشُكوِلكْ  - وعاء من الفخار كشكول  .12
اِللِّي یِْعِمْل إِیدُْه َمْغَرفَْھ یُْصبُْر َعلَى  - نفسھا المغرفة  .13

 78َضْرِب اْلِحلَلْ 
ْسْت، ِواْلَمْغَرفَْھ تَاْیَھھْ  -  79نَاْیبَْك فِي الدِّ

 
 

 الكلمات الدالة على مكان الطبخ:حقل  -4
 

 نماذج من األمثال التي ورد فیھا المقابل الفصیح اللفظ م
 80الطَّابُونَھْ  عَ  نُّصِ اْلُمونَھْ  - المخبز الطابونة 1
ْسْت قَاْل ِلْلَمْغَرفَْھ: یَا ُسودَْه یَا ْمعَْجَرفَْھ، قَاِلْت:  نفسھ المطبخ 2 اِلدِّ

نَا أَْوَالْد َمْطبَخْ   81ُكلِّ

في األمثال الشعبیة  -بصفتھ قوال-تمثل ھذه المجموعات األربع الكلمات التي أسمت في بنیة المثل 
 المصریة المجموعة في معجم (األمثال العامیة)، ویالحظ على ھذه المجموعات من الكلمات ما یلي: 

مثَّلت ھذه المجموعات أربعة حقول فرعیة مندرجة تحت الحقل الرئیس (ألفاظ الطعام والطھو  -أ
 وأدواتھ وما یتعلق بھ)، وكانت ھذه الحقول الفرعیة كما یلي: 

 الكلمات الدالة على الطبخ / الطھو؛ كعمل ومن یقوم بھحقل   -
 حقل الكلمات الدالة على المأكوالت والمطبوخات -
 حقل الكلمات الدالة على األواني واألدوات الالزمة للطبخ -
 حقل الكلمات الدالة على مكان الطبخ -

على المجال الفرعي الخاص بالكلمات الدالة  /الفرعي كانت المجموعة الخاصة بالحقل -ب
 وثالثین اثنین) 32لفاظ حیت احتوت على (ت والمطبوخات أكثر المجموعات من حیث عدد األالمأكوال

باأللفاظ الدالة على من حیث العدد مجموعة الحقل الفرعي / المجال الفرعي الخاص  ا، وتلتھلفظا
لمجموعة عشر لفظا، ثم جاءت ا ثالثة) 13حیث احتوت على ( ،األواني واألدوات الالزمة للطبخ

ومن یقوم  ،الطبخ / الطھو؛ كعمللى باأللفاظ الدالة عالخاصة بالحقل الفرعي / المجال الفرعي الخاص 
المجموعة األخیرة من حیث عدد األلفاظ كانت ) أحد عشر لفظا، ثم 11حیث احتوت على ( ؛بھ

 .40األمثال العامیة:  76
 .109األمثال العامیة:  77
 .77األمثال العامیة:  78
 .453األمثال العامیة:  79
 .454األمثال العامیة:  80
 .203األمثال العامیة:  81
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ماكن الطبخ؛ حیث أعلى باأللفاظ الدالة  الخاص المجموعة الخاصة بالحقل الفرعي / المجال الفرعي
 .قطف لفظین اثنیناحتوت على 

وبناء على ما سبق یكون مجموع األلفاظ المتعلقة بالطعام والطھو وأدواتھ وما یتعلق بھ، المستخدمة 
 ) خمسین لفظا58في بناء األمثال الشعبیة المصریة في معجم (األمثال العامیة) ألحمد تیمور باشا (

أثره  -سلوكا بشریا واجتماعیابصفتھ -حد كان للطعام والطھو أي ى لنا إلوھو عدد یكشف ، على األقل
الحد في أمثالھ الشعبیة التي ھذا الواضح في تشكیل ثقافة الشعب ووعیھ؛ حتى إنھ كان حاضرا إلى 

   ن تجاربھ وخبراتھ.وتعكس لنا عقلھ الجمعي، وتعرض لنا مخز

 :بھ في الدالالت االجتماعیة لألمثال الشعبیة رمزیة ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ وما یتعلقثانیا: 

رمزیة ألفاظ الطعام والطبخ وأدواتھ وما یتعلق بھ في نماذج ل نتناول في ھذه القسم من الدراسة
في معجم األلفاظ العامیة ، لفاظھذه األالتي احتوت على المصریة  الدالالت االجتماعیة لألمثال الشعبیة

 .ألحمد تیمور باشا

 :وقلة قیمتھ على وضاعة الشيءالداللة  .1

ْه یَا قولھم: " في نرى ذلك في استعمالھم لفظتي (الدست) و(المغرفة) ْھ: یَا ُسوَد سْْت قَاْل ِلْلَمغَْرفَ اِلّدِ
َنا أَْوَالْد َمْطبَخْ  ْھ، قَالِْت: ُكلِّ  للوضیعَْین "یُضَربباشا في شرحھ:  تیمور"، الذي یقول أحمد ْمعَْجَرفَ

 .82"فیھ یشتركان، بما اآلخر أحدھما یعیب ،العیوب في المتماثِلَْین

الدست یوضع دائما على النار ومن ثم یعلوه سواد دخانھا، فھو في ذلك ال وتأتي ھذه الرمزیة من أن  
یختلف عن المغرفة تلك األداة التي دائما یعلوھا بقایا الطعام المطبوخ عالوة على شكلھا وإمكان 

وموطنا جامعا بینھما، وھو بذلك  اللة المطبخ بصفتھ مكانا مشتركا لھما معا،االستغناء عنھا، ثم تأتي د
 ، فكالھما وضیع وال قیمة لھ.یؤكد عدم أفضلیة أحدھما على اآلخر

 الداللة على بساطة العمل وتفاھتھ. .2
 نرى ذلك في ألفاظ (بیضة)، و(صحن بساریة)، في قولھم: 

 )ینْ ِسّتِ ْوَجاْریِتِیْن َعلَى قَْلْي بِیْضتِ ( -
َساْریَھْ ( - ْھ َعلَى َصْحِن بِ ّسِت ِواْلَجاْریَ  )، اِل

 .202األلفاظ العامیة:  82
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یضرب في كثرة العاملین على ما ال یستحق من والمثالن قال أحمد تیمور باشا في أولھما: "
 .84وقال في اآلخر: "یضرب لكثرة العاملین على تفاھة العمل" ، 83العمل"

، وكذلك طبخ یتطلب مساعدة من أحدعمل بسیط ال یحتاج إلى جھد وال أو سلقھ فطبخ البیض 
اصة إذا كان قلیال كما خیسمن وال یغني من جوع و ال السمك الصغیر الذي من(البساریة) وھي نوع 

فت ھذه الرمزیة في الداللة على انتقاد اجتماع ظِّ أفادت لفظة (صحن) في المثل الثاني، ومن ثم وُ 
 ص واحد لیؤدیھ.الكثیرین على عمل تافھ وبسیط ال یحتاج أكثر من شخ

  

 .254المثال العامیة:  83
 .255المثال العامیة:  84
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 الداللة على إجادة العمل وإتقانھ: .3

ي الِْعیْش ِلَخبَّاِزینُْھ از) في قولھم: "رمز إلى ذلك األلفاظ الدالة على من یقوم بالمھنة كلفظة (خبّ  اِّدِ
ھْ   ".َحَلَوانيَما كُل َمْن َصفَّ اْألَوانِي قَاْل: أََنا (حلواني) في قولھم: " ولفظ، "َولَْو یَاْكلُوا نُصُّ

یدالن على صفة المھارة سواء في أعمال الطبخ أو غیرھا، وھما لفظ (طّھایة) في  لفظانوكذلك 
هْ  قولھم: " فََرْح بِوِزَّ ْھ تِْكِفي اْل ایَ ھَّ فُْرْن قُوْد "، ولفظ (الشاطرة) في قولھم: "اِْلَمَره الطَّ قُوْل ِلْل اِلشَّاطَْره تْ

 ".ِمْن ِغیْْر ُوقُودْ 

یجید القیام بھ كما  نھو إسناد العمل لمالرمزیة لھذه األلفاظ في ھذه األمثال المذكورة  ومؤدى ھذه 
في المثل األول والثاني، واالعتماد على الماھر في عمل الشيء وإنجازه تحت أي ظرف كما في المثلین 

 الثالث واألخیر.

 :أو علو قیمتھ ودتھأو عدم فائدتھ رغم جأو بساطتھ ھ ءتالداللة على فائدة الشيء رغم ردا .4

كما في  ،؛ في بعض األمثال الشعبیةألفاظ الطعامأزاوج  رمز إلى تلك الداللتین المتضادتین بعضُ 
ْقَمھْ لفظتي (لقمة)، و(خروف) في قولھم: " ان ما بین قیمة كل "، فشتّ َخروف ْبِِعیَطھْ  َوالَ  ِحیَطھْ  تَْحتْ  لُ

من أجود الطعام عالوة على كمیة الطعام الخارج منھ، أما اللقمة  لحمھ فالخروفمن الخروف واللقمة، 
تصل قلتھ إلى حد كسرة الخبز الواحدة، ومع ذلك فقد تكون  قدفھي دالة على الطعام القلیل جدا الذي 

أفضل من الخروف على كثرة لحمھ ولذیذ  في ھدوء ومن دون حسد ھذه اللقمة على بساطتھا وقلتھا 
 ذلك. أو نحوأو حسد  وقالٌ  جلبة وقیلٌ حبھ في حال ما ص طعمھ،

ومن أزواج األلفاظ أیضا التي أدت داللتھا ھذه الرمزیة لفظا (كشكار) وھو الدقیق الخشن، 
ْشَكاٍر َدایِْم َوَال عََالَمْة األبیض الناعم، واللفظان في قولھم: " الفاخرو(عالمة)، ویراد بھ الدقیق  ُك

 ، على حد قول المثل.85خیر من الجید الذي ال یدوم"فـ"الرديء الدائم "، َمقُْطوَعھْ 

ومن أزواج األلفاظ كذلك التي أدت داللتھا ھذه الرمزیة أیضا لفظا (اللحم)، و(أم الكروش أو 
اْن فِي اّمِ الْكُُروشْ الكرش)، في قولھم: " "، والقیراط والفدان من وحدات قیاس قِیَراْط فِي اللَّْحَمْھ َوَال فَدَّ

ئھ، وكما یاضي، ویضرب المثل إلفادة أن القلیل من الشيء الجید خیر من الكثیر من ردمساحات األر
بصفتھا من أردأ  تھا أجود الطعام وأطیبھ في مقابل داللة الكرشفھو مالحظ ھنا فإن داللة اللحم بص

 الطعام، وأقلھ تفضیال عند كثیر من الناس.

 .372األمثال العامیة:  85
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لطعام والطبخ وأدواتھ وما یتعلق بھ في من خالل ھذه النماذج التي عرضناھا لرمزیة ألفاظ ا
األمثال الشعبیة المصریة یتبین لنا كیف أسھمت ھذه األلفاظ بوجودھا في بنیة المثل الشعبي المصري 

 والقضایا االجتماعیة التي أفادھا وعالجھا المثل الشعبي المصري. الدالالتومعالجة  في إفادة
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ABSTRACT 

Food safety encompasses a number of issues, which are not limited towards the regulation, 
preparation, and storage of food. The prevention of disease in humans as a direct result of their 
use of foods that have been contaminated is the primary objective of food safety programmes. 
Food safety is of the utmost importance since consumers commonly buy items from 
supermarkets without being aware of the food's safety and quality, and consumers also 
frequently mishandle food at home, which is another reason why food safety is so important. 
As a result of conducting this literature review, it has become apparent that the objective of this 
study is to serve the purpose of determining the methodologies that were utilised in prior studies 
and highlighting the most pertinent concerns that apply to this particular topic. This literature 
review will benefit in determine the risk of foodborne illness in terms of the application of food 
safety management procedures in terms of evaluating consumer knowledge, attitudes, and 
practises at home. In other words, the research will measure consumer attitudes, knowledge, 
and practises towards the food safety. This review finding will support in determining the 
hazard and this will make it possible to extend coordinated, effective, integrated, and cautious 
food safety practices. 

Keywords: Food Safety, Consumer, Safety Practices, Awareness, Knowledge, Attitude 

INTRODUCTION 

 World Health Organization (WHO) had stated that the globalisation in food supply has resulted 
in an increase in the speed and scope of food distribution around the globe. The majority of 
outbreaks of food-borne diseases are either not identified or not reported, and investigations 
into these outbreaks are also not conducted. The consumption of contaminated food is 
responsible for illness of 1 in 10 individuals throughout the world, and it is estimated that 
contaminated food causes the deaths of 420 000 people annually around the world; of these 
deaths, 125 000 were children under the age of 5 years old. According to the World Bank Report 
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on 2021, it is projected that the yearly cost of lost output due to foodborne diseases in countries 
with low and middle incomes is US$110 billion (WHO, 2022). 

According to information provided by the Ministry of Health (MOH), there were a total of 288 
documented instances of food poisoning in the year 2020, and 123 more cases were reported 
through September of 2021. As a consequence of this, it is the responsibility of the Food Quality 
and Safety Programme to ascertain that the provisions of the Food Act 1983 are met by the raw 
materials and food that are offered for sale at regional markets. According to the Ministry of 
Health, a total of 2,654 out of more than 45,000 food samples and raw goods, such as meat, 
fish, vegetables, and fruits from the local markets, were evaluated as a result of the surveillance 
that was conducted by the Ministry of Health (MOH) from 2018 to August 2021. This included 
the evaluation of food items from the local markets. (5.9%) of the samples were found to be in 
violation of the Food Act of 1983 as well as the Food Regulations of 1985. According to data 
provided by the Ministry of Housing and Local Government in 2021, local authorities in various 
parts of the country conducted inspections of 273 public markets. This was done because 
members of the public visit these marketplaces for their day-to-day need (MOH, 2022). 

LITERATURE REVIEW 

According to the researchers, plankton and algae in the oceans absorb metals, which are then 
eaten by smaller herbivorous fish, which are then eaten by larger fish, and so on until humans 
are the last people to eat fish. Malays eat the most processed fish in Malaysia, at 73.13%, 
followed by Chinese at 70.59% and Indians at 69.18%. The goal of the study is to find out what 
kind of health risks certain heavy metals in processed seafood pose to Malaysian women. 
Findings showed that amount of heavy metals in that were digested in seafood samples was 
altered to account for dilution and sample size. The salted four-finger thread fin contained the 
most mercury (Hg), with a geometric mean of 0.88 (SE 0.09mg/kg) that was much higher than 
the Malaysian Food Regulations (1985) limit of 0.5mg/kg. (Jeevanaraj, 2020). 

A researcher in Shah Alam, Malaysia, looked at how people use the information on food labels 
when shopping in supermarkets. It is said that people don't read the information on food labels 
because they don't understand the terms and don't know how important food labels are. Out of 
the five categories: expiration date, manufacturing date, list of ingredients, quality symbol, and 
nutrition information, most shoppers are most concerned about the expiration date. This study 
found that the main reason shoppers didn’t read food labels is because they not understand the 
information stated on the food label. This is because food labels sometimes use small fonts, 
scientific terms, and long texts, and less than half of shoppers read them every time 
(Ponnudurai, 2019). 

RESEARCH METHODOLOGY  

The review of the relevant literature served as the major source of information for this study; 
secondary data were obtained from previously conducted research on the topic. In the context 
of this study, a comprehensive overview of the subject of the investigation was presented. In 
order to develop the research variable, a thorough examination of both the theoretical and 
empirical literature was carried out. 
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FINDINGS & DISCUSSION 

Food safety attitude influences food safety practices. 

Respondents to a research conducted by Soon in 2020 indicated a high level of knowledge, 
attitudes, and self-reported behaviours. This study found that the researcher has new empirical 
data on thermometer usage among Malaysian customers, who prefer to use visual clues to 
evaluate whether food is properly cooked or not, with the device's complexity serving as the 
primary obstacle. It is stated that attitude was a key aspect in influencing the food safety 
procedures, and that knowledge and attitude have a modest association that suggests they are 
the traits that independently influence food safety practises. (Soon et al. 2020). 

Dairy products, meat, fruits and vegetables, and other common food value chains were 
investigated. Only a very small percentage of research covered the varieties of commodity or 
value chain. Observations of the sellers working an unsafe and unclean settings, such as 
inappropriate food handling and storage methods, demonstrated that food seller competence 
was frequently little to non-existent. In a number of instances, unsatisfactory adherence to pre-
existing food safety standards, laws, and regulations was seen, which was mostly related to a 
lack of knowledge regarding how to implement them or a lack of awareness of their existence. 
However, in general, the sellers had positive attitudes concerning the safety of the food they 
sold (Wallace, 2022). 

Furthermore, roughly (63.8%) of the chicken suppliers had good outlook on the food safety 
procedures. Mostly vendor maintained an adequate degree of knowledge and attitude about 
hand washing, the use of personal protective equipment (apron, hand gloves, and mask), the 
cleaning of utensils (knife and chopping board), and the routine disinfection of shops. In 
addition, there was a statistically significant association between education level and 
knowledge, education and practises, experiences and practises, and age and practises. The 
correlation between education level and income was statistically significant (p 0.05) and the 
correlation between age and income (p 0.05). It is recommended that vendors receive ongoing 
education, hands-on training, awareness training, and encouragement to improve their food 
safety understanding and processes (Siddiky, 2022). 

Food safety awareness influences the food safety attitudes. 

This predictive correlational study assessed the resources, knowledge, attitudes, and level of 
compliance among street food sellers with the Implementing Rules and Regulations (IRRs) on 
food safety and cleanliness in the SOCCSKSARGEN Region of the Philippines. For both 
hygiene and food safety, the degree of conformity with IRRs was "satisfactory." There was a 
strong correlation between resources and civil rank, kind of establishment, food sold, and 
capital. Knowledge of IRRs on cleanliness was substantially connected with this type of 
premise. Attitude considerably strengthens the connection between resource availability, 
awareness, and compliance with IRRs on food safety and sanitation. Awareness and resource 
accessibility strongly predicted the degree of compliance with IRRs on cleanliness and food 
safety, respectively. Compliance with IRRs on food safety and sanitation is influenced by 
awareness and attitude, with attitude having a moderating effect. Instead, awareness was a 
greater predictor of compliance with sanitation IRRs than resource availability (Palapar, 2022). 
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A study that evaluated the impact of the food safety attitudes and organic labelling awareness 
as the mediating variables on the relationship on green product awareness and consumers' 
intentions to purchase organic foods, the total indirect effect of either food safety attitudes or 
organic labelling awareness on these intentions was considerable, whereas the effect of green 
product awareness was insignificant. In addition, attitudes towards food safety explained 
(51.8%) of the overall indirect effect on intentions to purchase organic products, whereas 
knowledge of organic labels explained (48.2%) of the total indirect effect. In addition, the two 
mediating variables—knowledge of organic labelling and food safety attitudes—explained 
(21.1%) of the total variance in intentions to purchase organic foods. However, awareness of 
organic labelling had a greater influence on intentions to purchase organic food than perceptions 
of food safety. The total indirect effect of either food safety attitudes or organic labelling 
awareness on these intentions was significant, as green product awareness did not influence 
these intentions (Wong, 2021). 

A study investigated the comprehension and use of food safety practises by Saudi Arabian 
families. The findings of research indicate that gender, age, and educational level influence 
respondents' understanding of food safety. Based on responses to the questionnaire, the results 
show that the participants had generally good food safety practises. Overall, female participants 
performed better on all food safety knowledge exams. Therefore, female participants had a 
significantly stronger understanding of proper food handling procedures than male participants. 
However, just (26.3%) of men and (31.1%) of women are aware that tasting or smelling food 
does not suggest its safety for consumption. In addition, (42.1%) of male participants and 
(30.8%) of female participants knew that the poultry sink drain must be cleaned more regularly 
than once per week to prevent food poisoning. In addition, based on their knowledge of food 
safety, the majority of survey respondents answered positively to questions on food safety 
practises (Ayad, 2022). 

The influence of the food safety awareness on food safety practises. 

According to findings of the study, factors such as halal awareness, health, and perceived value 
had a significant and positive effect towards the purchasing decisions of consumers. This 
indicates that consumer interest in purchasing halal food products is increasing due to a greater 
understanding of the halal status of products, their health, and their perceived value. To analyse 
the relationship between latent variables and indicators in the PLS programme, a SEM-based 
path diagram analysis is done. The outer loading value is subsequently calculated by an analysis 
of the measurement model, which additionally evaluates the relationship between the construct 
variables and the manifest indicators. According to the R Square value of 0.700, food safety, 
halal awareness, halal certification, halal marketing, and brand image all have a 70% influence 
on purchase intent. Variables associated with food safety have an indirect effect on purchase 
intent via health. This implies that despite the fact that many consumers do not expressly 
consider food safety when making purchases, there are health reasons for them to pick halal 
food products (A. Purwanto,2021). 

Personal hygiene, equipment hygiene, and premises hygiene were utilised as the foundation for 
a quantitative approach using face-to-face interviews and an online platform to quantify food 
hygiene practises and their link with respondents' degree of Food Hygiene Regulation (FHR) 
awareness. According to the results, there is a high association between the levels of 
respondents' understanding of food hygiene standards and their food cleanliness practises. To 
guarantee food safety and compliance with FHR in Negeri Sembilan, it is essential to increase 
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awareness of food hygiene practises such as personal cleanliness, equipment hygiene, and 
facility hygiene. The Cronbach's alpha value of 0.836 suggests good reliability for this study. 
In addition, the five-item and seven-item equipment hygiene and premises hygiene scales have 
achieved Cronbach's alpha values of 0.71 and 0.82, respectively, indicating good and acceptable 
reliability in this study. Last but not least, the dependent variable, Level awareness on FHR 
have 10 items and has a Cronbach's alpha value of 0.779, indicating that its reliability is 
adequate for this study. Personal hygiene has the highest Cronbach's alpha with a score of 0.836, 
whilst Equipment hygiene has the lowest with a value of 0.710 (Azizi & Mohamed, 2021). 

Food safety knowledge influence food safety attitude 

The results indicated that there are weaknesses related to the Romanian consumers' knowledge, 
with the majority not being able to tell the difference between no hazards, like additives, and 
risks, and not recognising some diseases, especially those that may damage their health today 
and are designated as emerging pathogens. However, the study also found some discrepancies, 
such as consumers' reliance on science books without necessarily incorporating this information 
into their food purchasing decisions, their familiarity with certified food labels without knowing 
precisely what they stand for, and their fear of pathogens while also including non-hazards in 
their food-related anxieties. This created an argument that misunderstanding must be eliminated 
by making knowledge more accessible to the general audience. Moreover, the CFA model 
suggested that consumer trust might be increased if intervention techniques are implemented to 
improve food safety understanding about dangers (Borda et. al, 2021). 

In 2020, a study conducted in examine the knowledge, behaviour, and the attitudes of college 
students in Gondar City, northwest Ethiopia, about food safety. 430 were randomly selected 
among the college students that had participated in a cross-sectional study that revealed 
relatively low levels of food safety knowledge, practises, and attitudes among college students. 
Students' food safety procedures were independent of their attitudes, yet there was a strong 
association between knowledge and practise. According to their disparities in department, food 
safety training, and academic year, this finding revealed a statistically significant difference in 
the students' food safety understanding. On the basis of the general attitude questions, only 
(29.1%) of the participants in this study held a favourable opinion of food safety. Other research 
has showed the positive attitudes helps to motivate food handlers in boosting the effectiveness 
of their food safety measures more than education and experience (Azanaw,2021). 

The impact of food safety education on the knowledge, attitudes, and practises of veterinary 
medicine students at Kirikkale University, Turkey was analysed. Eight experts administered the 
questionnaire and scored it for clarity based on their understanding of the topics covered. 
Gender, career goals related to food safety, and previous food poisoning experience had no 
effect on degree of knowledge (p >.05). Five-and-a-half times as many students from rural areas 
as urban areas graduated with advanced degrees because they had lived in a rural area before 
attending college. The results show the student knowledge of food safety improves when food 
safety education is incorporated into the regular school curriculum. Increases in knowledge had 
a positive effect on students' attitudes about food safety, but students had trouble putting their 
newfound information into practise. (Cufaoglu, 2022). 
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Food Safety Knowledge Influences Food Safety Practices 

The online questionnaires related to the consumer handling practises and knowledge of the 
dangers flour poses to food safety were explored. Researchers surveyed consumers to determine 
which of three food safety messages were most helpful in getting them to stop being careless 
with flour. Consumers were not overly concerned that a flour recall or outbreak would 
negatively affect them, and many were not even aware that such events had occurred. Nearly 
half of shoppers would switch to a different brand of the same flour for a few months if the kind 
they normally buy were recalled. (66%) of flour-baking consumers have admitted to consuming 
raw cookie dough or batter. It was more difficult to persuade "eating" of raw dough to stop from 
ingesting the raw flour than "non-eaters." Compared to non-eaters, those who consumed 
undercooked dough were less receptive to food safety messages. Although there are few studies 
to corroborate consumers' self-reported flour handling, the majority of consumers felt educated 
and confident about their safe food handling practises. According to earlier studies which had 
related various safe food handling techniques, consumers' actions were not always match the 
consumer’s understanding, and were frequently overstated practises in self-reported surveys 
(Feng, 2021). 

Hygiene management is comprised of two parts which are staff knowledge and management. 
Service orientation and focus on the consumer are essential in the catering industry. 
Environmental context includes both place management and place design. In addition, CSR 
encompasses both social duty and concern for workers. The next step entailed completing a 
CFA, demonstrated that the scale was a good fit overall. Good discriminant validity, convergent 
validity, and reliability were demonstrated based on the results. When compared to other 
models, the two-level, six-factor model emerged as the clear winner. The work of food handlers 
in the food supply chain is vital for guaranteeing food safety and quality. Food handlers are 
well-known vectors of foodborne pathogens, and their inability to comply to hygiene 
regulations in food preparation is the primary source of food contamination. This is the reason 
why, when it comes to ensuring that food is safe to eat, most of a food handler's knowledge is 
concentrated on how to safely store and prepare food. Finding suggests that university canteens 
should effectively familiarise themselves with food (or catering) safety and hygiene standards, 
train their staff on food (or catering) safety and hygiene, risk hazards, and pollution prevention 
techniques, and pay close attention to employee enrolment regulations. Cafeteria staff members 
connect the eatery to its consumers. lf. According to the findings of this study, the performance 
of service employees has a direct impact on teacher and staff satisfaction (Yu-Gang, 2022). 

Chemicals and insects were identified as the primary perceived causes of unsafe food; whereas 
bacterial infections were frequently cited as causes of digestive symptoms, they were not always 
associated with food in consumers' views. Price was the top factor in selecting a market, 
followed by product accessibility with the suitable location. Additionally, awareness/habit and 
essential had been suggested. The most common reason for an unsatisfactory or failed market 
trip was high pricing. In addition, two of sixteen Phase 1 consumers which both are women, 
spontaneously mentioned food safety or cleanliness as a reason for market preference, naming 
"neat" or "clean" as a good attribute (Nordhagen, 2022). 
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Food safety attitude mediates the relationship between the food safety awareness and food 
safety practises. 

The demographic features of food handlers (chefs and waiters) in small hotels, restaurants, and 
diners in Lahore, Pakistan, were compared to their knowledge, attitudes, and behaviours in this 
study (KAP). The vast majority of those who work with food have an interest in and are 
committed to improving food safety, and they follow FSPs very well. However, they frequently 
lack fundamental food safety knowledge (FSK). Significant (p.05) predictors of FSK, FSA, and 
FSP were discovered among food handler demographic variables such as education level, 
professional category, current employment tenure, and overall experience in the food service 
industry. Among individuals who dealt with food, there was a high association between FSA 
and FSP (rs = 0.733) and a moderate-to-strong relationship between FSK and FSP (rs = 0.675). 
Except for gender, all demographic characteristics were shown to be strongly associated with 
food handler FSP (age, level of education, professional category, current work tenure, and job 
experience). Food self-knowledge and self-perception of food industry professionals were 
shown to be positively associated (p.05) (Ahmed, et al., 2021). 

This investigation's backdrop is a brand-new component; it's a first (genus; experience of 
cooking and handling different food items; experience of food safety education courses; the 
foremost sources of food safety knowledge). The variables were developed by grouping 
together a set of variables with high enough factor loadings, and then organizing them in a 
structured way. that was validated by prior research. The results, as evidenced by regression 
coefficients across variables, indicate that Background significantly influenced Knowledge 
(0.842). Knowledge, on the other hand, had a significant influence on Attitude (0.605) but not 
on Behavior (0.301). Attitude had a greater impact on Behavior than Knowledge (0.438). Thus, 
Attitude appeared to serve as a mediator between the Knowledge and Behavior. It has been 
proposed that students' opinions of the importance of food safety may impact their food safety 
behaviours, which may have implications for the growth of food safety education (Marklinder, 
2022). 

By using convenience sampling, a cross-sectional survey of 396 Malaysian food truck 
proprietors was carried out. A tested self-administered questionnaire was used to collect data 
as part of the Recovery Movement Control Order issued in response to the COVID-19 viral 
pandemic, which was then analysed using SPSS version 25. Food truck vendors had an average 
degree of awareness about food safety (M = 78.8, SD = 9.09), a very positive mindset (M = 
94.8, SD = 5.95), and good practises (M = 84.7, SD = 6.62) during the COVID-19 epidemic. 
Furthermore, hierarchical regression analysis revealed that the levels of education and food 
safety knowledge of food truck sellers are major determinants of their food safety measures ( 
Nawawi, 2022). 

Food safety attitude mediates food safety knowledge and food safety practises. 

According to the results of a multiple regression analysis, there was a positive relationship 
between knowledge and attitude (= 1.28, SE = 0.11, p 0.001, adjusted R2 = 0.235) and between 
knowledge and practise (= 0.83, SE = 0.12, p 0.001, adjusted R2 = 0.174). After accounting for 
confounding factors, the study indicated that attitude mediated 29.1% (= 0.24, SE = 0.05, p 
0.001) of the effect of knowledge on behaviour, whereas 70.9% (= 0.59, SE = 0.14, p 0.001) 
was direct. Attitudes served as a mediator between theoretical understanding and actual 
implementation (Sayuti et al. 2020). The knowledge-mediated practise hypothesis was also 
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verified. Knowledge on practise mediated by food safety attitude accounted for 75.7% among 
430 university students in Malaysia, according to research by Sayuti et al. (2020). (Shu-Chuan 
Kuo, 2020). 

Study by (Wandee, 2021). This study intended to predict food handlers' knowledge, attitudes, 
and practises in Bangkok, Thailand. The study also examined food handler demographics, 
workplace aspects, and employee contentment. This study found moderate food safety 
knowledge, attitudes, and practises. Work experience, education level, and employee 
satisfaction predicted food handlers' knowledge, attitudes, and practises. Except for nationality, 
all independent variables correlated with at least one dependent variable. The connection 
correlations between age, employment experience, higher education, and employee happiness 
were poor to moderate (r = 0.08–0.45). Training only affected food safety practises. Model's 
adjusted explanatory power for food safety knowledge was r 2 = 0.32 (p 0.05). Knowledge and 
work experience correlated well. 

CONCLUSION 

The model expansion of knowledge affecting attitudes about food safety will result in changes 
to the ways in which food is handled and stored, and each of the KAP components relating to 
food safety does have an effect on practises. This has demonstrated that a consumer's attitude 
toward food shopping begins to connect with an improvement in their understanding of food 
safety when a consumer's knowledge of food safety increases as a result of the food safety 
aspects based on the recommendations on food safety supplied by food providers. This is the 
case when a consumer's knowledge of food safety increases as a result of the food safety aspects 
based on the recommendations on food safety supplied by It is general knowledge that having 
knowledge on, an attitude toward, and behaviours addressing food safety is essential to safe 
food handling during the purchasing and preparation of food. This holds true even if the 
knowledge and attitudes are not directly related to food safety. Numerous studies have been 
conducted with the same goal in enhancing the level of knowledge and awareness that 
consumers have in regards to food safety. These research have concentrated on the food safety 
practises of consumers. As a consequence of this, from the point of view of consumers, the 
exterior obstacles that affect hand-washing are those that are caused by the requirement for an 
improvement in atmosphere and hygiene brought about by the implementation of organised 
food safety and the education of consumers. 
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ABSTRACT  

Narrative on centrality of gastronomy in tourism industry are very weakly articulated, and even 
worse, the articulation is nullifying each other. Enthusiasm in setting up gastronomy as the 
strategic pillars in the absence of strong and coherent narrative, and hence, leave the country 
with incoherent policy-framework. This article demonstrates the importance of narrative within 
the existing policy ecosystem and proposes ideas to do so. As gastronomy is an interdisciplinary 
understanding the challenge then to link anything about food, with everyone at any given time 
through orchestrated discursive engagement, to drive chains of supply and demand on 
gastronomy.  

Keywords: Indonesian gastronomy, agenda setting, gastro-policy, narrative economy 

This is a discursive engagement on gastronomy with a specific idea: to engage in agenda setting 
in Indonesia, to set gastronomy as the core of narrative economy. As such, it largely refers to 
Robert Shiller’s legend (2019): “Narrative Economics: How Stories Go Viral & Drive Major 
Economic Events.” As it happens, Indonesia quite recently established a ministry which partly 
look after gastronomy within a distinctive frame, creative economy, in line with the idea of 
dealing with narrative economy. In the engagement, tourism appears to be an important issue 
to articulate the narrative. Prior to specifically assessing Indonesia’s need in the agenda setting 
to shift gastronomy as commodity to gastronomy as narrative power creative industry, it checks 
out the existing stocks of knowledge on it. 

SETTING UP GATRONOMY AT THE CORE OF NARRATIVE ECONOMY 

Setting up gastronomy as strategic element of creative economy is a relatively new ideas in 
Indonesia. Indonesia is only in the position to ensure that all aspect of gastronomy manifested 
in daily life, but also to make gastronomy as the primary narrative industrial practice. What is 
really at stake is not only to situate gastronomy as tourists’ attraction, but more importantly to 
reverse the logic: even the narrative on it is capable in driving the industry, especially that on 
tourism sector. The challenge is to set gastronomy at the hardcore of what Robert Shiller’s 
(2019) call as narrative economy. 

The idea that gastronomy tourism can be an effective tourist attraction, the proper narration is 
very crucial to be well understood. There is no need to suggest that the way in which it is 
presented must “faithfully communicate an intimate link between food, place and the local 
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community” (Hillel et al., 2013). The effective use of gastronomy as a resource that conveys 
strong cultural values and creates the “sense” of the place, has been understood by some. Its 
ability to attract not only domestic tourists but also international tourists is understood but has 
not been obsessed by the public. Nevertheless, mobilizing the narrative power of gastronomy 
is deeply needed to make gastronomy as the prime mover of food-related industry, the prime 
mover of tourism. 

A study in Italy (Cafiero et al., 2020) reveals that a truly local foods-based gastronomy is not 
yet effectively used as leverage to promote tourism. Knowledge of this kind, nonetheless, not 
articulated as the prime mover of the industry given the lack of skill in producing and 
reproducing narrative. 

Gastronomic practice has produced gastronomic business and, to a certain extent, industry. It 
treats gastronomy as commodity: to provide/sell goods and related services. The idea and the 
importance of storytelling on dining table has been well-notice. Yet the narrative within the 
story telling has not been the thrust of the business and industry, including that on tourism. The 
game is to reproduce narrative, as a lea way to enhance gastronomy. There should be ways to 
make the narrative of gastronomy hegemonic, and hence, practically anything leads to the ide 
of gastronomy. By setting up gastronomy as the prime mover of creative economy, gastronomy 
ought to serve not merely as the theme of the narrative, but to be the inspiring and framing 
narrative. 

The tricky part in engaging in narrative economy is to emphasize on being skillful in coming 
to terms with narrative (Jones et al., 2014). The trick is to shift from content (in this regard 
gastronomy) to form of narrative, aiming to reach hegemonic communication and virality. The 
core challenge is on how to reproduce the narrative. The idea of virality refers to size of 
coverage, the number of people within reach. It is not about the precision particular message. 
In other words, it is not about the content, but the form of the narrative. The book of Robert 
Shiller emphasizes in importance virality, and economy activities resemble with epidemy 
(Shiller, 2019). 

Prevalent Need: Mobilizing the Power of Narrative 

The power of narrative is represented by virality of the narrative content. The “standard” of 
thinking we are accustomed to has been content-oriented, yet what really at stake is its format. 
Form substantive mode of thinking is that the narrative is powerful given its ability mobilize 
biases. Hegemony arises from mobilized bias. The prevalence of substantive oriented narrative 
is presented in this section, hence represents the extent of methodological challenge in agenda 
setting. What make the narrative works are: context or setting, characters, plot, and the moral 
of the story (Jones et al., 2014). These has not been a common practice in discourse of narrative 
engagement. 

In reproducing narrative capacity on gastronomy, the importance of storytelling on and from 
dining table, enjoy cuisine and culinary dish, has been well understood. In scaling up the power 
of the narrative, the dining table storytelling need to reproduce equivalent storytelling, hence 
triggers the present of the narrative economy. The words of mouth spiraling here and there, 
triggers and wide spreading creative economy on gastronomy. In the digital era, the use of 
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storytelling techniques is very powerful in persuading the target customers. Social media 
creates a greater demand for narrative content. However, social success of narrative content 
(measured in terms of number of members worldwide) has not been immediately accompanied 
by corresponding economic success (measured in terms of profit/loss) (Van Laer et al., 2019). 

Massive diffusion of commercial narrative online content is only a recent phenomenon. Before 
turning to stories, marketers have long relied on push advertising. However, push advertising 
has become rapidly obsolete in the digital world, which instead favors pull advertising (Unni & 
Harmon, 2007). Pull advertising, which postulates customers' active interest in looking for and 
consuming commercial content, has mostly been pursued through marketers' adoption of 
narrative content, which is more apt to engage an audience (Brown & Patterson, 2010). 

However, research demonstrates that narrative content only works when customers are unaware 
of the ads' manipulative intent or are not skeptical (Escalas, 2007). When aware or skeptical, 
customers “may also engage in a more analytical processing style in response to a narrative ad 
when they think that it is warranted to do so” (Wentzel et al., 2010). In creating narrative 
content, marketers' use of (1) excessive rhetorical questions (Ahluwalia & Burnkrant, 2004), 
(2) biased endorsers (Kirmani & Zhu, 2007), and (3) negative comparisons with competing 
brands (Jain & Posavac, 2004) augment the likelihood of an audience to detect a story's 
commercial intent. Recent research has become less consensual about the positive effects of 
commercial narrative content. 

As Shiller (2019) suggests, within the well-established narrative economy practice, the 
storytellers often capable to resort to fiction or fake news, in providing amplified tales of in any 
attempt to make it vivid. The use of fake news is currently prevalent, and this not what we need. 
But the important lesson here is that people have always liked amusing stories. They spread 
stories even when they suspect are not true. In other words, people often spread titillating stories 
without making any clear moral decision whether they are spreading falsehoods or not (Shiller, 
2019). 

The most critical job in storytelling is connection and shared experiences of local foods, 
particularly with younger consumers. At issue here is ensuring everyone in gastronomy-related 
industry engage in it. The strong narrative surely drives people who keen on local foods has 
strong need to explore their origin, theme, or passion (GFS, 2022). If the story is compelling 
and honest, it can generate buzz and create loyalty. Making sure the widest possible audience 
as exposed to needed, and the largest possible actors in the industry engage on it is what really 
needed. 

It has been well understood that in promoting local foods (GFS, 2022), even a very personal 
and engaging story build an emotional bridge to the consumers. Once you have a solid story, 
you can even start using intangible elements to further strengthen that story, like blogs, 
interviews, articles, Instagram page, etc. By doing this way, the possibilities to strengthen the 
story are limitless. The story becomes a blueprint for the business, and every piece of content 
produced, the choices the business makes, all feed into that story (Pouesard, 2022). 
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For example, to reach younger consumers, social media can be leveraged. Personalize the story 
for consumers, share its narrative of nostalgia, longevity, and hospitality via modern medium 
that speaks the same language as millennials and Gen Z (GFS, 2022). 

For restaurant business, good stories can educate, entertain, and enchant its listeners (Tan, 
2019). They can use storytelling as a business tool because it is proven to have contributed to 
the efficiency of running a restaurant. If used well, stories can stick in the customer’s mind, 
much longer than a single memory of a bite of food, or a glass of wine (Pouesard, 2022). 

Destinations also have their own story. Every year, every destination in the world repeats its 
story to the tourists who visit it or to those who want to visit it. Every destination talks about 
its beauty, history, and culture, in a global language, the language of tourism. Present the “same 
things” but in a more attractive way because travelers crave novelty (Athanasopoulou, 2019). 
For example, by realizing that history and culture are reflected in the local cuisine of a place. 

Gastronomy tourism deals with all the above, essentially trying to create tourism products that 
can effectively attract more tourists. Through the activities of gastronomic tourism, the visitor 
will surely learn about the history and culture of the region, its agriculture, its local products, 
and the philosophy of its inhabitants (Athanasopoulou, 2019). 

Given the fact that gastronomy tourism is a new way to promote a destination, there is then a 
need to enhance creative industrial practice to link the gastronomy with tourist destination. For 
example, we can tour the city center, but not in the usual way. We can take a food tour of the 
city center and see its major sights again, this time enriching the tour by testing local specialties 
and products. This is another way to learn the same things. It’s another melody but based on 
the same lyrics of an older song. It is a more modern approach to a destination or a hotel, or a 
tourist product in general, will recreate an image that may have become cliché and make it more 
popular (Athanasopoulou, 2019). There should be a coherent frame to link various aspect 
related to the initiative, and gastronomy could if not should be the linking narrative. 

Gastronomy tourism gives destination marketers and business owners alike a novel way 
through which we can talk differently about our own place, our tourism business, or our local 
product (Athanasopoulou, 2019). We can once again tell our beautiful story to the world: With 
new words. With new ways. With flavors and aromas. With vivid descriptions and colorful 
images. And this story, our story, will become even more popular in this way. Yet, what 
important is exposure to other people, to other segments of society, to gastronomically related 
issues. 

Reproducing Narrative 

In making gastronomy the driving force of creative economy, experience and more importantly 
reproducing experience on it is vital. What really matter in this regard is the mental impact felt 
and remembered by an individual and caused by the personal perception of external stimuli 
(Sundbo & Sørensen, 2013), such as design, light, scent, and sound. Carù and Cova (2007) 
argue that in staging experiences, they emphasize to make special attention to multisensorial 
stimulation, consumer participation and the story. More importantly, the narrative need to be 
sensitive to the psychological setting of the involving parties. A model developed in line with 
these thoughts departs from consumer experiences and marketing and begins with the idea of 
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the experience as a process (Mossberg, 2007). Narrative in enhancing the process of 
reproducing experience is as important to making gastronomic product are available. 

Let say, in restaurants, consumers interact with the personnel, the food, other consumers, and 
the experience-scape (the environments in which services are delivered and where the personnel 
and customer interact) in the situation. Hence, reproducing narrative on of this kind as 
importance of the restaurant itself. All the parts are also influenced by a story or theme, often 
connected with the brand (Mossberg, 2008). This can be seen, for example, in restaurants such 
as Hard Rock Café; the story influences not only the meal but also the interior design, the music, 
the ways staff are dressed and so on. In this way of thinking, experience is an active 
appropriation of the world and receptive sensory engagement. The experience does not belong 
to an individual; it is not located in the human being but rather in interactions with the 
environment, situation, and events (Svabo et al., 2013). 

A place is co-practiced, co-created, co-performed, and generated in interactions, as shown in 
several consumer studies on commercial experience-scape (Badot & Filser, 2007; Gottdiener, 
1998; Hollenbeck, Peters, & Zinkhan, 2008; Kozinets et al., 2002; Peñaloza, 1999; Sherry et 
al., 2004). An experience is a blend of many elements coming together and if the company 
succeeds in communicating a good story, consumers might become involved and want to join 
in and create the experience for themselves (Mossberg & Eide, 2017). 

An earlier study within the Nordic countries explored the possibilities and drawbacks of using 
storytelling as a means of developing and marketing tourism destinations (Mossberg, 
Therkelsen, Björk, Huijbens, & Olsson, 2010). The authors created a theoretical model that 
gave an understanding of destinations as laced with stories. They also showed how stories can 
form constituent parts in a long-term, multi-actor and multilevel process of destination 
marketing where all stakeholders and all activities must be in tune with the storyline (Mossberg 
& Eide, 2017). Yet, what is really vital to bring to the fore of the narrative differentiated 
storytelling will depend on who they are and what make the story interesting. 

The importance of the way storytelling creates an effect has been well understood, but 
contextually design mode narrative is readily available. Yet, we understand that storytelling and 
marketing have been of growing interest, with studies focusing on, for example, branding 
(Woodside, 2010), advertising (Escalas, 2004), marketing relationships (Stern, Thompson, & 
Arnould, 1998), consumption (Shankar, Elliot, & Goulding, 2001), marketing communication 
in general (Pattersson & Brown, 2005), narrated incidents (Guber, 2007), word of mouth 
(Delgadillo & Escalas, 2004) and consumer experiences (Mossberg, 2008). Creative industrial 
practices are needed to drive the obsession of storytelling about gastronomic experiences to 
make the experiences feel dramatic. One prerequisite for the consumer to be immersed during 
commercial experiences is that there must be a theme (Carù & Cova, 2007) or a story (Hansen 
& Mossberg, 2013). A story is based on common fundamental elements in dramaturgy, such as 
message, conflict, division of roles and action (Stern et al., 1998).  

A concept built on a story has a point to make, a script, often characters, and a sequence in 
which the story is told (Mossberg, 2008). A story creates meaning but only if the consumer can 
make acquaintance with and understand the story and feel part of it. Whether consumers are 
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carried away by a story depends on if they empathize with the story characters and if the story 
plot activates their imagination (Van Laer et al., 2014). 

In general, consumers produce different meanings and identities that they want to act out and 
experience (Firat & Dholakia, 1998). There must be room for the consumer to personally be 
able to influence the details of the story and to co-create a unique value (Mossberg & Eide, 
2017). Narratively compelling storytelling is in deep need. 

A second prerequisite, according to Carù and Cova (2007), is the presence of an enclave which 
must contrast with their everyday life. The experience must be out of the ordinary. The 
consumers take a temporary excursion to an out-of-the-ordinary environment and step into an 
experience-scape (Quan & Wang, 2004). In this enclave, functional and emotional attributes 
play an important role (Kumar & Karande, 2000) and costumes, artefacts, brochures and so on 
are often framed by the story. Within the experience-scape, the consumer could ‘act out’, 
interact with and experience new things and forget everyday concerns for a moment. The 
tourists consume with the help of the guide/personnel (Crang, 1997), who weave episodes and 
facts into the overall story. They inform, help, and sometimes train the consumer to find their 
way around, and act in, the new surroundings (Mossberg & Eide, 2017). 

The third prerequisite, proposed by Carù and Cova (2007), is safety. The experiences can be 
exciting, challenging and consist of unusual activities, but the consumers must feel safe and 
comfortable in their role. Otherwise, they get distracted and cannot fully direct all their attention 
to the activity and will therefore fail to become immersed in the situation (Mossberg & Eide, 
2017). 

There are four factors affecting perceptions towards local food. They are following: (1) 
expectation towards local food information via media, (2) attitude of tourists towards local food, 
(3) perceived value of local food with the benefit, belief, and nutrition of local food, and (4) 
subject norm towards local food; local food experts influence to tourists. All these factors lead 
tourists to perceive local food and culture (Prapasawasdi et al., 2018). In term of agenda setting 
in promoting gastronomically related industry, the government is responsible to reproduce 
narrative which link to all four factors. 

In sum, one of the strategies to preserve the local food is not only storytelling, but also to make 
gastronomy at the core of narrative on it (Mossberg, 2008). As a micro-level of mobilizing the 
power of narrative, storytelling in tourism and hospitality consumption are important. In this 
situation, the narrative serves as way in enhancing competitiveness. Yet, this has not been a 
prevalent practice given weak articulation of discourse of primacy of gastronomy. This is a new 
dimension which marketing literature in the past left almost untouched. One way to engage 
consumers is to combine storytelling-like narrative with food-related products to stage an 
attractive experience scape (Mossberg, 2008). 

STREAMLINING THE NARRATIVE ACROSS THE VALUE CHAINS 

The words narrative and story are often used interchangeably. But according to the Merriam-
Webster online dictionary, a narrative is “a way of presenting or understanding a situation or 
series of events that reflects and promotes a particular point of view or set of values.” So, a 
narrative is a particular form of a story, or of stories, suggesting the important elements and 
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their significance to the receiver. Narratives generally take the form of some recounting of 
events, whether actual or fictional, though often the specific events described are little more 
than bits of color brightening a concept and making it more contagious. The human tendency 
to form simple narratives around even the most complex chains of events infect even the most 
analytical minds (Shiller, 2019). 

In studying narratives from archival data, we may miss the constellation of narratives behind 
any single aspect of cultural change because we may be able to view only some of the superficial 
narratives (Shiller, 2019). Narratives typically come and go over a period of years, but the seeds 
of that panic may well have been planted over months or years. 

The narrative may imply something about the way the world works and how we can use that 
information to our advantage (Shiller, 2019). The narrative may suggest that performing a 
specific economic action is a useful learning experience that will yield possible benefits in the 
future. Sometimes, performing the economic action is a way of involving ourselves in the 
narrative itself. By taking part in the narrative, we can say that we are a part of history. 

As food is an integral part of cultural experience, many countries believe that gastronomy 
tourism plays an important role in promoting the tourism industry. It has been regarded as 
strategic tools to promote the social and economic development of destinations (Bessière, 2013) 
because it can enhance destination as it ties with daily and unique cultures (Everett & Aitchison, 
2008; Naruetharadhol & Gebsombut, 2020; Sim, 2009), local ingredients (Naruetharadhol & 
Gebsombut, 2020), and local production (Everett & Aitchison, 2008). 

Before further analyzing gastronomy tourism, it is necessary to understand the supply chain 
management in tourism. Tourism supply chains (TSC) comprise the suppliers of all the goods 
and services that go into the delivery of tourism products to consumers (Tapper & Font, 2004). 
TSC is a comprehensive set of procedures and strategies targeted to synchronize and optimize 
the operations of tourism supply chain for specific tourist destinations; thereby satisfying the 
tourists and achieving goals of the tourism entities (Mandal & Saravanan, 2019; Zhang et al., 
2009). 

To have governance for sustainability in tourism supply chain, there must be an active and 
direct involvement, engagement, and commitment of all stakeholders in tourism, focusing on 
protecting local cultural and natural heritage, limiting pollution, and searching for an 
equilibrium between the negative and positive economic, social, and environmental impacts 
(Battaglia, 2017; Budeanu, 2009; Seeler et al., 2021; Sheldon, 2020; Xu & Gursoy, 2014). 

This is a challenging task because numerous stakeholders in tourism industry consist of various 
retailers and suppliers of all goods, services, and tourists with different objectives and operating 
systems, and therefore require complex interactions and needs an intensive coordination to form 
a final tourism product (Zhang et al., 2009). This challenge is stated in the study of Formentini 
and Taticchi (2016) which revealed that the linkage between governance structures at the supply 
chain level and corporate sustainability is still unclear. 

Previous studies demonstrate that tourism supply chains still need to be analyzed further 
because of the high uncertainty level in the tourism industry and the dynamic relationship 
among the tourism stakeholders. Each region or country has different challenges and success 
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stories. Therefore, gastronomy tourism can be an effective tool to improve destination 
management, promote cultures and contribute to other sectors such as agriculture and food 
manufacturing. 

Actors along the TSC may be categorized into at least four tiers (Song, 2012), the primary 
supply, the tour operators, the travel agencies, and the tourists which involves a wide range of 
participants in both the private and public sectors (Zhang et al., 2009). While the tourism supply 
chain consists of many different businesses, there is a dire need to adopt a supply chain 
perspective to bring the required coordination for achieving optimal performance (Mandal et 
al., 2016; Peng et al., 2011). 

Sustainable supply chain management practices cannot be transferred directly to all actors of 
TSCs as engaged institutions and material arrangements are different (Gruchmann et al., 2022). 
The reason is because the important task to make it happen is to have high commitment and 
coordination from all tourism stakeholders. Nevertheless, there is a lack of an integrated 
approach from a tourism supply chain perspective in addressing capability development 
targeted to enhance performance and sustainability (Babu et al., 2018; Mandal et al., 2016; Sari 
& Suslu, 2018).  

TRANSFORMING GASTRONOMY AS NARRATIVE: FROM BACKGROUND TO 
THE FOREGROUND 

Gastronomy is an interdisciplinary study related to food that is often difficult for ordinary 
people to understand. Gastronomy is a science of understanding local food ingredients, habits, 
ways of eating, and how to eat good foods (Ketaren, 2021). Since 200 years ago it was 
discovered by Jacques Berchoux in France, universally gastronomy in the western world is 
knowledge of food knowledge which includes (Ketaren, 2021): (1) food stories, to study the 
relationship of food in relation to historical and cultural knowledge; (2) food assessment is an 
effort to give an assessment (quality, taste, service) on food as well as non-food, such as rating 
the qualification rating of restaurants, cafes, bistros, restaurants, shops, stalls, and street food 
vendors; and (3) the Art of Good Eating or it can also be referred to as table manners. 

Since 1900, food (cooking or culinary) began to be studied by academics whose contributions 
were very significant, especially for the discipline of political science (Ketaren, 2021). And 
starting 2010, Paarlberg (2010), Schanbacher (2010), and Reynolds (2010) reintroduced food 
as a political science base. They proposed that food is not only essential for the survival of the 
people, but also is the proliferation, prestige power of a modern state and nation. 

Indonesian gastronomy traces history and culture, most of the emphasis is on aspects of the 
existing local food diversity: (1) Tangible form in the sense of tracing food as a symbol of man-
made material culture created by the community and passed down from generation to 
generation as well as a determining factor and governance regulating the behavior of its 
members; (2) Intangible nature in the sense that in most of the food offerings there are elements 
of ritual, custom, and local wisdom, which have been institutionalized or resided in a traditional 
way, so that they become factors that shape the character and identity of a community group 
(Ketaren, 2021). 
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However, Gardjito (2021) describes Indonesian gastronomy as sources of food that can be 
utilized by humans (including choosing, cultivating, sorting, storing, and processing food) that 
can bind humans to consume and enjoy the dishes. She perceives it as an interrelation between 
the potential of nature and the human mind. Ketaren (2021) states that the term "culinary" 
(tasting various types of food and drinks) became popular in Indonesia around 2005, while the 
word “gastronomy” was used since 2013 but it often creates ambiguity in meaning. Both terms 
are not yet familiar to many Indonesian people because they are perceived as food festivals, 
food recipes, or food ceremonies (Ketaren, 2021). 

In fact, from the earliest era the term culinary can be traced back to the ancestral traditions in 
Java (before the independence of Indonesia) in which there was a term boga (taken from 
Sanskrit: bhoga or bhogi) which means enjoyment, pleasure, and everything related to eating 
(Zoetmulder & Robson, 1997 cited by Ketaren, 2021). 

Since ancient time, Indonesia has a wealth of biological natural resources, as well as the very 
diverse traditions and culture of the local community spread from Sabang to Merauke from 
Miangas to Rote Island. Food for the Indonesian people is not just to make the stomach full or 
to fulfill physical and physiological needs to stay healthy (Gardjito, 2021). The local foods are 
closely related to religious celebrations or local traditions which are still being carried out until 
today. It is full of local wisdom with a lot of philosophical meanings which is priceless ancestral 
heritage because it can represent local identities (Ketaren, 2021). 

For example, various kinds of nasi tumpeng (cone-shape of rice which is arranged together with 
several main dishes originally from Java and Bali) are used to celebrate an event: tumpeng 
megana to celebrate birth, tumpeng punar for success in achieving a task, tumpeng pungkur for 
death, tumpeng limeanto as a symbol of apology (Gardjito, 2021). 

Another example is wajik (glutinous rice cooked with brown sugar and coconut milk from 
Central Java) is a symbol of close friendship because it symbolizes the hope of sweet, joyful, 
and happy things in the future. Food can also serve as a means of maintaining relationships in 
which it is sent to neighbors, family, or relatives at certain times, such as porridge during the 
shuro month or sticky rice, fruit compote and apem (traditional cake made of rice flour mixed 
with eggs, coconut milk, sugar, and a little salt) during the month before the gave pilgrimage 
(ruwah) (Gardjito, 2021). 

In most of the regions in Indonesia, local foods can function to establish social ties, harmony 
between citizens, togetherness, and foster the spirit of mutual aid. Local foods also have a 
symbolic meaning related to local culture and give a spiritual value to the community. Culture 
can play a role in determining whether certain foods are appropriate or not for the community 
to eat. 

For a long time, local foods in Indonesia have been used as a means of communication in social 
life, both horizontally (fellow community members) and vertically, to maintain human 
relationships with God and the universe (Kittler & Sucher, 2000). It means that for hundreds of 
years, gastronomy has become a part of people's lives in Indonesia because what is served in 
front of them is gastronomy (Ketaren, 2021). Therefore, those local foods could have been used 
as the "identity" and "character" of the community, which when packaged into political 
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language is a national insight born from the values and identity of the local wisdom of the 
Indonesian nation because they contain symbols, rituals, customs of the local people, and 
history of the origins of the Indonesian nation which can be used to build the nation's character 
and develop national identity (Ketaren, 2021). 

Triggering points 

In reproducing narrative, there has been numerous triggering points. The following are several 
examples. 

Food Diversity 

As a country rich in the arts and culture of food, Indonesia is number two in biological wealth 
in the world (Ketaren, 2021). This country has more than 1,000 species of vegetable and fruit 
plants, 110 types of spices and the second largest flora in the world that does not grow in other 
countries. In addition, hundreds of spices greatly support the various kinds of culinary arts 
produced by the skilled hands of the culinary experts who turn Indonesian cuisine very rich in 
taste (Gardjito, 2021). The taste of spices from Sumatra, Java, and eastern Indonesia made 
Europeans living on the islands of Java and Sumatra recognize and admire the culinary products 
of the archipelago. There were hundreds of spices used to create the taste of the dishes along 
with their regional origins. For example, Aceh is the area that uses the most variety of spices, 
namely 123 types, followed by Yogyakarta and Minang with 119 and 78 respectively. 
Unexpectedly, eastern Indonesia, especially Maluku, which is a source of spices, uses only 52 
kinds of spices on average. Meanwhile, NTT is a culinary area with the least use of spices, 
which is 37 kinds (Gardjito, 2021). 

Indonesian Recipes 

Indonesian recipe is a legacy of ancestral traditional recipes from 1,340 tribes and sub-tribes in 
the archipelago (BPS, 2011) as well as a mixture of recipes from five ethnic immigrants who 
have lived in the archipelago for a long time since Indonesia has not yet become a republic, 
namely Arabs, Indians, Chinese, Portuguese, and Dutch that are absorbed and processed by the 
local community (acculturation and mimicry processes) (Gardjito, 2011; Ketaren, 2021). There 
were 3,257 kinds of dishes in 2017 collected by Gadjah Mada University researchers in the 
report "Profile Indonesian Culinary" in 2017 (Gardjito, 2021), consisting of about 208 kinds of 
main dishes, 1,805 kinds of side dishes (boiled and non-gravy), 1,013 kinds of snacks (wet and 
dry), and 147 kinds of drinks (warm, cold, and fermented) (Gardjito, 2021). It indicates that the 
creativity of the Indonesian culinary has increased about two times in a half of the century since 
1967. During that time, there were 1,650 Indonesian recipes in a book entitled “Mustika Rasa” 
which was initiated by President Soekarno and was first published by the Ministry of 
Agriculture in 1967. However, in 2008, Perpustakaan Digital Budaya Indonesia (Indonesian 
Cultural Digital Library) claimed to have collected 34,861 recipes for Indonesian cuisine, food, 
and drinks originating from the cultural heritage of various ethnic and ethnic groups in 
Indonesia that were successfully obtained in a participatory manner by relying on advances in 
information technology (Situngkir, 2021). 
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Indonesian Cooking Techniques 

Indonesian dishes have several ways of cooking techniques, such as steaming, boiling, grilling, 
soaking, roasting, frying, and sautéing. The process of selecting, sorting, mixing, and cooking 
that has been tested over a long period of time according to the traditions and habits of the 
community is known as local wisdom or indigenous knowledge. From the various cooking 
techniques of local food ingredients, natural, unique, and exotic culinary products can be 
produced (Gardjito, 2021). 

At first, Indonesian culinary products were processed using local food ingredients found in 
every area where the ethnic group settled. Unfortunately, literacy about it is still very limited 
or even almost non-existent (Gardjito, 2021). 

TOWARD INDONESIA’S GASTRO-POLICY AGENDA 

Food has a very important meaning and role for human life. Indonesia as a mega-biodiversity 
country with its diversity has an extraordinary wealth of cuisine (food) and food (gastronomy), 
so that it can have a broad impact as well as prosper if managed optimally. However, there is 
not much documentation and scientific studies that support Indonesian cuisine and gastronomy 
(Harmayani & Sari, 2021). 

There have been several policies, regulations, grand strategies worth mentioning, as it indicates 
that government is keen in promoting the role of food, its diversification of local food. The 
government is keen to set forth creative economy of the culinary sub-sector.  They have not 
been synergized and have one vision to integrate Indonesian gastronomy as a foothold to 
achieve the achievement of strategic development goals. There is still no institution that 
specifically handles the preservation and development of Indonesian cuisine and gastronomy 
and their application to various sectors for the welfare of the nation (Harmayani & Sari, 2021). 

As far as one can see, there are two great forces that determine our tastes, namely politics and 
markets, which must go hand in hand. Food politics paved the way for the food economy and 
business, which cannot be separated from cronyism and collusion. This condition occurred in 
the New Order Era and is still ongoing today (Pingali, 2006). 

Indonesia has a variety of food ingredients. However, these locally available food ingredients 
unfortunately are no longer consumed. Either it is no longer cultivated because it is not 
economical or because it is culturally inferior. For example, Indonesia is very rich in tubers, but 
they are not consumed and cultivated because culturally they are less "competitive" with 
potatoes (Supriatma, 2021). 

Politicians and food policy makers in this country seem to have never seriously identified the 
availability of food ingredients and become alternatives for the local community. There is also 
no serious effort to increase the cultural "value" of these foodstuffs. For example, sago, corn, 
sorghum, or tubers such as taro, gembili (tubers that resemble a sweet potato), gembolo (like 
gembili tubers but is larger in size), and so on are carbohydrate foodstuffs which are abundantly 
available in Indonesia and have a cultural value as high as rice, wheat, or potatoes (Supriatma, 
2021). 
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This condition also happens with foods that contain high protein, such as meat, fish, and all 
kinds of processed products. Like other Asian countries, Indonesia is also affected by 
westernization. The process may be tough to stem, but not difficult to compete. It takes 
creativity and innovation to make food on a local basis. If Taiwan manages to "create" bubble 
tea whose popularity reaches the international level, then Indonesia can certainly create local-
based fast food and beverage products (Supriatma, 2021). 

Food, in the sense of being culinary, is not just about nutrition. It is also a culture related to 
national identity. There are many things that shape identity, one of which is from political 
economy. The state's obligation to provide food with good nutrition for all its citizens creates 
mass food production. Unfortunately, the Government of Indonesia creates mass food through 
cronyism and collusion among its elites and has chosen flour as a mass food base (Supriatma, 
2021). 

The abundant wealth of the Indonesian people in terms of local food should encourage the 
creation of healthy community conditions. Food diversity that is nutritionally balanced, safe, 
and halal should have been able to make Indonesian people healthy and more advanced. 
However, this does not happen (Gardjito, 2021). The development and technological advances 
in developed countries have led to the demand for raw materials for the food industry in very 
large quantities. Consequently, the soil required to produce the basic ingredients of the food 
industry becomes very large. This results in reduced biodiversity owned and consumed by a 
nation (Gardjito, 2021). 

The phenomenon that occurs continuously has an impact on reducing the variety of foods that 
are commonly consumed. This has a direct impact on reducing the variety of people's nutritional 
intake and causing disruption of balanced nutritional intake. This also has an impact on the 
increasing prevalence of non-communicable diseases (NCD) that hit the younger generation in 
developed countries. In the long term, these disorders can lead to a decrease in quality of life. 
In 2003, the WHO Technical Report Series published information regarding the increased 
number of patients with chronic diseases (NCDs) related to eating patterns, such as 
cardiovascular disease (heart disease and stroke), cancer, chronic respiratory disorders (asthma 
and lung disorders), and diabetes (WHO, 2022). 

A similar situation is also faced by developing countries. Manufactured food products that are 
developing generally use raw materials that are not produced in tropical countries, such as flour. 
İndustry produces modern food products that are considered more practical and more attractive 
to the younger generation. This has resulted in the dependence of developing countries on food 
imports as raw materials for the modern food industry. This phenomenon shows that the 
younger generation in developing countries, in addition to suffering from a decrease in the 
variety of food consumed, also suffers from dependence on imported foodstuffs. In Indonesia, 
within five years, the demand for wheat almost doubled from 6.7 million tons to 10.09 million 
tons in 2013-2018 (BPS, 2019). However, the rate of decline in the quality of life of nations in 
the Eastern Hemisphere is lower than that of nations in the Western Hemisphere. Therefore, 
nations in the western hemisphere, especially industrial societies, have begun to look at the 
eating patterns and habits of eastern hemisphere nations, which apparently still maintain the 
existence of traditional foods that can guarantee better nutritional diversity (Frison et al., 2006). 
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The facts stated above are very beneficial for the Indonesian people who have very diverse 
dishes that must be understood to be preserved. This is because these dishes can provide better 
welfare for human life (FAO, 2009). Maintaining the existence of traditional food as part of 
Indonesian cuisine is a very good thing to do to build healthy, intelligent, and advanced human 
resources. 

As has been stated, the lush tropical nature and the culinary arts of more than a thousand 
ethnicities developed in this beautiful archipelagic nation illustrate the various advantages of 
Indonesian gastronomy. This fact places Indonesian gastronomy as an important part of world 
gastronomy. It can be said that the Indonesian nation's kitchen art is the world's largest 
gastronomic kitchen. In addition, the spices from the Far East used by Europeans in the 15th 
century also support the importance of Indonesian gastronomy in the development of world 
gastronomy. If literacy on elements of Indonesian gastronomy is done well from the start, it is 
reasonable to suspect that Indonesian cuisine is the best food in terms of variety (Gardjito, 
2021). 

Food is the main basic need for humans that must be always met. The right to obtain food is a 
human right. Indonesia has extraordinary natural wealth so that its people can grow crops with 
diverse food farming systems according to soil conditions, biological resources, cultural 
diversity, and the unique needs of each local community. However, until now Indonesia still 
relies on rice as a staple food, even though this country is known to be rich in biodiversity which 
has the potential for various food sources that are more in line with the needs and tastes of local 
people. Rice has long been established as the staple food source of this nation, wherever it is, 
regardless of ethnicity, culture, and appetite (Prabowo, 2021). 

So far, food diversification, including local food, has always focused on carbohydrates, because 
the idea is to homogenize rice plants. In fact, we are also being threatened with diversification 
of protein sources. The question is, why do various local food sources such as local chicken and 
fish seem difficult to develop and never become "national food" like rice? Is the problem of 
Indonesia's dependence on rice only a matter of government priorities and policies or are there 
other factors and problems that make such food diversification impossible in this country 
(Prabowo, 2021). 

Local Food Diversification 

Long ago, all humans consumed food that grew around them; all that they can eat is a gift from 
the earth. From there, local wisdom grew (Prabowo, 2021). However, globally, varieties and 
domesticated plants and pets have disappeared. The loss of diversity, including genetic 
diversity, poses a serious risk to global food security because of the damage to the resilience of 
agricultural systems from various threats such as pests, pathogens, and climate change 
(Prabowo, 2021). A strong national food system will support the welfare and well-being of 
mankind. In other words, the development of the national food system is closely related to the 
development of social resilience. The system is an interconnected part and is in a certain unit 
or area that has several driving components within the community. The social power in question 
is the power that emerges especially when society is hit by turbulence, such as the Covid-19 
pandemic (Prabowo, 2021). 
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The state or government has many limitations. If society has resilience, the turbulence will be 
faced directly. Unfortunately, so far, our society is educated with a centralized pattern, 
including consumption patterns. Initially, the social strength was in the diversity of the 
community and local wisdom as the advantages of each region. However, in our life as a state, 
so far, we have denied and even eliminated this diversity by uniformly centralizing consumption 
patterns (Prabowo, 2021). 

The theme of food sovereignty is an important issue. However, to this day we have almost no 
control over what is consumed due to the homogenization pattern of staple foods due to the 
implementation of centralized policies. That's where we try to (1) encourage improvement 
efforts at the policy level, (2) strengthen the capacity of food producers, in this case farmers, to 
be able to produce better food for themselves, their families, communities, and the people 
(Prabowo, 2021). 

Local food diversification as the root of food independence needs to be built based on the values 
and ideals that exist in society. A food system that gives local communities full management 
flexibility and authority to make their own food policies in a sovereign way. It's time to revive 
the social system that exists in our society by mobilizing all local forces, no longer being 
regulated, and dictated by external forces. In that way, local communities will have more 
resilience and flexibility to any challenges and threats, both markets and disasters (Prabowo, 
2021). 

Altering Mindset: Paradox is Blessing 

Gastronomy and culinary have functions and dimensions of economic, social, cultural, 
environmental, spiritual, and political, all of which are very basic for human life and society in 
this country. Ironically, the gastronomic factor has not yet been included in the development 
priorities and national strategy. The absence of a consistent national food strategy and system 
makes the role of public policy with the reality of people's lives in various regions full of 
paradoxes. There are many oddities and contradictions between national food 
regulations/policies and sectoral and regional policies, which are also incompatible with the 
potential of natural resources and the needs, characteristics, and appetites of local communities 
(Hadad, 2021). 

As a mega-biodiversity country that is rich in a variety of plants and plants, in terms of food 
policy, Indonesia has instead implemented a monoculture food agriculture system for the need 
for carbohydrates alone, which is only prioritizing rice plants and rice production for the 
people's staple food from Sabang to Merauke (Hadad, 2021). 

Also, as the largest maritime country in the world, Indonesia has a wealth of abundant protein 
sources from various types of fish, shrimp, and other marine biota, but the policy of procuring 
fishing vessels by domestic fishermen has not been able to prevent foreign ships from depleting 
the wealth of marine life. Worse yet, the need for fish as a protein-rich food source cannot be 
met by a fish hatchery system and aquaculture facilities which are still far from adequate 
(Hadad, 2021). 

Since ancient time, Indonesia is rich in a variety of highly nutritious food ingredients from 
tubers, beans, corn, sago, sorghum, and so on which are widely available in all regions, but now 
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they are no longer cultivated and consumed by local communities (Hadad, 2021). Does this 
phenomenon have anything to do with the industrial policy of creating mass food in the form 
of "instant noodles" made of wheat-based flour, which although not a single grain is produced 
in a tropical country like Indonesia, but manages to dominate the food product market and can 
even "uniform" people’s appetites throughout Indonesia?  

Presumably, the government and the community need to build awareness that the policy of 
diversification of local food ingredients is the root of the development of self-reliance and 
national food security (Hadad, 2021).    

The existence of a clear and targeted food policy is an urgent need that is awaited by all parties. 
Considering that until today, food (boga) or gastronomic (upaboga) is not yet clear and has not 
been able to cohesively unite and speak out nationally. So, naturally, due to the absence of a 
food policy, all food and beverage business actors in this country do not yet have a national 
bargaining position. Although each of them can appear nationally with Indonesian product 
brands, it is clear that there are barriers and unhealthy competition among the food business 
actors.  

Moreover, since this country was founded, the stakeholders in the food sector have not been 
maximally involved in food affairs as an Indonesian culinary product which is quite strategic 
economically, socially, and politically. Most of the community and stakeholders consider food 
matters to be limited to food recipes, food festival spectacles, or simply to be interpreted as a 
matter of food ceremonies. In fact, food needs to be broadly understood as a strategic 
management of human development through the empowerment of the art of cuisine as a culture 
and economy of the archipelago. It also needs to be realized, that to build an understanding of 
the cultural progress of a nation, like it or not, one must also talk about richness, and perhaps 
the pride of the art of cooking itself (Ketaren, 2021). 

It is time for this country to start placing food as something strategic and serious to be addressed 
immediately, including the substance of its policies and institutions. One of them is by 
clarifying legal and institutional signs for food affairs, including gastronomy and culinary 
products in it. The ultimate goal is to preserve and restore all the heritage of past cuisine, both 
existing and unobserved, to be processed into an Indonesian identity and the economy of the 
Indonesian nation's food arts (Ketaren, 2021). 

In addition, stakeholders including the Government need to consider and treat food as a strategic 
policy instrument that is proven to be able to increase Indonesia's gross domestic product 
(GDP). In fact, this will provide real support for Indonesia's food sovereignty and empower the 
creative economy community (Ketaren, 2021). 

The contribution of food to the national economy is increasingly decisive with the increasing 
number of people, businesses and business actors working in this sector. Especially for business 
improvement and tourism competitiveness, the continued increase in the role of the food sector 
is the mainstay and prima donna for stakeholders in driving the regional economy and 
increasing the country's foreign exchange earnings (Ketaren, 2021). 
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It is time for Indonesia to have a food policy that is not only an umbrella for food, but through 
this instrument, stakeholders will be able to increase the absorption of the power of the 
community's economic engine by preserving the art of regional food cooking spread across 34 
provinces, 416 districts, 98 cities, 83,184 villages and sub-districts in Indonesia (Ketaren, 
2021). 

The presence of stakeholders is the main motive behind tracing the actors who prepare and who 
drive the availability of food ingredients. They include cultivators, farmers, fishermen, animal 
hunters, cooks, mobile vegetable sellers, street hawkers, restaurant businesses, warung tegal, 
grocery stalls, food stalls, home industry businesses, or whatever you call it. their qualifications. 
They are all SMEs. Heroes whose existence is rarely elevated. They are also our community. 
Our environment, the color of our food, the nation's heroes, and the country's economy 
(Ketaren, 2021). 

Thus, central stakeholders and all provincial, district and city stakeholders will feel their 
presence directly with the people in cultivating Indonesian food culture (Ketaren, 2021). 

It also means participating in managing, guiding and supervising the implementation, research, 
development, education and training of empowering local communities as creative economy 
actors, especially in rural areas, developing certain areas, developing underdeveloped areas and 
transmigration (Ketaren, 2021). 

From the review that has been done, several policies are needed to utilize the privileges and 
richness of Indonesian gastronomy by fixing the plantation and spice industry, building 
integrated restaurants, and establishing a gastronomic museum. In addition, it also aims to prove 
the history of the greatness of Indonesian spices and the dignity of traditional Indonesian food 
in traditional and foreign markets (Gardjito, 2021). 

Indonesian Food Map  

The strength of Indonesian food lies in its superiority in terms of diversity, strategic location, 
history, and culture. The diversity of Indonesian culinary arts is found in 1,340 tribes and sub-
tribes across the islands, including ethnic immigrants, who if each had 50 dishes, there would 
be 67,000 types of food for this nation (Ketaren, 2021). It means, there has been a very good 
regional food diversification in Indonesia. 

This diversity means that Indonesia does not have a particular "line of the art food" which can 
be used to make it easy in defining a kitchen art map from the country's food profile (Ketaren, 
2021). When talking about Tom Yum Soup, for example, it will have the same taste and aroma 
in the north, south, west, and east of Thailand. 

Indonesia has no “food art line" because each tribe and sub-tribe has its own uniqueness that is 
different from one another even though some have similarities. There are certain areas in 
Indonesia that like spicy, sweet and sour, natural (clear) dishes. Some people like spicy chilies. 
Some use andaliman (as chili or pepper) and other kinds (Ketaren, 2021). Some regions 
consume more spices than other regions (Gardjito, 2021). 

Despite the rich variety of food diversity, there is no official state record of the country's various 
food riches or statistical census on it (Ketaren, 2021). Consequently, one by one the local foods 
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just disappear, and many are unknown or rarely known to the public. And the foods that are 
often served and consumed in different regions of Indonesia will always revolve around the 
same kind of foods, even though they belong to “immigrant foods” (not authentic foods). For 
example, gado-gado, fried rice, gudeg, satay, rendang, klapertaart, or bir pletok.  

Moreover, traditional Indonesian foods seem to have lost its reputation with modern food and 
dishes from other countries (Thailand, Japan, Korea), which are growing rapidly in Indonesia 
(Gardjito, 2021). Millennials, especially those living in big cities, don't seem to understand 
traditional Indonesian food. They are more familiar with modern and foreign food because this 
type of food is indeed more aggressively promoted and taken seriously through various media 
(music, films, festivals, and social media). 

It should be noted, domestic and foreign tourists now expect all food in certain destinations to 
be "native, indigenous and authentic food" which is different and rarely has the same type of 
food as other destination locations, including similarities to neighboring countries (Ketaren, 
2021). They deliberately hunt the local dishes because they are driven by the desire to enjoy 
complete food with various legends, histories, and very interesting stories behind a food dish 
(Gardjito, 2021). Therefore, it is necessary to explore the food map based on the categories and 
criteria formulated in the line of food art. The line of food art can also be used as a standard in 
determining Indonesian food icons as a nation's branding (Ketaren, 2021). 

Indonesian Food on the World Map 

Indonesia is noted to have a major contribution in the history of world food. There are three 
notes regarding Indonesia's contribution that need to be known. 

First, Indonesian spices have changed the world's taste revolution around the 15th century which 
was pioneered by France. For the first time, five types of spices (cinnamon, pepper, nutmeg, 
mace, cloves) originating from the Island of Maluku (one of the islands in the Far East or 
Indonesia) were used in French kitchen art. These spices have changed the lives of European 
people because the taste of Western food, which is generally bland, becomes very delicious 
(Ketaren, 2021).   

Second, in the 16th century a large-scale expedition was carried out to find the Far East 
continent as a spice producer which was led by Christopher Columbus (Italy), Marco Polo 
(Italy), Ferdinand Magellan (Portuguese), Vasco da Gama (Portuguese), and VOC 
(Netherlands). Of all the explorers, it was Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) as a 
Dutch trading company which monopolized the spice trade in the Far East, so that the 
Netherlands became a rich country (Ketaren, 2021). 

Third, in the 17th and 18th centuries, "rijsttafel" (rice table) was created in Western society, a 
style of food culture created by the Dutch colonists as a means of tasting dozens of spice-laced 
dishes indigenous to various regions of Indonesia from Java, Bali, Sumatra, and countless other 
islands to provide a harmonious dining experience where spicy, sweet, sour, bitter, and salty 
tastes are balanced. Different from western culture where dishes are served sequentially starting 
from appetizers, main menus, to desserts, rijsttafel is served simultaneously in small portions 
of dishes, resembling the concept of serving Padang (a city in Indonesia) cuisine (Setyorini, 
2015). 
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Initially, rijsttafel was only carried out on cruise ships that sailed back and forth from 
Amsterdam to Batavia, which later developed on the island of Java and was popular among the 
rich Javanese and European elites (Gardjito, 2021). In the rijsttafel era, Nusantara (the name 
before the independence of Indonesia) dishes reached its peak of glory but had to end following 
the outbreak of the Second World War, which forced the Dutch to leave Indonesia (Rahman, 
2011). When Indonesia became independent in 1945 and with the demise of Dutch influence, 
the rijsttafel virtually disappeared (Brennan, 2022). Today, only a few fine dining restaurants 
still offer it. 

To this day, the art of French cooking has become a benchmark in world gastronomic circles. 
The Dutch then enriched the art of world cuisine by introducing the rijsttafel dish as a second 
international dish to western society with international-style dining procedures, but 
unfortunately the Dutch image began to shrink in the 1960s (Ketaren, 2021). However, the 
rijsttafel branding introduced by the Dutch has the title of "Indische Spezialiteit" or Indonesian 
specialty cuisine. Until now, there is no third kitchen art. 

Such historical-based emotional ties show that Indonesian food has its own benchmark in the 
world, especially with the record of the richness of spices and evidence of the art of rijsttafel 
kitchen. In addition, Indonesian food has a story, both tangible and intangible (or known as 
ceremonial rituals) (Ketaren, 2021). Moreover, local foods from each ethnic group in Indonesia 
which are the result of food processing produced in a particular area are very popular and 
desired when the locals wander to another city and therefore, can become the identity of the 
community group (Gardjito, 2021).    

Thus, it can be said that traditional food is a powerful weapon to build national identity and 
character. Therefore, developing Indonesian food products based on traditional foods can be 
used as the main strategy in building national identity and independence (Gardjito, 2021).   

In a nutshell, Indonesian kitchen art was formed before the Republic of Indonesia was 
established (Ketaren, 2021). Ironically, no matter how rich Indonesia's food resources are with 
3,257 types of dishes or even much more, people only know the same kind of foods (rendang, 
nasi goreng, satay, etc.). There are plenty of Indonesian local foods that are unknown to 
Indonesian people, let alone foreigners. 

The Future of Indonesian Gastronomy   

History, local wisdom, legends, and myths that develop in every ethnic group in Indonesia 
coexist and blend with existing kitchen art in building Indonesian gastronomy which is an 
important part of the world's gastronomic level. These elements combine with the existing 
kitchen art, and each play a role in its function. This needs to be instilled as an understanding 
of the provision of the younger generation to be involved in increasing the role of Indonesian 
gastronomy in the world (Gardjito, 2021). 

The European search for five very important spices (cloves, nutmeg, mace, pepper, cinnamon) 
from the islands in Indonesia, is also a strong guide and attraction for foreign nations to come 
to Indonesia to enjoy its culinary products. This is one of the reasons why the glory of spices 
needs to be used in realizing the welfare of society in general and the pride of the millennial 
generation (Gardjito, 2021). 
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The development of the rijsttafel era, which was recognized by Europeans for Indonesian 
kitchen art, has further strengthened the attraction of nations in the world to Indonesian culinary 
products. In addition, the diversity of culinary products and eating procedures can be used to 
build the character of the nation's children as well as the love for the country (Gardjito, 2021). 
It can be presented in various ceremonies and rituals of the local people which are very 
attractive to domestic and foreign tourists. 

Among thousands of types of Indonesian culinary products, there are several that have very 
prominent advantages, both in terms of nutrition and health benefits, such as tempeh, curd, 
tapai, sweet soy sauce, chili sauce, instant condiments, and so on. Not only on a national scale, 
but these foodstuffs also have very good prospects in marketing at the world level. According 
to the World Street Food Congress from 2013 to 2019 and a survey conducted by CNN about 
the foods most favored by nations in the world every year, it proves that rendang is at the top, 
followed by fried rice. Several other foods, such as satay, soto, nasi kapau, nasi campur bali, 
and sweet martabak with chocolate topped also often attract consumers in various international 
events (Gardjito, 2021).    

There are many other potential dishes that are rich in taste and have a variety of combinations 
if the Indonesian government provides several facilities to display them abroad. Various high-
fiber dishes such as gudeg, gado-gado, and pecel; various high-antioxidant dishes such as 
tropical fruit salad, lotis, and asinan; and a very wide variety of fish-based dishes and beverages 
which are also traditional medicines (jamu) and are difficult to find in the world, have the 
potential to emerge as preferred foods and beverages that are beneficial to the health of 
consumers at the international level. In fact, displaying Indonesian restaurants abroad will help 
build the raw material industry for culinary products in the country. Through the excellence of 
its culinary world, the Government of Indonesia can do more for the welfare of its people 
(Gardjito, 2021). 

Another meaning of this step is to raise the pride of the nation's children and build the spirit of 
defending the country through their food. Wrapping intangible factors in the form of saga, 
legends, stories, and meanings behind thousands of foods made by Indonesian kitchen art, also 
makes them worthy of being a tourist attraction sought after by hunters of culinary products 
who want to explore flavors and stories about food (Gardjito, 2021). 

In addition, the presentation of Indonesian culinary products can also be equated with holding 
various ceremonies and rituals of the Indonesian people which are very interesting and difficult 
to match. All of this can be used as a means of Indonesia's success through various missions, 
including diplomacy, trade, and humanity to realize the role and contribution of the Indonesian 
nation for world security and peace (Gardjito, 2021). 

Thus, it can be said that Indonesian gastronomy is unique, authentic, and very interesting to 
elaborate. History, local wisdom, legends, and myths that develop in every ethnic group in 
Indonesia coexist and blend with existing local foods. Indonesian gastronomy also has 
advantages compared to the gastronomy of other countries. 

However, behind the positive things that have been stated, there is a lot of homework that must 
be done and completed immediately. So far, there are a few issues that need to be addressed. 
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Low hygiene in processing cooked food, inadequate sanitation, and many dishes served without 
aesthetics so that they seem not exotic. These are some examples of problems in the Indonesian 
culinary industry (Gardjito, 2021). 

In addition, there are still various obstacles in globalizing Indonesian food, including some 
basic ingredients that are not ready to be maintained in a sustainable manner, such as coconut 
and its derivative products, as well as the difficulty of carrying specific cooking utensils, unless 
they are willing to pay for the cargo at a very high cost (Gardjito, 2021). 

So, what to do? At least there is a big work that hangs in the mind, namely, how to increase the 
dignity of Indonesian food, both at home and abroad. To solve it domestically, it is necessary 
to revitalize traditional markets in order to build an image that shows the modern atmosphere 
in it. Therefore, it is important to provide facilities in the form of electricity supply and 
communication network (internet) during the market operation. In addition, to improve 
sanitation and hygiene in traditional markets, it is necessary to provide clean water that can be 
used at any time (Gardjito, 2021). 

However, it is not only the physical condition of the market that requires attention. Education 
and assistance for culinary product business actors is also very important in order to improve 
hygiene and produce safe, clean, and halal food. For all of this to work well, the government 
must facilitate the free halal certification process, then carry out consistent and sustainable 
supervision so that sanitation, hygiene, safety, and the halal of the culinary products sold can 
be maintained properly. Thus, the millennial generation will feel comfortable enjoying 
Indonesian food in traditional markets (Gardjito, 2021). 

Meanwhile, considering the development of the movement of people to travel, both at home 
and abroad, it is necessary to build a place selling various Indonesian dishes in every tourist 
destination city in the country. I named it the "Indonesian Cuisine Palace" as a representative 
place to enjoy Indonesian dishes with a very supportive atmosphere. The authentic food chosen 
to be served is food that is considered to have been known to the world community, such as 
various satays, soto, fried rice, gado-gado, and rendang, complemented by the food of the area 
where the palace was built. Therefore, the Indonesian Cuisine Palace needs to be staffed by 
chefs who master the intricacies, techniques, and culinary arts of Indonesia and can produce 
unique, authentic, and exotic dishes (Gardjito, 2021). 

Furthermore, considering that the history of spices has a very important and interesting meaning 
for the nations of the world, it is also necessary to have a policy to develop agro-biodiversity 
accompanied by a spice industry that provides evidence of the greatness of past history. This 
can be done by rebuilding the plantations of the five main spices, namely pepper and cinnamon 
in Sumatra; and cloves, nutmeg and mace in Maluku which are integrated with the ready-to-
use spice industry. Besides being used as a means of production, the plantation and industrial 
centers can also be a means of education about the history of spices for tourists. It would be 
more interesting if a restaurant could be built in that place that serves dishes using the main 
ingredients produced (Gardjito, 2021). 

To accelerate the understanding of the nation's children towards the dignity of the state and 
nation, as well as to show the superiority of Indonesian gastronomy to foreign tourists, it is 
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necessary to build a museum that is representative of the importance and dignity of Indonesian 
gastronomy. The Indonesian gastronomic museum needs to be carefully planned from the 
historical, educational and implementation aspects, and must be realized in a not too long time 
(Gardjito, 2021). 

Meanwhile, to be able to appear in the international arena, the government needs to have a 
policy of opening as many Indonesian restaurants abroad as possible. However, in order for this 
policy to be implemented properly, the government needs to address several problems in 
globalizing Indonesian food as described previously. The government needs to promote and 
facilitate the operation of Indonesian restaurants with the raw materials and equipment needed. 
This step can be taken by facilitating the Indonesian food raw material industry so that it is 
practical and economical to bring it abroad. What is also important is to facilitate the 
transportation of specific cooking utensils so that it does not cost a lot (Gardjito, 2021). 

In addition, growing a domestic industry that processes semi-finished ingredients is important 
to produce consistent flavors of dishes, such as coconut and its derivatives, as well as various 
forms of spices and their combinations. It is also necessary to encourage the presentation of 
ready-to-use culinary products that make it easier for Indonesian fast-food restaurants to 
represent authentic Indonesian food. Education for Indonesian restaurant organizers about the 
Indonesian food culture which includes saga, legends, symbols, and meanings implied in 
Indonesian food is also necessary (Gardjito, 2021). 

In order for the program to globalize Indonesian food to be more effective, it is necessary to 
define foods that represent the Indonesian people in various events. For this reason, several 
Indonesian superior foods must be selected which when served can become several set menus 
that are selected according to the ongoing activities. In addition, it is also necessary to present 
a menu that is in accordance with the tastes and preferences of the nations in the world where 
Indonesian restaurants are established. Thus, there are two "dignified" faces who can serve 
traditional Indonesian food to various community groups, both at home and abroad (Gardjito, 
2021). 

To fulfill these needs, documentation of all food in Indonesia must be carried out. 
Coincidentally, researchers at Gadjah Mada University have compiled a series of twelve books 
outlining the typical Indonesian foods. The book explains the form, description, recipe, content, 
and nutritional benefits, as well as the saga, symbolic meaning, symbol, and meaning of food, 
along with its role in Indonesian traditions and rituals. The book, entitled Pusaka Citarasa 
Indonesia, is currently in the process of being published (Gardjito, 2021). 

To trace the formation of a dish, a study has been carried out that compiles the relationship 
between the potential of food ingredients, demographics, traditions and community activities, 
as well as kitchen art for all culinary areas in Indonesia. For this reason, it is necessary to carry 
out a study which until now has not been fully explored. Considering that the work is very 
heavy and long, there is facility support so that studies on the formation of Indonesian dishes 
can be carried out. In short, there is still much work to be done so that Indonesian gastronomy 
can provide maximum benefits for the welfare of the nation. The biggest homework lies in the 
hands of the government which of course must also be supported by stakeholders (Gardjito, 
2021). 
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Gastro-Diplomacy   

The cultural and culinary diversity of the archipelago also gave birth to the "Spice Route" which 
could be a means of tourism and gastro diplomacy to introduce Indonesia to the whole world 
(Ketaren, 2021). It can increase the role of Indonesian food menus as a means of gastronomic 
diplomacy between countries, with the main goal of making Indonesia a destination for 
gastronomic tourism for foreign tourists and domestic tourists. Thus, all tourists will turn to 
Indonesia, so it is impossible for the global community to ignore Indonesian food and culinary 
attractions. 

CONCLUSION  

Enthought quite late in embarking on narrative economy by the way of reproducing gastronomy 
as narrative, policy frame in situate gastronomy as an exciting factor sound promising. At issue 
is mobilizing and reproducing creativity. Engaging in gastronomy in not only about enjoying 
exiting delicacy while making good money, but more importantly also excitement in deriving 
at new and more things given the coherence of narrative of gastronomy. Indonesia needs to 
transform its narrative engagement from the currently emphasizing the content or substance, to 
the one which concern more with format. The mode of thinking which has been stress the 
importance of gastronomy as commodity, to that as creative engagement. In a simple word, 
maintain and reproducing virality of the narrative. 
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ABSTRACT 

With rapid changes in people's lifestyles, the demand for simple, easy and affordable food is 
increasing. In recent years, ethnic food has become quite popular in the food market including 
in Indonesia. Food plays an important role in all aspects of human life, including meeting basic 
physiological needs to establishing social interaction and psychological expression. Many 
Turkish specialties are well known by the people of Indonesia, one of which is kebabs, which 
are very popular with almost all children, young teenagers, adults, and the elderly in Indonesia. 
This study aims to find out the history of Kebabs entering Indonesia, the Kebabs is the most 
popular among other Turkish foods, and how to adapt the Kebab menu to suit the tastes of 
Indonesians. This study uses a descriptive qualitative approach, the respondents and researchers 
have selected informants with the Purposive sampling method. Kebabs became increasingly 
popular in Indonesian society, in 2000s.  Moreover, the price is affordable and easy to find in 
various places. Especially since the emergence of the kebab franchise business. Indonesians are 
more familiar with doner kebabs. The combination of kebabs in Indonesian tastes will make it 
a special food that will certainly produce special, unique, delicious, and affordable food 
innovations 

Keywords: Doner kebab, Acculturation, Indonesia 

INTRODUCTION 

Nowadays, the dynamic movement of people to different countries and ethnic groups has taken 
their food culture to other places, which led to an increase in food diversity in the destination 
country (Bonilauri et al., 2018). Due to the rapid changes in people's lifestyles, the demand for 
simple, easy and affordable food is increasing in the general food market, and in recent years, 
ethnic food has become quite popular in the food market including in Indonesia. 

Indonesia's food culture is shaped by many factors such as nature, history, and culture (Wijaya, 
2019). Food plays an important role in all aspects of human life, including meeting basic 
physiological needs to establishing social interaction and psychological expression. Food has 
been recognized as an expression of identity and culture and has emerged as one of the popular 
aspects of cultural tourism. (Bessiere, 1998) 

Discussion about food cannot be separated from culture. As one of the products of cultural 
tourism, the role of food or culinary tourism is becoming increasingly important. Culinary 
tourism is a competitive advantage that may be central to destination development, which in 
turn, can contribute to overall economic performance (Henderson, 2009). Gastronomic identity 
is a concept used as a marker of typical food habits and a cultural component that distinguishes 
one society from another (Diker & Deniz, 2017). 
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Turkey is one of the countries that has recently emerged as a destination for attracting world 
citizens. Unforgettable attractions, cultural attractions, and gastronomy. Concocting a typical 
Turkish mainstay menu that is well known by the Indonesian people, let's call it some of them 
such as Shawarma, various Turkish salads, desserts such as Baklava and Turkish-style ice 
cream, as well as which is very popular almost among children, young teenagers, adults, and 
parents in Indonesia today, namely Kebab. 

This study aims to find out in more detail about the history of Turkish food, especially 
Kebab entering Indonesia, then why among the Turkish foods in Indonesia, Kebab is the 
most popular among other Turkish food. It is hoped that through this research, it will be 
known why street vendors in Indonesia, prefer Kebab over other foreign foods and how 
they adapt the Kebab menu to suit the tastes of Indonesians 

THEORETICAL FRAMEWORK  

a. Multiculturisme 

The term multiculturalism is familiar to us, even the term multiculturalism is deeply rooted in 
various activities of life. Multiculturalism thrives in an open-minded society. Multiculturalism 
is considered a view of the diverse realities of human life in relation toaboutystems, cultures, 
even policies embraced in a society. Multiculturalism is also evolving along with social change. 

Indonesia itself, as an archipelagic country that has more than 17,000 islands, is also blessed 
with many ethnic groups with cultures and customs ranging from traditional dances, weapons, 
traditional clothes, and many more, traditions and some customs. The results of the census 
conducted by the Indonesia Central Agency on Statistics in 2010 showed that the number of 
ethnic groups or ethnic groups in Indonesia was 1,340 ethnics (Anggraeni, 2018). 

Talking about multiculturalism will not be complete without mentioning the concept of culture, 
since multiculturalism is one of the forms of culture. According to the anthropologist, Prof. Dr. 
Koentjaraningrat states that culture is a whole system of thoughts, actions, and the results of 
human labor in social life that is transformed into human property through learning 
(Koentjaraningrat, 1974). Thus, it can be said that everything created by man can be called part 
of the culture 

Over time, culture changes to contact other cultures. This will affect the state of the culture. In 
addition, we know some important concepts related to culture, including the following. 

1) Cultural diffusion 

Cultural diffusion is the process of spreading cultural elements in society through 
the medium of one group to another. In terms of anthropology, there are seven 
cultural elements that include language, knowledge systems, social systems or social 
organizations, systems of technology and living equipment, religious systems, and 
art. 

2) Acculturation 

Acculturation is the union of two or more cultures that create a new culture, but 
without removing elements of the old culture. The process of acculturation lasts for 
a long period. This is influenced by several things, including the readiness of foreign 
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factors and cultural factors that are difficult to replace. For example, most 
Indonesians will say they haven't eaten if they haven't eaten rice. In addition, the 
rapid or difficult condition of individuals or groups in accepting change also affects 
cultural acculturation. When we remember what acculturation is, usually the teacher 
will give a formulation like following Indonesia is indeed famous for its diversity. 
This variety of cultures can be reflected in any facet.  Furthermore, the status of 
individuals or groups of people who are fast or difficult to accept change also affects 
acculturation. One of the discussions of acculturation in this study is kebab food in 
Indonesia. 

Quoted from the Entrepreneur page (August 22, 2013) there were up to 5,300 
Indonesian specialties. This condition is certainly a matter of pride. However, it 
turns out that many foods in Indonesia are the result of acculturation and 
assimilation of different cultures, both at home and abroad. 

However, it turns out that there are many foods in Indonesia are the result of 
acculturation and assimilation of various cultures, both domestic and foreign 
cultures. 

3) Assimilation 

Assimilation is the mixing or mixing of two or more cultures so that the 
characteristics of the original culture are no longer visible. This assimilation will 
occur when society has an open mind. This open attitude is reflected in the ease with 
which values and norms are formed in society. For example, one ethnic group is 
ready to accept the influence of globalization, but there are also ethnic groups that 
do not want social change in their society. Judging by the meaning of assimilation, 
the formation of a new culture is a must. 

Throughout history, Indonesia has been involved in trade contacts with foreign countries 
because of its very strategic location. Various countries are competing to offer their products 
to the country. As a result, not infrequently this affects native Indonesian food. Several 
Indonesian foods are indeed recognized as having influences from Indian, Middle Eastern, 
Chinese, and European culinary arts. For example, when we are in Sumatra, we often see 
their signature dishes using curry in their meat and vegetable dishes. This is the result of the 
influence of Middle Eastern and Indian cultures. 

Spanish and Portuguese traders brought a variety of foodstuffs from America that were 
spread to Indonesia. Then, for approximately 3.5 centuries the Dutch-influenced image of 
food and cuisine twas almost spread throughout the archipelago. The buffet style that is the 
present style of the presentation today is European. The buffet style replaced the Javanese 
custom of eating with its typical lesehan and sitting style (Rahman, 2011). 

This is widely seen in wedding activities today, many Indonesians imitate various models 
of food styles in wedding events, such as buffets and foods that are not authentic Indonesian 
food, but have become famous for the creation of local flavors. For example, biryani rice is 
a native Arabic food, but it is very familiar among Indonesian people. 
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b. Food Acculturation 

Acculturation is a fusion of two or more cultures that eventually produce a new culture, but 
does not remove elements from the old culture. Acculturation can occur if it is influenced by 
the ease or absence of foreign elements that are accepted and cultural elements that are difficult 
to replace. Acculturation in Indonesia can change several things in society, one of which is in 
the food sector. Food acculturation in Indonesia occurs due to the occurrence of free trade that 
makes foreign people have trade relations and spread their native food. Many Indonesian foods 
are allurings of Chinese, Indian and European cultures, especially the Dutch who had colonized 
Indonesia. 

However, cultural acculturation eventually brought new problems. An example is the case of 
most Indonesians who initially did not use rice as a staple food but eventually considered rice 
as a staple food ingredient. This can lead to cultural degradation in the food sector. For example, 
Papuans now prefer to eat rice instead of sago and tubers. This will destroy traditional food and 
hinder the development of the nation due to the deteriorating condition of the rice fields because 
they are used to build buildings and houses. 

Despite the negative effects, acculturation is not all bad. Indeed, acculturation will create wealth 
in the culinary or food sector. Although acculturation in food causes the existing food to have 
a slightly different taste or presentation to its country of origin. For example, Fried Rice 
originating from China, if found in Indonesia, will have a strange aroma. The taste is different 
from Fried Rice in Indonesia because it uses sweet soy sauce, shrimp paste, and chili. Over 
time, some regions in Indonesia end up having a variety of Nasi Goreng that can be found in 
grocery stores, roadside shops, and restaurants. Starting from the original Babat fried rice in 
Semarang which is slightly brownish in color with a combination of tripe side dishes, has a 
reddish-brown color with an omelet and shredded chicken on Surabaya Fried Rice  

Almost all middle eastern countries, acknowledge kebab to be their traditional food with various 
terms used ranging from, kabab, kebob, kabob, kibob, kebhav, or kephav. Not to mention other 
types of food whose processes and foodstuffs are similar to Kebabs, including: 

• Burrah, a kebab term from India. The meat used is mutton. Cevapi is grilled sausage-stuffed 
ground beef that is commonly found in the Balkan countries.  

• Chapli is another name for a kebab that is famous in Afghanistan and Pakistan.  

• Galouti is ground beef wrapped with a mixture of papaya meat and very tender meat, melt-
in-your-mouth. 

• Kakori, the naming of a kebab dish with mutton originating from the town of Kakori in the 
Indian state of Uttar Pradesh.  

• Kalmi, a kebab that uses chicken kebab snacks & meat snacks that are popular in India and 
baked in a tandoori oven.  

• Halabi is the name for Syria and Lebanon where kebabs are served with spicy tomato sauce.  

• Pinchitos or Pinchitos Marunos is a kebab from Spain whose recipe was influenced by the 
Moors of old. Pinchitos is also popular in the country of Venezuela 
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• Shashlik is sometimes called shish kebab. Popular in Eastern European countries and 
Central Europe and beyond 

METHODOLOGY 

This research uses a descriptive qualitative approach, with the material object being Kebab 
food. While the formal object is mimicry/acculturation in Indonesian cuisine. The respondents 
and informants have been selected by researchers (Purposive sampling) because they know a 
lot about Kebabs. In the use of sampling, attention is needed to several criteria that are by with 
research needs (Christoper & Kristianti, 2020: 82). The criteria for respondents who will be 
determined in this study are, those who are business owners or workers in the Kebab business 

Primary data is obtained from the first source directly from the object under study using 
research or field researchers. This data collection was carried out by Interviews by conducting 
deep interviews directly with several informants (owner and Restaurant Manager) namely 
Turkuaz, Warung Turki, Baba Rafi, and Istanbul Turkey Restaurant who serves Turkish 
specialties, to obtain more accurate data related to the problems to be discussed. In addition to 
primary data, Researchers also distributed questionnaires to 50 Street Vendors who sell Kebab 
menus which contained a list of questions about Turkish Kebab attributes to find out to what 
extent those attributes influenced the behavior of sellers and buyers. In the questionnaire, there 
are two parts, namely Part I: Regarding respondent data, namely name, gender, and income In 
part II: Regarding the list of questions that will be filled in by respondents with answers 
provided in the form of a questionnaire (Likert Scale). This allows respondents to answer 
various levels on each question item easily. 

To strengthen the results obtained, researchers also collect secondary data, which are obtained 
by the literature study method to obtain data - literature related to the subject matter of the 
research. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

1. The history of Turkish food, especially Kebabs entered Indonesia 

a. Kebab History 

From some literature, it is known that historically the Kebab food was introduced by the 
Persians in the 8th century, to the rest of the Middle East, and only got to India in the 15th 
century. The name kebab is taken from the Persian language, kabab, which means a meat 
dish that is skewered and grilled.  There are several designations for kebabs such as kebap, 
kabab, kebob, kabob, kibob, kebhav, or kephav. Technically, the process of cooking kebabs 
is almost similar to "satay", except that it differs in the way it is cooked and served. 

Because this food is considered easy, simple, and regretful, it is widely consumed during 
the war. Until the 16th century, many Turkish Soldiers consumed and popularized kebabs 
throughout the world. The Turkish soldiers who served in the Eurasian savanna fields found 
it difficult to find branches of wood that could be used to pierce the pieces of meat they 
were about to cook. As a result, they used swords to pierce the meat that had been cut into 
small sizes and then burned until cooked. It is not wrong if then kebab food is identified 
with Turkish. 
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Two types of Kebabs are Shish Kebab and Donner Kebab. Shish Kebab consists of cube-
shaped pieces of meat and added vegetables that are pierced and then grilled. After 
spreading all over the world, it began to vary. Although the type is the same, the naming is 
different. In Indonesia, Shish kebabs are not well known. Indonesians are more familiar 
with doner kebabs. Doner kebab is a popular food in the Middle East, especially as a 
characteristic Turkish food. 

From the book Food Culture in The Near East, Middle East, and North Africa, it is known 
that this food was first made in the Anatolian region which is still included in Turkey. The 
naming of the word Doner is from Turkish which means 'to twist’. The twisting intention 
leads to the process of cooking the meat as the content of this kebab. The marinated beef 
will then be rolled up to form a spool of yarn on one pole. After that, the meat that has been 
rolled up on one pole will be baked in a roundabout manner. 

b. Kebab in Indonesia 

There is no definite information on when kebabs entered Indonesia, but in the 2000s, the 
name Kebab began to steal the attention and became increasingly popular in Indonesian 
society, especially its affordable price and ease to find in various places. Although long 
before that, it was believed that kebabs had entered Indonesia through Middle Eastern 
traders. Especially since the emergence of the kebab franchise business. In 2003, Hendy 
Setiono started a Doner Kebab kebab business in Indonesia which was named "Kebab Baba 
Rafi". To have a large market share, the marketing strategy chosen is the concept of Mobile 
street vendors placed on the outskirts of the street to be easy to find. 

Now the brand "Kebab Baba Rafi" is the most popular Kebab franchise with more than 
1,300 branches in Indonesia and the world. Even now it has penetrated several ASEAN 
countries (Malaysia, the Philippines, Brunei Darussalam, Singapore), Sri Lanka, China, and 
the Netherlands. The kebab filling usually consists of slices of beef ivory, chicken, or other 
types of meat, vegetables such as lettuce, tomatoes, onions, and sauces. 

2. “Kebab” is The most popular dish among Turkish food in Indonesia 

Kebab is one of the ready-to-eat foods in the Middle East and has become famous 
throughout the world, including in Indonesia (Devi Yanti et al., 2020). Döner kebab is one 
of the kebab variants that are generally sold in Indonesia, especially in urban areas. Various 
reasons presented by our informants stating that Doner kebabs are easy to find/get; sellers 
are many/easy to market; affordable/cheap price; delicious; simple making / 
consuming/serving is okay and fast; familiar/popular/many enthusiasts/many likes; taste 
according to Indonesian tastes; easy to innovate; not heavy food/not too much portion; 
healthy/nutritious; eating kebabs can be morning, afternoon, evening or night; easy to take 
away; 

3. The most popular kebabs among Indonesians 

As explained above that the most popular type of kebab in Indonesia is Döner kebab, prepared 
by marinating meat or minced meat, placed on a rotisserie, and grilled in a vertical position. 
During cooking, the cooked part is cut with a long or circular blade and put in pita bread along 
with sliced tomatoes, onions, and lettuce (Devi Yanti et al., 2020) Kebab itself is a Middle 
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Eastern food that has several advantages. The advantages are practical, economical, and 
delicious (Nevriansyah et al., 2022).  

This is in line with the results of interviews with restaurant owners who sell Kebab menus and 
questionnaires given to several street vendors. There are several reasons they are more 
interested in selling Kebabs, compared to other Turkish foods, including; 

- Kebabs are easy to sell and market, Kebab Buyers Can Anyone 

- Capital to produce Kebab relative cheap  

- Kebabs Raw materials ease to find 

- Making Kebabs easy and short  

- Kebab can be made into Frozen Food  

- Kebabs is Halal Food  

- Selling prices of kebabs are very affordable 

- Easy to find franchises that Provide Kebab Selling Packages 

4. Acculturation of Kebab menu to Indonesian market tastes 

Döner kebabs (sometimes known by different names, such as gyro, donair, dona kebab, 
souvlaki, shawarma, or shawirma) are traditional Middle Eastern foods made from slices of 
meat coated with a layer of raw meat that resembles minced meat. To make kebabs, first, the 
meat is sliced to a thickness of 1–6 mm, then minced and tallow with a thickness of 2–4 mm. 
Next soaked for 3 to 6 hours. A mixture of spices is added and may vary according to the 
manufacturer, but often it includes white pepper, black pepper, cumin, allspice, and thyme. 
Grape juice or white sugar can also be used for salting. At the end of the marinating process, 
the meat, tallow, and minced meat are each pierced on a kebab stick and formed into a cone 
(Institute of Turk Standards, 1995) 

Once completed in production, the cones are often frozen in advance or directly sold as is to 
retail stores. In traditional kebab restaurants, it is common for the kebab döner cone to be grilled 
on one side in a vertical position by using a vertical rotating shovel that allows the meat cylinder 
to rotate near the heat source. After the first outer layer is sufficiently cooked, it is cut into thin 
strips with a sharp knife (electric rotary knives are often used) and served as a panini or together 
with various sauces and vegetables. (Bonilauri et al., 2018) 

Now Indonesians are more familiar with Kebab as a food that comes from Turkey, although 
almost all countries in the Middle East and surrounding areas also have the same type of food. 
Moreover, the existence of "Turkish" Kebab food which is very easy to find in every place, as 
well as the existence of Franchise brands on behalf of Turkish kebabs. If you pay close attention, 
actually the kebabs made in Turkey are different from the "Turkish" kebabs in Indonesia, this 
is because it adapts to the tongue and tastes of the Indonesian people. 

The result of interviews with restaurant owners who sell Kebab menus and questionnaires was 
given to several street vendors. Some of the adjustments they did to interest Indonesian 
customers include: 
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Differences  Kebab “Turki” in Indonesia 
Meat used Only beef, chicken 
Meat cut shape Thin slices 
Marinade liquid Mild of spices 
Bread used Pita Bread or tortilla. 
Vegetables Tomat, Salada, Onion, Cucumber  (Vegetable mix with kebab 

meat, which is then wrapped in bread) 
Sauce Use chili sauce, mayonnaise, and tomato sauce. 
Type of kebab Doner Kebab (Shawarma) 
Size/portion Smaller when compared to Turkey 

The combination of kebabs in Indonesian tastes will make it a special food that will certainly 
produce special, unique, delicious, and affordable food innovations. 

CONCLUSION 

Kebabs became increasingly popular in Indonesian society, in the 2000s. The price is affordable 
and easy to find in various places. Especially since the emergence of the kebab franchise 
business. Indonesians are more familiar with doner kebabs. The combination of kebabs in 
Indonesian tastes will make it a special food that will certainly produce special, unique, 
delicious, and affordable food innovations 
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ABSTRACT 

The importance of tourism as a driver and stimulator of national, regional and/or local 
economies is well known. Given the importance of tourism, particularly gastronomic tourism 
(in the diffusion and promotion of so many regions), this research aims to understand how the 
residents' sense of belonging (to the local gastronomy), represents a determining factor in the 
valorisation of the territories. A qualitative research was developed, notably through semi-
structured interviews and a focus group. From an interdisciplinary perspective, this study 
presents contributions for marketing (of places), for tourism and for local development (e.g. 
tourist or gastronomic events).  

Keywords: Gastronomic tourism; Event; Affectivity; Agadir gastronomic festival 

INTRODUCTION 

Tourism is perhaps, nowadays, one of the main engines of the economy. All the dynamics that 
tourism causes in the place where it takes place, namely by visitors to an area where, by some 
form or means, their visit is energized or enhanced (Ferreira, Sousa & Gonçalves, 2019). We 
are facing a multifaceted and geographically complex activity, and new and distinct market 
types/segments are increasingly emerging (Santos et al., 2021). According to the World 
Tourism Organization (UNWTO) (2018), tourism is a social, cultural, and economic 
phenomenon that involves the movement of people to countries or places outside their usual 
environment for personal or business/professional purposes (Aragonez & Alves, 2013). 
Gastronomic tourism has therefore taken a prominent place in many tourist destinations. 
Portugal is an excellent example of this, given the gastronomic diversity and quality that is 
evident from the north to the south of the country. 

In this study, we intend to better understand the impact of gastronomic tourism in specific 
contexts and what is the role of residents in the development, growth and promotion of these 
cultural events. The role of gastronomic events will be, throughout this study, the object of 
analysis and understanding. In this research, we will focus on the event "the gastronomic 
festival of Agadir". 

Events are very important for destinations because they attract more visitors, stimulate the local 
economy, and can serve as a driver for tourism development in that destination (Heliodoro, 
2018). The objective is to understand the level of connection that Agadiris have with this 
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gastronomic festival, which makes it crucial to understand how they identify with the event, 
and how the degree of affection shown as this gastronomic product, is decisive for the 
valorization of the territory in the promotion of local gastronomic tourism. 

Thus, and in view of the above, in the next sections of the manuscript, a review of the literature 
will be presented around gastronomic tourism, events and attachment theory. Then, a 
contextualization of the study will be presented and the research methodology part will be 
presented. In the last phase of this study, we will proceed to the analysis and discussion of the 
results. 

Gastronomic tourism and regional development 

One of the segments, diversity or niches of tourism, is gastronomic tourism (TG). In this section 
we will try to understand what it is and what it is essentially based on. Starting from an absolute 
postulate, namely that human beings will always have the basic and elementary need to eat, we 
have therefore undertaken to analyze gastronomy and gastronomic tourism. 

The food being then the primary form and biologically considered as the condition of the 
survival of the man, the food, which can be solid and/or liquid, it is therefore important to 
understand how it is transformed and how we arrive at the gastronomic phenomenon. For this 
purpose, and based on the work of Gândara, Gimenes & Mascarenhas (2009), the food 
transcends the simple intake of calories necessary for the maintenance of biological organisms, 
being constituted in a complex cultural practice built from the symbolic thought of a social 
group. However, according to the evolutionary process of man, food plays a different role. Man 
begins to eat not only to satisfy "hunger", but also for "pleasure" (Martins, 2009). As Barroco 
& Barroco (2008) point out, food is also a memory, operating very strongly in the imagination 
of each one, and is associated with the senses: smell, sight, taste and even hearing. It highlights 
differences, similarities, beliefs and the social class to which one belongs, because it bears the 
marks of culture. 

In the beginning, man was a nomad, moving from one place to another in search of food. 
Generally, people hunted, fished and gathered food to satisfy their basic needs, the biological 
needs. With the invention of fire, man moved to a state of sedentarization, settled in places, and 
began to cultivate and harvest food from the land to supplement his diet. Fire gave another 
meaning to the process of feeding man. With the appearance of fire, this habit was created, 
which was of great importance for the evolution of gastronomy and provided a better quality of 
food, because it was no longer necessary to hunt or search for fruits or vegetables, which he had 
in his habitat (Martins, 2009). 

In this process of sedentarization of man, when he settles in a certain place, he adapts to the 
exogenous conditions of the environment in which he lives. The specific conditions of each 
place shape the way man eats and prepares his food. There is thus a process of adaptation and 
change between man and his environment. Man receives and returns, influences and is 
influenced. Food can be seen both as a source of replenishment of vital energies, but also as a 
modifying element in the relationships between man and nature and between men in social and 
cultural relationships (Mascarenhas & Gândara, 2015). 
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It is the environmental condition in which man is inserted that will shape and create his eating 
habits. It will always be the conditions outside man that will have the greatest influence on his 
diet. If man has settled in a cold climate, closer to the hemispheres, his condition will always 
be different from that of another man who has settled closer to the equator, with a more 
temperate climate. If a man settles in a region close to the water system or the sea, he will have 
different feeding conditions than others who settle in a place where there is none. It is in the 
man-environment relationship that a relationship of dependence is created, a relationship from 
which a form and a concept of feeding will emerge. This concept, unique and singular to each 
region, will give rise to the gastronomic culture of a certain people or a certain region.  

2009). As Barroco & Barroco (2008) point out, food is also a memory, operating very strongly 
in the imagination of each person, and is associated with the senses smell, sight, taste and even 
hearing. It highlights differences, similarities, beliefs and the social class to which one belongs, 
because it bears the marks of culture. 

In the beginning, man was a nomad, moving from one place to another in search of food. They 
hunted, fished and gathered food to satisfy their basic needs, the biological needs. With the 
invention of fire, man moved to a state of sedentarization, settled in places, began to cultivate 
and harvest food from the land to supplement his diet. Fire gave another meaning to the process 
of feeding man. With the appearance of fire, this habit was created, which was of great 
importance for the evolution of gastronomy and provided a better quality of food, because it 
was no longer necessary to hunt or search for fruits or vegetables, which he had in his habitat 
(Martins, 2009). 

In this process of sedentarization of man, when he settles in a certain place, he adapts to the 
exogenous conditions of the environment in which he lives. The specific conditions of each 
place shape the way man eats and prepares his food. There is thus a process of adaptation and 
change between man and his environment. Man receives and returns, influences and is 
influenced. Food can be seen both as a source of replenishment of vital energies, but also as a 
modifying element in the relations between man and nature and between men in social and 
cultural relations (Mascarenhas & Gândara, 2015). 

It is the environmental condition in which man is inserted that will shape and create his eating 
habits. It will always be the conditions external to man that will have the greatest influence on 
his diet. If man has settled in a cold climate, closer to the hemispheres, his condition will always 
be different from that of another man who has settled closer to the equator, with a more 
temperate climate. If a man settles in a region close to the water system or the sea, he will have 
different feeding conditions than others who settle in a place where there is none. It is in the 
man-environment relationship that a relationship of dependence is created, a relationship from 
which a form and a concept of feeding will emerge. This concept, unique and singular to each 
region, will give rise to the gastronomic culture of a certain people or a certain region. 

According to Rebelo (2003), traditional gastronomy is the art of creating recipes by combining 
traditional raw materials with local habits, historical experiences and cultural heritage. 
Gastronomy thus becomes one of the factors of identity of a people. To recognize a particular 
dish or food, to associate it with a region, is something unique and untransferable. Thus, 
Gândara, Gimenes and Mascarenhas (2009) affirm that the way of acting, dressing, speaking 
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and eating corresponds to the way of being of a social group and represents its identity, here 
understood as a particularity of the culture of a community and its representations, identifying 
and individualizing it. Already Cunha (2008), states that resources are the essential elements of 
tourism development because they determine the attractiveness of a country or region and 
define its tourism potential. 

For Martins and Ramos (2018), complete that traditional gastronomy, has increasingly emerged 
as a tourism product, due to several factors, such as the recognition of gastronomic heritage, 
global awareness on nutritional issues of food (health and wellness), appreciation of local 
products, counter the effects left by globalization (eg, fast food) and the food industry. In 
parallel, gastronomic tourism is one of the visible faces of the tourism phenomenon, being an 
emerging product, associated with great opportunities for the communities that promote it, and 
that allows the preservation of the gastronomic roots of a people, and with that, an important 
part of its cultural heritage (Cobuci, Nascimento & Medeiros, 2018).  

As well as Gândara, Gimenes&. Mascarenhas (2009), refers that it is from the articulation of 
the tourist activity with the gastronomic offer, what is offered is the possibility for the diner to 
get in touch not only with the delicacy itself, but also to establish a connection with the history, 
culture and people of that locality, sharing the values and customs that accompany the food 
from its raw state (in natura) to the table, allowing the tourist a kind of "tasting" of the visited 
reality, or as Viveiros, Moniz and Mendes (2018), where for them gastronomic tourism is one 
of the visible faces of the tourism phenomenon, and can be associated with great opportunities 
for the communities that promote it, allowing the preservation of the gastronomic roots of a 
people, and with it, an important part of their cultural heritage. 

What several authors attest is the inseparable character of tourism and gastronomy. For Beber 
and Gastal (2017), the modes of production, knowledge, facts, food rituals and festivals, among 
others associated with food, are currently perceived and incorporated by society as products of 
tourism consumption. In this sense, cultural heritage is any product of the conscious and 
creative action of humans on their environment (Barroco & Barroco, 2008). To think about 
gastronomic tourism is to think about how we "taste" a certain place. Gastronomy is in itself a 
form of cultural expression; it is in gastronomy that people show their most intrinsic traditions. 
As for the profile of the gastronomic tourist, Bernier (2003) identifies three essential aspects. 

Table 1: The profile of the gastronomic tourist 
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Tourists who enjoy gastronomic tourism spend on average much more than 
ordinary tourists and usually have a high cultural level and a good economic 
situation. Gastronomic tourists are normally not very price sensitive, which 
makes them excellent customers for restaurants, because they don't spare 
any expense to taste a delicacy. 
Those who travel for gastronomic reasons are generally very demanding 
and care about the quality and authenticity of the gastronomy presented to 
them. This is a logical consequence, because if the main motivation is 
gastronomy, the tourist will not accept to be disappointed. If a more general 
tourist can overlook a lesser quality meal, the gastronomic tourist will not 
and will express its displeasure. 
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Source: Based on Bernier (2003) 

In this way, cultural tourism can play a stimulating role to revalue, affirm and recover the 
cultural elements that characterize and identify each community in a globalized world 
(Almirón, Bertoncello & Troncoso, 2006). This cultural tourism, the search for traditions, 
customs and values specific to a particular region, can then be the engine and lever of 
development, regional and local promotion, enhancing a tourist destination. As indeed Costa 
(2012) points out very well, that for him, if there are links between culture and man, certainly, 
the most important of them is food. 

Cultural tourism can be a positive instrument of local and regional development, the latter being 
understood as a socio-economic vision that allows an equitable distribution of benefits, whether 
economic, social or cultural development in the host communities, resulting in improved 
education, training, job creation and wealth generation, collaborating in the eradication of 
poverty, for example in the case of developing countries (Almirón, Bertoncello & Troncoso, 
2006). 

To get to gastronomic tourism, we need to understand it as a wealth or value, that is, to 
understand how tourists appreciate and search for the food of particular places. So we will first 
look at heritage and when we refer to it, heritage, we can understand it according to da Silva 
(2000), in the concept of heritage as the idea of possession that is implicit in it, it immediately 
suggests to us that we are in the presence of something of value, going even further, the author 
also refers to that according to its classical rise, the concept of heritage refers to the legacy that 
we inherit from the past and that we pass on to future generations. In the same way that for 
Costa, Cordeiro, Vieira & Silva (2015), the construction and/or maintenance of a collective 
memory constitutes a fundamental aspect for the reinforcement of the cultural richness inherent 
to a people and to a humanized space. 

The role of affectivity in tourism 

When we talk about affectivity, we enter the emotional domain of a person. We are then in the 
subjective domain, and this concerns only each human being, in his relationship of proximity 
and perhaps of dependence with something that is special and important to him. Man, unlike 
the other animals who, during their development, live the individual experience acquired during 
their whole life, lives a second type of experience that transforms him into a being different 
from the others, by his capacity of assimilation and appropriation of the experience accumulated 
by the human race. This type of experience, in order to be meaningful, must be imbued with 
affectivity, as cognition and affect go hand in hand on the path of human knowledge (Sousa & 
Rocha, 2019). 

In terms of promotion, it is easy to characterise food tourists, but the 
promotion carried out is different from that carried out for the more general 
public. Often the promotion does not even have to be very intense, as these 
tourists are very interested and often look for information in guidebooks (e.g. 
the American Express guide or the Michelin green guide), in newspapers, on 
the Internet and in the media. Internet and other information media. 
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Affect will always be something immeasurable and very difficult to calculate, especially in 
terms of its degree of magnitude. The social construction of the individual always begins within 
the family, and it is in this smaller group that the first social relations of affection and 
dependence with the other(s) will be constructed. The family is considered a social system 
responsible for the transmission of values, beliefs, ideas and meanings that are present in 
societies (Kreppner, 2000). It is also within this bosom, the family, that the human being will 
receive the first manifestations of affection and will develop its social aspect. For Espitia & 
Martins (2006), we cannot fail to mention the importance of affectivity within the family 
relationship, since the affective relationship is influenced by the way a person sees the world 
and the way he/she has lived for many years within the family environment. 

The closest relationships of affection for any human being are those we feel for the most 
dominant group in our lives, our family. It is very normal and common to hear and talk about 
the affection that people have for their family or its members, namely their mother, father, 
brothers and sisters, wife or husband, children and grandparents, friends, girlfriend 

we have all heard or felt this kind of affection. Dessen and da Costa Polonia (2007) affirm that 
as the first mediator between man and culture, the family constitutes the dynamic unit of 
affective, social and cognitive relations that are immersed in the material, historical and cultural 
conditions of a given social group, they even go further, affirming that it is the matrix of human 
learning, with its own cultural meanings and practices that generate models of interpersonal 
relations and individual and collective construction. 

This affection, or consideration of the feelings that we have for someone or something, will 
always be very specific to each one and much more specific will be the way to show it or to 
make it public. For the author da Silva Leite (2012) affectivity is a broader concept, being 
constituted later in the process of human development, involving more complex experiences 
and forms of expression, developing with the appropriation, by the individual, of the symbolic 
processes of the culture, which will allow its representation. Normally, we have affection only 
for the things with which we create a dependence and a proximity, in a behavioral context very 
specific to each human being. The human being, throughout his social construction, creates 
bonds of affection with the beings he meets during his life course, just as he assimilates his 
place of residence to affection, during his human construction as an identity process. 

The sense of place is translated by the relationship between people and places, by its 
multidimensional perception and by the emotional and symbolic values transmitted by the 
places (Stefanovic, 1998). Thus, in this symbiosis between feeling and place, people can 
transform places but, above all, they are influenced and allow themselves to be influenced by 
the geographical context in which they are embedded. For Proshansky (1978), place identity is 
a complex, multidimensional construct that includes the dimensions of self that define the 
individual's personal identity in relation to the physical environment, through a complex pattern 
of conscious and unconscious ideas, beliefs, preferences, feelings, values, goals, behavioral 
tendencies, and abilities. Similarly to (Boleixa, 2017), place attachment is the emotional 
connection that a particular individual develops with a particular place, being the result of 
experiences, relationships and memories. It seems to us, therefore, that there is not only an 
emotional attachment to geographical places, in the sense of belonging, as places may well be 
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able to shape our personality, our tastes, and above all may transform our perception of the 
world. 

The place where we grow up is always endowed with something that history carries to this day, 
which we generally call "our culture" "our traditions". An interesting feature of the relationship 
between people and places is precisely the construction of meanings and senses that allow a 
transformation of spaces into places (Tuan, 1983). A place is considered ours only when we 
recognize it as such, when the physical space begins to have an affective importance for us. It 
is in this relationship between physical space and human beings that our identity and our 
attachment to a place blossoms. 

Of the exogenous environment that shapes us, we can always consider the physical aspects or 
others that are not as tangible and visible. Thus, for everything physical, we will consider 
monuments, castles, churches or even simply a landscape without buildings. As for the non-
physical elements, we will consider those that are not tangible and measurable, we can consider 
traditions and customs. The authors Ponte, Bomfim & Pascual (2017), consider that in the 
construction of the identity of the place must be understood as a personal construction, where 
the direct experiences with the physical environment modify it. All this social and cultural 
framework, in which the individual grows up, will lead him to construct his own identity. All 
that makes a human being unique is his identity, an identity that comes from the social and 
cultural process of the space that shapes him. For the authors,  

Ponte, Bomfim & Pascual (2017), by approaching the question of a category of place identity 
from the cultural-historical perspective, we reveal our affective ethico-political interest in 
dealing with the representations and meanings of the environment, as we believe that any place 
identity is constructed in an affective and political relationship of meaning/appropriation of the 
space. However, already for Pollice (2010), identity is not a static phenomenon, but a dynamic 
one, the result of the incessant interaction between a given community and its relational space. 

Place has always played an important role in human and individual history. It has been an 
important factor in people's daily experience (Rocha, 2017). Human beings, as the living beings 
that they are, absorb and are shaped by everything around them. It is in the process of growth, 
that we build our personality, as the ways of acting and thinking, largely as a consequence of 
the environment that created and formed us as men and women. Given the complexity of the 
relationship between person and place, many characteristics link individuals to their significant 
places. Some are stronger or more relevant than others. Together, these characteristics describe 
the nature of the relationship with place and are unique to each individual (Rocha, 2017). The 
human being acquires then, through the place where he lives, an identity and a sense of 
belonging as clarified by the author D'orey (2015), that for him with origin in human geography, 
the sense of place, aggregates in itself a multidimensional and complex perception, in which 
the places transmit to individuals certain values and symbols. 

We can assume that if we recognize the existence of an emotional connection with places, this 
may be the reason for many of our personality traits. Much of what makes us unique, our 
identity comes from a whole framework and social environment that has shaped and defined 
us, for good and bad reasons. The role of influencers (family, friend groups, religion, social 
environment) is essential in creating contexts for experience and, the accumulation of positive 
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memories about a particular place culminates in strong place attachment relationships in 
adulthood (Boleixa, 2017). 

METHODOLOGY 

In terms of methodology, this study takes the point of view of the population of Agadir on one 
of the gastronomic events that take place each year in the region of Souss Massa. It is important 
here to have the vision of local authorities and residents, in relation to the strategic interest of 
the region to project this type of event. The present research analyzed the event of the Agadir 
Gastronomic Encounters, and understood it in order to be able to answer certain questions, such 
as: What is the importance of such a festival for the region, in the eyes of the local authorities 
and residents; What are the impacts that these encounters produce on the territory, especially 
economic; What is the level of affection of the residents for the delicacy of Agadir; What is the 
importance of this affection for tourism and local development. During the data collection, and 
in order to obtain answers to our claims, interviews and the elaboration of a focus group were 
considered. A first block with a group of semi-structured questions asked to local government 
officials in the area. 

The interview with these officials will be conducted face-to-face, with predefined questions and 
the expectation that each official will respond freely. In summary, the semi-structured interview 
does not (necessarily) follow a predefined order in the formulation of the questions, leaving 
more flexibility to ask these questions at the most appropriate time, depending on the 
interviewee's responses (Meirinhos & Osório, 2016). At the second moment of the data 
collection, a focus group (FG) was organized. Basically, the focus group can be considered as 
a kind of group interview, although it is not a process where the researcher's questions and the 
participants' answers alternate (Carlini-Cotrim, 1996). This group will be composed of 12 
participants, where we will preserve the identity of the group, calling each participant by a letter 
between A and M. According to Martins & Bogus (2004), for the operationalization of the focus 
group, it should be composed of at least six and at most twelve to fifteen people. Given the 
great heterogeneity of the focus group, we wanted it to be as equitable as possible in terms of 
gender, and in terms of age, the group members should be as diverse as possible, as well as in 
terms of professional activity. It is intended that the participants will meet in a room, with the 
author of this study remaining as the moderator. 

The gastronomic festival of Agadir 

The gastronomic festival of Agadir has, according to the President of this event, to highlight 
new tourist and economic opportunities by positioning Agadir as a destination of world 
gastronomy. 

Indeed, these Gastronomic Meetings, now become one of the appointments of choice in the 
city! Mr. Jean Colin, Founder and President of the Association of Gastronomic Meetings of 
Agadir organizes this festival, with the official support of the Wilaya of the Souss Massa Region 
and in partnership with local authorities: the Souss Massa Region, the city of Agadir and the 
Regional Council of Tourism, a culinary event that brings together again a large delegation of 
Moroccan and international chefs.  
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Preliminary results and exploratory discussion 

In the course of this research, it became clear how important tourism is to the local economic 
dynamic. The creation and realization of events are valuable tools available to agents and 
stakeholders to vitalize, energize, promote, exploit and enhance the resources (natural or 
otherwise) of the surrounding territory. Politicians must have the audacity and competence to 
create and promote synergies in the territory they administer. 

Knowing how to do it, colliding the interests of the people with the interests of the territory may 
not be easy, but knowing how to interpret public sentiment is. 

The approach of tourism has had several implications in our society, raising even several 
questions to which we are not indifferent. The city of Agadir has always shown a unique 
vivacity, and local politicians have worked on these opportunities to develop tourist attractions 
in the municipality. The number of events that have been created in Agadir is evident, and they 
go through different aspects, from the development of exogenous resources of the territory, to 
the creation of unique events that can help stimulate economic synergies, through the increase 
in the number of visitors. More specifically, the festival in question was discussed as a 
distinctive element of the gastronomic nature and branding of the territory. 

Several questions were asked about the potential and competitive advantage of the territory. 
One of the main conclusions to be drawn from this research is related to the intention of the 
local autarchic agents in relation to what they want with the realization of this event and its 
delicacy. By identifying the opportunity, the municipality takes advantage of a very specific 
delicacy and tries to work on its potential, opening it to a wider public. In this way, we verify 
the concern of politicians with responsibilities in Agadir, namely municipal responsibilities, 
trying to promote this delicacy, with age-old traditions in the territory. 

In the eyes of local authorities, this festival is of great importance, because it promotes the 
territory around this delicacy. This action takes place with a will of valorization of the territory, 
in an area with an immense tourist potential. In the region of Souss Massa, today, many tour 
operators work, because of its great landscape potential, but not only. Giving visibility to the 
territory, boosting local tourism and promoting one of the oldest gastronomic products of the 
region, these are the watchwords of the local authorities of Agadir. 

In another order of ideas, there is the perception of Agadiris with the event. Regarding the 
identity and affectivity with this Gastronomic Festival of Agadir, and the analysis of the focus 
group, revealed a surprising result. Indeed, the results reveal that the inhabitants of Agadir 
consider it to be an elite event, and for a very small group of people. This may be due to a lack 
of communication and promotional marketing of the event. 

CONCLUSION 

The Agadir Gastronomy Festival is of paramount importance for the region, both in the eyes of 
the local authorities and the population, as is any event that stimulates the territory. The 
economic impacts are truly recognized, both by local politicians, local authorities and the 
population. Knowing that the economic impacts have repercussions on the local economy. We 
can cite, among others, the increase in sales of the small fishing operator and the merchant of 
Agadir, as well as the increase in the volume of sales in the restaurants, and at the level of 

1449



employment, at least during the weekend of the festival, several people are recruited. On the 
other hand, when we talk about the theme of affectivity, we have noticed that there is a strong 
lack of identity for the population when the theme is the gastronomic festival of Agadir. 

In summary, the study seems to highlight the importance of gastronomic tourism as an element 
of differentiation of a territory (i.e. the impact on the communication of destination brands), but 
it also shows the role of affectivity through community and the sense of belonging to the event 
and delicacy. In this sense, and in a logic of marketing applied to places, this study is a good 
instrument to help all those who work directly or indirectly in marketing applied to tourism. 
The feeling of belonging and hospitality of the residents are very important for the growth and 
valorization of tourist areas. In this sense, this study makes contributions to marketing, tourism 
and local development. 

In terms of limitations, it is important to mention that the present research focused on only one 
gastronomic event, which is why we cannot generalize the results obtained. On the other hand, 
the present research was strongly conducted with a qualitative nature, which naturally increases 
the subjectivity of the obtained results. Thus, and in order to present research avenues for the 
future, it will be relevant in future work to resort to the administration of questionnaire surveys 
(i.e., a study of quantitative nature) to be applied to tourists and visitors of the gastronomic 
festival of Agadir. In this sense, some of the results obtained in this research could be compared 
and reinforced. 
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ABSTRACT 

This longitudinal study seeks to explore the intentions of community in college to open new 
businesses in local food during and after the Covid-19 pandemic. This research was 
conducted on students, lecturers and university employees who have participated in 
entrepreneurship online webinars on culinary business management that were held in May 
and June 2020. Questionnaires were delivered to the webinar participants via online media 
and filled out by 200 participants regarding their intentions to open a new business. 
Furthermore, in June 2022 a survey was organized via email to confirm how many new 
businesses have been opened, 17 respondents answered and 8 new businesses have been 
opened. The ratio of the formation of new business from academics during and after the 
pandemic is 8: 200 or 1:25. It could be interpreted that there are 4% of new entrepreneurs 
from 200 online webinar participants organized by universities. 

Keywords: Local Food, Entrepreneurial Intention, New Business Opened, Academics, 
Pandemics Covid-19 

INTRODUCTION 

Formation of new business is an important factor for the recovery of the economic crisis as an 
impact of the Covid-19 pandemic; hence various studies regarding entrepreneurial intention 
have been carried out before, during and post pandemic. Perceived resilience and danger are 
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important factors for promoting productive entrepreneurship in various adverse environments 
(Bullough, Renko, & Myatt, 2013). Willingness to take risks is believed to be a differentiating 
factor for entrepreneurial features (Yurtkoru, Acar, & Teraman, 2014). Defensive regulation 
and fear of failure as well as facilitative regulation and fear of failure are both able to mediate 
the impact of the intensity of the incidence of the new coronary pneumonia epidemic on 
students' entrepreneurial intentions (Sheng & Chen, 2022). On the other hand, in responding 
to environmental issues due to the pandemic, (Weng, Pasha, Malik, Farooq, & Hussain, 2022) 
recommends the importance of changing the business model towards green entrepreneurship. 
In the food sector, this is also supported by (UNEP, 2021)which underlined the role of 
business in transforming food systems. In line with this, (Wibowo & Damanik, 2019) 
suggested the implementation of product innovation and marketing in culinary based on local 
resources. 

(Coelho, Coelho, & Egerer, 2018) Defines local food as food produced near where consumers 
live. However, local food is also referred to as alternative food or culturally important food. In 
fact, local food is often equated with terms such as traditional food or regional food. 

In education sector, (Botezat, Constangioara, Dodescu, & Pop-Cohut, 2022) recommends the 
importance of valuable policies for universities regarding the design of entrepreneurship 
education programs as they contribute to economic recovery in the post-pandemic era. In 
other hand, (Efrata, Radianto, & Effendy, 2021), (Amuda, Zubairu, Ibrahim, & Maitala, 
2019), and (Mala, Pratikno, & Winarno, 2019) found that entrepreneurship education was also 
proven to have affected individual entrepreneurial orientation. Meanwhile, (Hardi & 
Maryanti, 2020) proposed Integrated Work Learning Academic Education Program 
Cooperatives are indispensable for all universities.  

This longitudinal study aims to investigate the process of forming a new business since the 
emergence of entrepreneurial intentions after participating in an entrepreneurship online 
webinar. 

THEORETICAL FRAMEWORK 

Entrepreneurial Intention (Theory of Planned Behavior) 

Planned Behavior Theory studies intentions to perform various types of behavior that can be 
predicted through attitudes toward behavior, subjective norms, and perceived behavioral 
control; and this intention, together with perceived behavioral control, explains the significant 
difference in actual behavior (Ajzen, 1991). Further, Krueger (Krueger, JR. & Carsrud, 1993) 
explained that entrepreneurship teachers, consultants and entrepreneurs should both benefit 
from understanding the formation of intentions, beliefs, perceptions, and ideals which then 
blend into the intention to start a business. Forward, by combining insights from the 'general' 
entrepreneurial intention model, the social entrepreneurship model, and the Base of Pyramid 
perspective, (Claeye, Boughattas, & Tornikoski, 2022) forms an understanding of emerging 
social entrepreneurial intentions among disadvantaged communities. 

Local Food Business 

The Agriculture Act (2008) defines a locally produced or regionally farmed food product as 
one that is marketed less than 400 miles from its origin. Food Safety Modernization Act 
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(2011) defines local as food purchased within 275 miles or the same province where the food 
is produced. Local food production is becoming an increasingly interesting topic in various 
media these days because it is related to high quality ingredients (Kwil, Piwowar-Sulej, & 
Kryzywonos, 2020).  

In other side, (Food Act , 2009) defined food business as a business, enterprise or activity of 
handling food for sale, or selling of food, regardless of whether the business, enterprise or 
activity is commercial, charitable or community in nature or whether it involves the handling 
or sale of food on only one occasion. These activities include school canteens and cafeterias, 
workplace canteens and cafeterias, bed and breakfast establishments, lodging house kitchens, 
business involved in the storage of food, food transportation businesses, food businesses run 
by charitable and community organizations, and family day care centers.  

Meanwhile, (ANZFSC) stated food handling includes the manufacture, making, produce, 
collect, extract, processing, storage, transportation, delivery, preparation, treat, preserve, and 
package, cook, defrost, serve and display food.  

METHODS 

This study uses quantitative methods which involve the process of collecting, analyzing, 
interpreting, and writing study results (Creswell, 2009). As for the research inquiry employing 
the survey which is typically takes a large sample of respondents and asks all of them the 
same questions, measuring multiple variables by question, and inferring tentatively from 
questions about past behaviors, experiences, or characteristics (Neuman, 2014).  

Regarding the number of samples, (Roscoe, 1975) said that sample sizes greater than 30 and 
less than 500 were suitable for research. As for the sample used in this study are 200 
respondents. Respondents in this study were online webinar participants consisting of 
students, lecturers, university employees and the general public. Non probability is a sampling 
design used with convenience sampling as a sampling method.  

This research was conducted in Indonesia on entrepreneurship online webinar participants 
held by the Sahid Polytechnic in May and June 2020, during the Covid-19 pandemic. The 
survey was conducted using e-questionnaires by online media related to their interest in topic 
of webinars that had been carried out which was then linked to their intention to become 
entrepreneurs in local food business. Then 2 years later, in June 2022 which is the post-Covid-
19 pandemic, another survey was conducted to ascertain how many new businesses were 
opened. Questionnaires were sent via email to each participant of the webinar. 

RESULTS AND DISCUSSIONS 

The first webinar was held on May 30, 2020 with the topic Managing Local Food Business 
Intelligently. There were three speakers, i.e. Idham Mirwan (culinary assessor and 
consultant), Judy Sjawarini (pastry lecturer and entrepreneur), and Sukma Nuryadinata 
(executive chef and Food Product lecturer).  

The webinar runs for 90 minutes and is attended by 140 participants. Idham Mirwan delivered 
material on how to provide hotel menus with ingredients that are easily available at affordable 
prices so that they can be consumed by middle to lower consumers.  
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Meanwhile, Judi Sjawarini demonstrated how to cook corn dogs using ingredients such as 
flour, cornstarch, sugar, salt, baking powder, eggs and milk. The dipping ingredients include 
bananas, sausage, cheese and tempeh. While the topping ingredients for the sweet ones 
consist of choc sauce, strawberry sauce, meses, cheese, beads, foot loops, coco crunch and 
others. As for the salty variant, it includes mayo, tomato sauce, chili sauce, cheese, BBQ 
sauce, mustard. While the coating material uses bread flour, slices of white bread, potatoes 
and oat meal and others.  

On the other hand, Sukma Suryadinata provides techniques on how to cook and serves special 
traditional menus, so that they become a favorite menu for hotel customers, i.e. gado-gado 
(vegetable with peanut salad), and bajigur (traditional hot drink made from coconut liquid and 
ginger). 

Furthermore, after being continued with a question and answer session, then at the end of the 
session, before the attendance list was distributed, participants were given an evaluation link 
related to the implementation of the webinar. Then, it was filled out by 113 participants. The 
list of answers of participants is shown in Table 2. 

Table 1. Participants Demographics 

Characteristics Total (Quantity) 

Gender 

Male 26 

Female 87 

Domicile 

Jakarta 29 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi 
(Around Jakarta City) 

19 

Out of Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi (Other Cities) 

45 

Out of Java Island (Other Islands) 20 

Occupations 

Merchant 3 

Lecturer/Teacher 47 

Student 48 

Private 5 

Civil Servant 7 

Housewife 3 
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Table of demographics of the participants exhibits that the highest number of participants are 
students (48 people) followed by lecturers/teachers (47 people). This is reasonable because 
this online webinar is organized by a university (Sahid Polytechnic), therefore target audience 
is students and academics (lecturers and teachers) as well as employees in the university 
environment. This supports the statement that entrepreneurship education programs are 
important in universities (Botezat, (2022), Hardi, (2020)). 

Table 2. Answers of 114 participants in the 1st webinar 

No Questions Answers (Quantity) 
1. Are you sure that there is a 

local food business 
opportunity during the 
current covid-19 pandemic? 

Very 
unsure  

 

Not sure  Sure  
 

Very 
sure  

 
3 3 62 46 

2. Do you believe that an 
online local food business 
during this pandemic is the 
right thing to run? 

Very 
disbelievin

g 
 

Disbelie
ving 

 

Trust 
 

Trustful  

1 3 60 50 
3. Are you able to run an 

online local food business 
using social media? 

Very 
incapable 

 

Unable 
 

Able  
 

Very 
capable 

 
0 5 84 25 

4. Are you optimistic that you 
can apply Special Practical 
Recipes at affordable prices 
in the online local food 
business? 

Very 
pessimistic 

 

Pessimis
tic  
 

Optimisti
c 
 

Very 
optimisti

c 
 

2 2 86 25 
5. Do you agree that doing 

business using the internet 
can use limited capital and 
be able to reach a wide 
market? 

Strongly 
disagree 

 

Disagree 
 

Agree 
 

Strongly 
agree 

 
0 2 71 41 

6. Is local food processing 
your hobby? 

Yes 
 

No 
 

15 99 
7. Do you have expertise in 

local food processing? 
Yes 

 
No 

 
26 88 

8. Are you able to generate 
creative ideas to determine 
local food products that will 
be run? 

Very 
incapable 

 

Unable 
 

Able 
 

Capable 
 

0 3 98 13 
9. Are you able to run a 

rational, logical and 
Very 

incapable 
Unable 

 
Able 

 
Very 

capable 
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measurable local food 
business? 

  
0 3 101 10 

10. Do you intend to run an 
online local food business 
during this pandemic? 

Very 
incapable 

 

Unable 
 

Able 
 

Very 
capable 

 
0 10 11 93 

Based on the statements from the participants of the first webinar on the topic of Running a 
Local Food Business Smartly, overall, most of the participants have a sense of confidence, 
optimism, trust, idealism and positive perception, even though the economic conditions are 
crisis and less favorable for them. This is in line with their statement that they have the ability 
and have the intention to run a local food business. This supports the theory of Krueger (1993) 
that the intention to open a business is formed from a person's perceptions, beliefs and ideals. 
This is also in line with Claeye's opinion (2022) regarding the formation of social 
entrepreneurial intention the Base of Pyramid in disadvantaged communities (economic crisis 
conditions and pandemic situations that limit space to move). 

Hereinafter, the second webinar was held on June 6, 2020 with the topic of Preparing Food 
Safely. The speakers were Suci Sandi Wachyuni (Lecturer of Gastronomy and Assessor), 
Dewi Ayu Kusumaningrum (Lecturer of Gastronomy and Entrepreneur), and Ramon 
Hurdawaty (Researcher and Lecturer of Gastronomy). The webinar runs for 90 minutes and is 
attended by 100 participants.  

In this online webinar, Suci Sandi Wachyuni conveyed material about changes and trends in 
people's consumption behavior during the Covid-19 pandemic. It was said that the trend of 
public consumption tends to cook at home or order food and beverages through online 
applications. She also states related the increasing tendency of people to choose organic and 
healthy food (vegetables and fruit). Meanwhile, Ramon Hurdawaty presented about sanitation 
and hygiene in food and beverage processing. The material defines the standardization and 
code of ethics of ways and steps in processing food and beverage products.  

On the other hand, Dewi Ayu Kusumaningrum presented about the use of proper and safe 
food and beverage packaging. She suggested that the packaging be adjusted to the product, 
whether it is more appropriate to use organic (leaf, paper) or inorganic (mica, plastic, 
aluminum foil, glass) packaging. After the question session ended, a question link was sent 
regarding the response to the webinar implementation and the intention to open a new 
business in local food business. Next, it was filled out by 87 participants and list of questions 
asked is as shown in Table 4.  

 

Table 3. Participants Demographics 

Characteristics Total  
Gender 
Male 35 
Female 52 
Domicile 
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Jakarta 18 
Bogor, Depok, Tangerang, 
Bekasi (Cities around 
Jakarta) 

18 

Out of Bogor, Depok, 
Tangerang, Bekasi (Other 
Cities) 

32 

Out of Java Island (Other 
Islands) 

21 

 

Table 3 shows that the participants of the second webinar on the topic of Preparing Food 
Safely were dominated by female participants. This shows that women are more enthusiastic 
about participating in webinars related to new insights, especially about food product 
processing in the home industry. The participants' answers regarding this topic are shown in 
table 4. 

Table 4. Answers of 87 participants in the 2nd webinar 

No List of Questionnaires Answers/Quantity 
1. Are you interested in 

getting new insights 
about the food home 
industry? 

Very 
unintereste

d 

Unintere
sted 

Interested Very 
Intereste

d 
4 1 40 42 

2. Is it important to study 
Food Safety in the food 
home industry? 

Very 
unimporta

nt 

Unimpor
tant 

Important Very 
Importan

t 
4 1 16 66 

3. Can food cause disease? Yes No 
76 11 

4. Has there been an 
Extraordinary Event  of 
food poisoning in 
Indonesia? 

Yes No 
66 21 

5. Is it important to learn 
about Food Hygiene and 
Sanitation? 

Very 
unimporta

nt 

Unimpor
tant 

Important Very 
Importan

t 
3 0 13 71 

6. Do you already 
understand about 
Personal Hygiene Food 
Handlers during the 
Covid-19 and New 
Normal Pandemic? 

Really 
don’t 

understand 

Don’t 
understa

nd 

Understan
d 

Very 
Understa

nding 
0 9 60 18 

7. Is it important for home 
industries to learn 
Alternative Safety Food 
Packaging for Home-
Based Food Business? 

Very 
unimporta

nt 

Unimpor
tant 

Important Very 
Importan

t 
2 0 21 64 
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8. Are you sure that tourist 
spending is generally 
40% on local food 
shopping? 

Very 
unsure 

Unsure Sure Very 
Sure 

1 6 51 29 

9. Do you believe that local 
food business 
contribution to the Gross 
Domestic Product (GDP) 
of the creative economy 
is 32.5%? 

Very 
disbelievin

g 

Disbelie
ving 

Trust Trustful 

0 5 59 23 

10. Was this webinar useful 
for you? 

Very 
useless, 

Useless Useful Very 
Useful 

0 0 27 60 

Table 4 shows that the answers from the participants in the second webinar on Preparing Food 
Safely, in general, most of the participants expressed their interest in the importance of safe 
food both in terms of food product selection, processing, and packaging. And on the other 
hand, they also realize that food can be toxic and dangerous when consumed and they also 
understand that this has happened in several cases of food poisoning in Indonesia. This 
encourages the importance of understanding Hygiene and sanitation for the home-based food 
industry. In fact, they believe and understand that 40% of tourist spending is used to consume 
food, so as they also understand that local food businesses support 32.5% gross domestic 
product. If simplified, the opinions and views of the participants in this second webinar are 
almost the same as the statements of the participants in the first webinar, that essentially the 
participants of the webinar as a whole have views, beliefs, will and idealism as well as a 
positive attitude towards entrepreneurial intentions in the local food business.  

This supports Azjen's (1991) theory of planned behavior in entrepreneurship that the intention 
to entrepreneurship is formed from attitudes toward behavior (one of three determinants in 
forming actual behavior in entrepreneurships), namely their motivation to take part in 
entrepreneurship webinars organized by universities. 

We do hope that this result is quite encouraging and is in line with the expectation that the 
webinar program should be able to motivate participants to intend to become entrepreneurs. 
However, the researcher is aware that it does not stop there; it is necessary and very important 
to confirm whether the participants really open a business in the future. Therefore, 2 years 
later, in June 2022, another survey was conducted by sending a question link via email.  

The results were less than encouraging because very few responded, this became a limitation 
for the committee and researchers because they only had the e-mail addresses of the webinar 
participants and they responded less frequently, although the remainder was sent repeatedly 
by participants to reply to e-mails.  

As a result, only 17 responded, but the good news is that there are 8 new businesses that have 
been opened, although not all of them are in the local food sector, in fact only 2 businesses 
that have been opened are local food businesses. More details are shown in Figures below. 
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Figure 1. Occupation of Respondents 

 
Figure 1 shows that of the 17 respondents that answered none of the students, however, 13 
were lecturers, while the other 4 were alumni or college employees. 

 

Figure 2. Have you opened a new business? 

 
From Figure 2 it is shown that the respondents who answered that they had opened a business 
were 7 people and those who answered no were 11 people (should have been 10 people) this 
is because Google Drive has rounded up. 

 

 

 

 

 

 

1460



Figure 3. If so, what is the name of the business? 

 
Figure 3 shows that there are 11 answers, there should only be 7 answers (for those who 
answered yes and have opened a new business), but there was a misunderstanding so that 4 
people who answered no answered this question. However, surprisingly, it turns out that there 
are 8 new business names that have been opened, meaning not 7 but 8 new businesses.  

Figure 4. If so, what kind of business is it? 

 
Figure 4 shows that there are 8 new business fields, namely steam motor washing, Food & 
Beverage, Beauty, English courses, home garden ornamental farmers, herbal medicine shops, 
travel, and culinary (local food business). 

Figure 5. If so, how long has it been running? 
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From Figure 5 it is shown that 1 business has been running for 1 year, 1 business has been 
running for 2 years, 2 businesses have been running for 6 months, 1 business has been 
running for 6 years (meaning it has been started for a long time), 1 business has been running 
for 8 years (it has been started prior to the webinar), 1 business has been started since 
February 2022 (just started), and 1 business since March 2022 (just started). 

Figure 6. If so, is the business still running or has it closed? 

 
From Figure 6 it is shown that 6 businesses are still running and 2 businesses have closed. 

Figure 7. If still running, where is the complete address of the business? 
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From Figure 7 it is shown that the complete addresses of the 6 businesses are at home, on the 
UI access road, Jalan Babakan Sari I No. 161, Bandung, Jalan Latumenten, Ruko Latumenten 
Indah, Pamulang-Tangerang, and Poinmas Blok H5, Depok. 

CONCLUSIONS 

This research has succeeded in investigating the process since the implementation of the 
webinar, conducting a survey about interest in the webinar being held, until the intention to 
open a business appears and finally until a new business is actually opened. A successful 
longitudinal study shows the process of forming attitudes, intentions and behaviors to open a 
business in the real world (Azjen, 1991) and Krueger (1993). And this study is also able to 
show recommendations from Claeye (2022) regarding the merger between the general theory 
of entrepreneurial intention and entrepreneurial intentions Base of Pyramid, so that even in 
unfavorable conditions, the college community is able to solve various obstacles, namely 
through belief, trust, optimism, idealism, positive perceptions and real efforts so that they are 
finally able to open new businesses in various fields in tourism and hospitality, one of which 
is in the field of local food. This study also supports the findings of several studies (Botezat 
(2022), Efrata (2021), Hardi (2020), Mala (2019), Amuda (2019), and (Maryetti, Damanik, 
Yenny, & Wibowo, 2019) which state that entrepreneurship education programs have an 
influence on the formation of entrepreneurial intentions. 

Managerial Implications 

This research has managerial implications for universities, including the academic community 
consisting of management, lecturers, employees and students and even alumni to continue to 
actively conduct educational programs and develop entrepreneurial intentions for students and 
lecturers as well as the campus environment, because it has a very positive impact on the 
formation of new venture. This will have a positive effect on the process of economic 
recovery from the impact of the Covid-19 pandemic. 
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ABSTRACT  

The purpose of this paper is to present the main activities of gastronomy tourism by illustrating 
them with examples from Latvia and Lithuania and to discuss the significance of gastronomy 
tourism for the development of the countries’ regions. The examples of such activities as food 
and drink themed events and festivals, gastronomy routes and trails, farm visits and visits of the 
local restaurants, educations and tastings, museums and thematic exhibitions, excursions to 
factories and farms, and visiting of local markets are discussed.  

Keywords: Gastronomy Tourism, Gastronomy Tourism In Lithuania And Latvia, Slow 
Tourism, Rural Tourism, Activities of Gastronomy Tourism.  

INTRODUCTION 

Gastronomy tourism has strong connections with rural tourism (agro tourism), local tourism 
and slow tourism. Agriculture provides the products – food and drinks, regions provide culinary 
traditions, delicious meals and natural atmosphere and slowness related to enjoyment and joy, 
good emotions and respect for the local community and surrounding environment. Long (2004, 
p. 20) stated that culinary tourism is about food, about “individuals exploring foods new to them 
as well as using food to explore new cultures and ways of being.” 

The Baltic Countries – Lithuania and Latvia – have a long common history, the languages of 
these countries belong to the family of Baltic languages. Both countries are currently showing 
various initiatives in the field of gastronomy tourism. Lithuania uses tourism slogan Real is 
Beautiful and on the country's tourism website https://www.lithuania.travel/en/ pays great 
attention to culinary and gastronomy. Here you can find descriptions of Lithuanian national 
cuisine, culinary traditions and experiences, traditional holiday table, peculiarities of the cuisine 
in regions. More attention is paid to such traditional products as honey, tree cake (šakotis), 
black bread, apple cheese, special sausage (skilandis), and cottage cheese. Cold beetroot soup 
(pink soup) and potato dumplings shaped like zeppelins and stuffed with meat, curd or 
mushrooms are considered traditional national Lithuanian dishes (Lithuania Travel, n.d.).  

Latvia uses tourism slogan Magnetic Latvia and also dedicated a separate section to the 
gastronomy on the country’s tourism website https://www.latvia.travel/en The website 
encourages tourists to enjoy flavours symbolizing Latvia such as birch juice, cold beetroot soup, 
Līgo or Jāņi cheese, quince, chanterelles, grey peas, and candies “Gotina.” Gastronomy tourism 
is associated with nature (e.g. picking mushrooms and berries), short supply chains from the 
fields to the marketplace, home and countryside restaurants and other places of fine dining 
(latvia.travel, 2022a).   
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The purpose of this paper is to present the main activities of gastronomy tourism by illustrating 
them with examples from Latvia and Lithuania and to discuss the significance of gastronomy 
tourism for the development of the countries’ regions. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

Different concepts describing gastronomy tourism (culinary tourism, gourmet tourism, food 
travel and food tourism, food and beverage tourism, gastronomic tourism) basically mean the 
same thing, travel to participate in food or beverage experiences. Gastronomy heritage could 
include customs, traditions, recipes, dishes, cooking techniques, utensils, cooking stories, 
unique ingredients, and history (World Food Travel Association, n.d.).  

Value chain of gastronomy tourism is strategically essential for the performance of the tourism 
sector (UNWTO and Basque Culinary Center, 2019). Value chain includes different activities 
as food production (agriculture, fishing and the food industry), distribution channels (traditional 
markets, grocers, supermarkets, online commerce, catering places), processing and tasting. 
Gastronomy tourism is important for regional development and shortening supply chains (Hall 
and Gössling, 2016). The reconfiguration of traditional supply chains help creates new 
relationship between consumers and producers and new ways of adding value to the region. 
Csurgó et. al. (2021) stated that gastronomy could be a complementary service to increase the 
success of tourism development in the region.  

Gastronomy tourism is related to the Slow Food and Slow City concepts. Slow food concept is 
related to the evaluation of food preparation, consumption of local and organic food. Slow city 
concept stresses the uniqueness of local lifestyle, attention to environmental protection, 
balanced development, reduction of traffic, promotion of local traditional events and local 
gastronomy. As well as slow tourists, representatives of gastronomy tourism respect local 
culture, history and natural environment.  

Gastronomy tourism is also favoured by the concept of slow time. Such a concept of time 
opposes to the fast pace of lifestyle. The gastronomic experience of the region is especially 
dissonant with speed in life and work environment, a culture of fast food or rapid consumption 
of knowledge. The essential experiences of slow time can also be related to the admiration of 
local nature and culture, involvement in the activities of local community, meditation, retreats 
and hiking. Quality time pass is related to the quality food. Tourists could be happy for these 
moments, where are they are, without thinking about what will happen later. Time at the tourist 
destination is spent enjoying, not rushing to the next place. 

 Enjoyment eating local food is related to knowing the local community and it’s history. 
Usually, tourists are socially responsible and getting to know, sharing, and connecting with the 
local community. Gastronomic experience could be complemented by listening to local music, 
trying local dances or participating in other communal activities. Benefits of such travel 
approach is deeper knowledge of the local natural and cultural environment, a deep, memorable, 
unique and authentic experience.  

The potential of gastronomy tourism is related to sustainable food consumption in the country's 
regions. The main EU objectives of the agro-innovations and food technologies for 2014-2020 
were related to resource-efficiency, food quality and food safety, bio-based economy, 
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biodiversity and innovative products and services for the integrated supply chain (EIP-Agri, 
2020). Slow tourists looking for fresh and healthy local food and want to know how it is 
produced. Short supply chains directly from farms can contribute to such new market 
opportunities to area visitors. In general, the analysis of the relationship of gastronomy and slow 
tourism should include the ideas of the circular economy and green transformation. A 
sustainable approach in an economy includes the increase of tourism accessibility and 
development of the tourism value chain, involving local entrepreneurs, producers and 
inhabitants. The use of such trends in practice could increase the sustainability and resilience 
of tourism in general. 

World Tourism Organization (2022) highlighted gastronomy tourism as a driver of rural 
development and rural business. This kind of tourism can add vitality to rural communities, 
support small, local food producers and promote economic development in regions. An 
important aspect that specifically arose in the COVID-19 situation is the intention to develop 
local tourism for the involvement of the country's regions in tourism renewal. 

 A decrease in inbound tourism could accelerate the development of tourism innovations and 
tourism services in the regions. World Tourism Organization also reported on the importance 
of rural tourism for the renewal of tourism sector (UNWTO, 2020). Researchers are developing 
new models related to a quality of service. As one of the examples of such models we can 
identify a model of service excellence, including the concept of customer delight (Klimkeit et 
al., 2021).  

Baltic Country Holidays (2014) published the manual of rural tourism in Latvia. They suggest 
to enjoy rural holidays staying at country homes, farms, cottages, campings and manor houses. 
Tourists can get tasty home-made meals from local products, eat fruits and berries grown at the 
garden, feed and cuddle the farm’s animals. The company also helps to organize individual self-
drive tours, gastronomy tours for groups, children summer camps, rural tourism and agricultural 
study tours.  

The number of rural tourism homesteads in Lithuania increased from 355 (in 2003) to 668 (in 
2017). Rural tourism homesteads are usually established in places of an exceptional landscape, 
near water bodies. Rural tourism homesteads can usually offer customers a variety of 
entertainment in the natural environment, e.g. sauna and various bath activities, kayaking tours, 
canoe rental, food and drink tastings, fishing, cooking and various other education.  

Some visitors are satisfied with the opportunity to enjoy nature and to get calm recreation, some 
others require a wider range of services (recreation in nature, cognitive recreation, active 
leisure, culinary heritage, health procedures, opportunity for family celebrations). Some 
homesteads are suitable for weddings and other large events, corporate parties. Thus, there is a 
danger that rural tourism could become a part of party tourism. In general, in terms of 
sustainability, the range of services offered by rural tourism homesteads must make the most 
of the area's natural environment and social community (Fang, 2020).  
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METHODS 

According to Dixit (2004) the gastronomy tourism research could be divided into a consumer, 
a producer, and a destination development perspective. This paper analyses gastronomy tourism 
in the context of the destination (regional) development. The impact of the gastronomy tourism 
to the regional development is analysed using various examples from Latvia and Lithuania. The 
main research method is analysis of the secondary informational sources. A lot of information 
is provided in the internet websites of tourism service providers. This research method takes 
the form of a qualitative systematic review, referring to the academic tourism literature. The 
chosen research method reveals a wide range of activities related to gastronomic tourism.  

FINDINGS AND DISCUSSION 

Culinary traditions usually are preserved in the rural regions. The greatest impetus to the 
regional economy is such actions of gastronomy tourism as food and drink themed events and 
festivals, gastronomy routes and trails, farm visits and visits of the local restaurants, educations 
and tastings and markets in the regions (Figure 1).  

Figure 1. Activities related to the Gastronomy Tourism 

 
Let's take a closer look at these activities using examples from Lithuania and Latvia. 

Food and Drink Themed Events and Festivals 

Different events in rural areas could be regarded as the gastronomy tourism event. In Lithuania, 
they are specially organized in the regions.  
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Table 1. Events of Gastronomy Tourism in Lithuania 

Name of the event Location Main attributes 
Cherry Festival of 
Žagarė 

Žagarė (Joniškis 
district) 

Presentation of local crafts, concerts, art 
expositions, traditional market, cultural and 
sport events, educations and lectures, 
installation of recreation spaces, Holy Mass at 
the Church, decoration of local houses by 
scarecrows 

Cheese festival Druskininkai Demonstrations of cheese production, 
tastings, competitions, the election of 
favourite cheese, workshops, lectures, 
concerts 

Festival of Honey 
collection  

Stripeikiai Beekeeping 
Museum (Ignalina 
district)  

Presentation of local crafts and folk art, 
creative workshops, market of bee products, 
reconstruction of crafts, educations, 
excursions in the nature, lectures, watching 
movies, tastings, concerts 

Smelt festival Palanga Tastings of prepared smelt in different recipes, 
fishing and fisherman’s competitions, bathing 
in the sea, concerts, barbecue championship, 
fair, artistic performances,  

Harvest festivals Various places Fair, concerts, various exhibitions, 
educations, competitions, festive procession, 
Holy Mass at the Church, presentation of 
various delicacies, presentation of various 
awards 

Source: Author’s research 

The mission of the Cherry festival of Žagarė is to commemorate and promote the cherries of 
Žagarė, to encourage local people and compatriots not to lose the historical and cultural 
memory, traditions, and patriotism, and to develop the culture of northern Lithuania, the former 
territory of the Žemgalians (Žagarės vyšnių festivalis, 2022). According organizers of the 
Cherry Festival, the festival traditionally lasted four days in 2022. The festival was 
characterized by the variety of events. The local people of Žagarė had decorated their 
homesteads and various spaces of the city with scarecrows, which help to scare skylarks away 
from the cherry tries, and also give the festival and the town a kind of charisma. From 2019 
during the events in the Joniškis district, disposable plastic dishes were not allowed to use. 
Festival guests had the opportunity to purchase newly made glasses with images of cherries 
(Žagarės vyšnių festivalis, 2022).  

The Cheese Festival traditionally organized in August in Druskininkai (Lithuania). The cheese 
producers from Lithuania, Latvia and Poland usually participate. During the festival, 
demonstration of cheese production, tastings and various competitions take place. Usually, 
festival bring together small-scale cheese makers to share the flavours of cheese with cheese 
eaters and tasters (Druskininkai, 2022). 

Every year in the Beekeeping Museum, Stripeikiai village, Ignalina district there is celebration 
of the end of honey collection. The 2022 program included such educations as dyeing from 
plants education, decoration of gingerbread, stump hive carving, writing on wax letters and 
making stamps, silk painting, demonstration of mead the preparation of mead drink and tasting, 
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tying sculptures from grass and hive weaving, moulding a clay bee, weaving ribbons, weaving 
bracelets, tasting herbal teas, making straw gardens and others (Senovinės Bitininkystės 
Muziejus, 2022).  

Smelt (small fish) festival usually organised during the winter period in the Baltic coast. Fishing 
and tasting this fish with a cucumber smell is a long lasting tradition in Lithuania. Crowds of 
joyful visitors are attracted by the traditional Palanga Smelt Festival with its scent of cucumber. 
The date of this festival usually is in February, because the smelt is caught in Lithuania only 
once a year when it arrives to spawn in the coastal waters of the Baltic Sea. Seaside fishermen 
unanimously agree that the smelt is delicious only when fresh and when caught before spawning 
(Amber Journey, 2018). Smelt preparation recipes includes battered and fried smelt, dried, 
smoked, marinated or grilled fish, and fish soup. 

The harvest festival in some regions is the biggest and most awaited festival of the year, where 
different representatives of all the region, including farmers, artisans, and folk artists come 
together. A characteristic part of the festival is a concert and a fair of various products.  

Gastronomy Routes and Trails 

Noticing the interest in gastronomic tourism, a number of initiatives regarding various routes 
were born. Most of such initiatives were supported by EU funds. One of them is EU project 
“Flavours of Livonia” (2017-2020), which identified 250 rural restaurants, guest houses and 
producing farms in Latvia and Estonia. The project was related to the food history and the 
impact of Livonian times on the contemporary cuisine of today (Flavours of Livonia, 2020). 
Gourmet touring routes proposed by the project partners included travel itineraries in different 
regions. The duration of the routes was from 2 to 12 days, self-drive and bus tours also had 
some elements of hiking, cycling and boating.  

The aim of another EU project in Latvia “Rye Road: a Product of Culinary Tourism” was to 
create and promote the Rye Road, a culinary tourism product of national significance, based on 
the rye bread and rye product traditions. The Rye Road project invites tourists to visit rural 
entrepreneurs who make rye bread, using traditional or family recipes, or various dishes from 
rye bread or rye floor. The hosts usually show visitors how bread is made, offer master classes 
on baking bread and cooking rye dishes (Baltic Country Holidays, n.d.). The Rye Road map 
presents 52 members of the route who are open to visitors: farms, home producers, guest houses, 
small bakeries and bakery shops, country cafes, restaurants and pubs.   

Farm Visits to Contribute to Food Production 

Some berry farms in Lithuania offer opportunity to pick berries for yourself. Some customers 
even drive as much as 200-300 kilometers for this opportunity (Mykolaitytė, 2021). People of 
all ages use this opportunity. Usually if tourists plan to see the attractions of that region, they 
also visit such farms. One of such farms announces this opportunity as the unique attraction in 
the months of July and August. During the promotion "Pick the blueberries yourself" the tourists 
can come to the blueberry orchard, browse to pick or to buy blueberries. Before going to pick 
berries, the farmers will weigh the basket, bucket or other container of tourist (it can be bought 
locally). After picking the blueberries, the organizers weigh the berries and calculate the price 
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per kilogram. If someone don't have time to pick, he or she can buy fresh berries locally in 
wooden baskets (Jūsų Sodui, 2022). 

Some cafes offer to catch your own fish in Lithuania. The restaurant “The Fishermen House” 
dislocated in the rural area was established in 2000. This is the place in Lithuania where the 
tourists can catch trouts in large ponds. After catching a fish tourists will be able to see how 
professional cooks make various dishes of the fish caught by them, following the recipes of 
forefarthers (Žvejų namai, n.d.). The website of the restaurant announces that “even the mostly 
fastidious gourmands will not be disappointed with the dish, and vine served together will 
complete the unrepeatable taste to which nothing can compare. What can be better than a fresh, 
just fried fish and a vine of high quality?” (Žvejų namai, n.d.)  

Collecting food ingredients could be combined with the participation in the local harvest feasts. 
Tasting sessions can also take place in the local farms.  

Visiting Local Restaurants 

Visiting local restaurants is one of the most popular tourist activities. Latvia in the promotional 
leaflet “Food lover’s guide. To the Riga-Gauja region” presents more than 20 various 
restaurants located in Riga, Sigulda, Valmiera and Cesis. Usually the menu in such restaurants 
depends on the season and local fresh products and it is influenced by the local cooking 
traditions (Enter Gauja, n.d.).  

In the presentations of local restaurants, it is usually emphasized such elements as variety of 
local food (“The menu of a restaurant is based on rural products only supplied by local farms. 
The menu is constantly changed according to the seasonal offer of farmers”), authenticity (“the 
restaurant’s menu will be an enjoyment for everyone looking for an authentic local food”), 
service and environment (“Food served not only on plates, but also on wood, ceramics, stones 
and other natural materials”, “interior takes diners back to the Middle Ages”) (Enter Gauja, 
n.d.). 

Museums and Thematic Exhibitions 

Food and drink museums often also present products that reflect the name of the museum. Some 
of the most popular are chocolate museums. The chocolate museum operates in the candy 
factory Rūta in Šiauliai city, Lithuania. Rūta is the oldest operating candy factory in Lithuania 
established in 1913. Currently, it offers a wide range of confectionery products, such as 
chocolates with various types of filling, dragées, whipped cream and jelly candies, chocolate 
truffles, chocolate sculptures, as well as sugar-free, organic, heritage and other products 
(Šokolado muziejus, 2012). The Chocolate Museum is located in a factory. It invites tourists to 
take a look at nearly four millennia-long history of chocolate, and to learn how the chocolate 
was made by the Maya and Aztec peoples, and how chocolate and its consuming traditions have 
changed since then (Šokolado muziejus, 2012).  

The Tree cake museum is dislocated in Jaskonys village in Lithuania. This is the first one and 
only of this kind in the world. There tourists can enjoy seeing a unique tree cake included in 
Guinness World Records. This tree cake is 3 m 72 cm tall and it weighs almost 86 kilos. The 
museum also exhibits analogues of Lithuanian tree cake which are baked in foreign countries: 
Hungary, Sweden, Japan, Poland and others. During the excursion the tourists can learn about 
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differences between Lithuanian tree cake and that baked abroad. The exhibition also displays a 
mobile furnace of baking tree cakes that is used in go-away educational programmes (Romnesa, 
2022). 

Lithuanian Culinary Museum is dislocated in the capital city of Lithuania – Vilnius. Visitors 
can explore a wide variety of subject areas linked to culinary traditions, dining and tableware 
habits throughout different times (Lithuanian Culinary Museum, 2018). Araiši windmill in 
Latvia shows how grain was milled back in the middle of the 19th century. Tourists can try 
different grades of flour and enjoy a classic miller’s lunch – barley -flour porridge with a meaty 
gravy (Enter Gauja, n.d.).  

Educations and Tastings 

Various tastings and educations are especially popular in rural areas. Educations could include 
and such actions as food preparation with locals and cooking workshops. Tastings are especially 
popular in regional wineries, breweries, milk processing companies, where could be organized 
food and drink tasting sessions of wines, beers, or cheeses. 

One of the interesting elements of the Karaite culinary heritage is kybyn (kibinas, kybynlar). It 
is a leavened paste cake having the form of half-moon and the lamb or beef filling (Kybynlar, 
2022). It is baked in the oven. Karaites have the culinary legacy in Lithuania for 600 years. At 
the educational program, tourists can learn the history of the appearance of kybynlar and to 
learn how to make and spin kybynlar according to a special national heritage recipe. After the 
education, the tourists can taste the kybynlar of their own production. 

Valmiera Museum in Latvia offers visitors three educational programmes. First one is related 
to the bread produce, second presents the role of dairy products in Latvia and the third explains 
how medical herbs and spices and garden plants are utilised in cooking, including tasting them 
both them fresh and in teas (Enter Gauja, n.d.).  

Excursions to Factories and Farms 

Aldaris Beer Museum is located in the Aldaris brewery in Riga. It is the first of its kind in Latvia 
and the most modern in the Baltics. It displays the collection of historic exhibits related to beer 
and introduce to the visitors the four basic elements of beer – water, hops, malt and yeast. The 
interior of the museum stresses the historic evidences and boasts the authentic brewing hall, 
which has been kept untouched since 1938 (latvia.travel, 2022b). Visits to breweries are often 
combined with tastings held there. 

Kietaviškiu greenhouses in Lithuania organize excursions for tourists from time to time. People 
from all over Lithuania travel to free night excursions in the Kietaviškiu greenhouses. Travelers 
are led through the mysterious dark corridors of the greenhouses before entering a real wintering 
summer. During this night expedition, the tourists not only see how Lithuanian vegetables are 
grown in winter, but also hear mysterious stories about what happens in the greenhouses when 
all the workers go home (Delfi, 2020). According to the organizers, such excursions is like a 
social-educational project that tells not only about the modern technology that allows to grow 
vegetables all year round, but also about the 30-year history of this region of Lithuania. It was 
decided to build greenhouses in this area more than 30 years ago because of the nearby 
Elektrėnai power plant. In order to rationally use the excess heat, it was planned to build 
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greenhouses in the neighbouring village. The power plant and the greenhouses provided work 
for the residents of the surrounding villages and towns - men worked mostly in the power plant, 
and women in the greenhouses (Delfi, 2020). 

Markets  

Often people go to markets to buy fresh food and some products that they would not find in 
stores. Farmers and food suppliers also often come to big cities to sell their products. Riga 
central market and Vilnius Kalvariju market are the biggest food markets in Latvia and 
Lithuania. Straupe rural goods market in Latvia is based on slow food philosophy. The products 
are local, seasonal, safe and healthy, they are grown keeping in mind the ecological 
sustainability (Enter Gauja, n.d.).  

In the northern part of Vilnius, near Ukmergės street, Benediktas market was established in 
2018. Here, under one roof, Lithuanian farmers and sellers of gourmet products trade in a 
friendly manner (Made in Vilnius, 2019). Benediktas Market is special in that there are also 
food restaurants of various cuisines located next to the vendors, so after shopping, tourists can 
also eat in the same place. Benediktas Market promote themselves as a space “that connects 
local and overseas food traditions under one roof, where you can communicate, share, and most 
importantly, enjoy and taste real food” (Benedikto Market, 2019).  

Benefit for the Regions 

Zaleckienė and Turčinskaitė (2019) pointed out that the tourism development contributes to the 
vitality of rural areas, tourism increases employment opportunities for residents, promotes the 
development of relations among different business entities and increases attractiveness of rural 
environment. The above examples show that that gastronomy tourism has a positive effect on 
the economic development of regions. First, it affects development of regional infrastructure 
and service sector. Development of tourist infrastructure is related to the new opportunities for 
businesses – accommodation, catering, souvenir production, various other services and new job 
openings. Consumption of tourism services and products have a significant impact on the 
region’s economy and contributes to the well-being of the region’s residents.  

Gastronomy routes have a great potential. The longer the time tourists spend in the region, the 
greater the benefit for the region. Of course, tourists who travel on foot or by bicycle will spend 
more time in the region (especially during the gastronomy routes). Travelers spending more 
time in the region are likely to spend more money as well. However, it is important to pay 
attention to marketing of possible routes, emphasizing their uniqueness and distinctiveness. 
Publicity of such routes could include history and legends, symbols, and advertisement of 
special events. Another important factor is cooperation among various institutions (local 
communities, business entities, and local government). It is important to involve as many 
stakeholders as possible and the local community in the route management. Gastronomy 
tourism could help to actualize the other natural and cultural tourist resources of the region and 
to help to find out a new tourist resource.  

Gastronomy tourism also could help to form the positive image and identity of the region 
(Figure 2). Usually, such trips form the image of the region favourable to tourism. Tourists don't 
just spend money; they also get to know the region and it’s history. It is also opportunity for 
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local communities to present their lifestyle and crafts. Sometimes gastronomy tourism provides 
the opportunity for the better use of local resources: tourists stay in private houses, apartments 
or farmhouses. There is no doubt that gastronomy tourism also contributes to the main 
attractions of travelling, such as getting to know a new way of life, new authentic experiences, 
new social connections and satisfaction of social needs.  

Figure 2. Benefit of Gastronomy Tourism 

Source: Author’s research 

CONCLUSION 

Gastronomy tourism have a significant impact on regional economies and brings different 
opportunities for tourism development in the regions. Gastronomy tourism in the regions related 
to the concepts of sustainable and slow tourism, and the cognition of natural and cultural 
heritage in synergy with the new services and the new quality products. Regions aims to support 
development of gastronomy tourism by organizing events to promote traditions, cultures and 
local cuisine to attract as many tourists as possible. Gastronomy tourism involves different 
regional stakeholders as farmers, processors, local restaurants, retail establishments, 
accommodation and other tourism service providers, local administrations and visitors. Such 
multi-stakeholder’s involvement is essential to the management of the gastronomy tourism.  

Culinary heritage and gastronomy are important tourism resources having ability to generate 
the tourism development in regions. Gastronomy routes provide an opportunity to spend more 
time and to do different things what the tourists want in the administrative unit of the visited 
place. Activities related to gastronomy tourism include participation at different events, 
different visits, educations and tastings. Sometimes, gastronomy tourism offers additional work 
opportunities for tourists during the trip. Additional research is needed to analyse the negative 
impact of gastronomy tourism, such as commercialisation of culinary heritage or excessive food 
and drink consumption.  
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ABSTRACT 

Using a qualitative approach, the paper explores the results and shortcomings of the Hungarian 
gastrorevolution, a process aimed at renewing the country's gastronomic culture during the past 
decades. The findings of the study suggest that although the expected fundamental 
transformation on the national level has not been achieved, significant changes have taken place 
in the restaurant sector, and a marked increase can be experienced in the general public’s 
interest in gastronomy. The growing number of Michelin star restaurants and the country’s 
successful participation in the Bocuse d’Or competitions influence positively Hungary’s 
culinary image and have a favourable impact on the development of gastronomy tourism. 

Keywords: Gasorevolution, Hungary, Gastronomy Tourism, Perception, Content Analysis 

INTRODUCTION 

During the last two decades significant changes have taken place in Hungarian gastronomy 
which, in turn, have also affected the hospitality sector and the development of gastronomy 
tourism. These changes have been labelled as gastronomic revolution or gastrorevolution, 
particularly by the media which is never unwilling to pick up a new buzz word, suggesting a 
radical and complete change in Hungarian gastronomy, or at least a deeply serious intention to 
transform entirely the country’s culinary scene and eating habits.  

Gastronomy has an increasingly important role in tourism development, not only because food 
is a key component of the overall tourist experience, but also as a local cultural resource that 
may form the basis of product and service development (Richards, 2002). The growing interest 
in gastronomy-motivated leisure travel is a representation of postmodern tourism, in which 
culture has moved out of the traditional domain of museum exhibitions and classical music, and 
is featured in the experience economy (Yeoman & McMahon-Beattie, 2016). This gives 
destinations an opportunity to use their gastronomic resources as both competitive advantages 
in the international tourism market and as heritage tools that can contribute to the creation and 
maintenance of national identity. Since tourism can help a country project a particular self-
image (Light, 2001), it has considerable ideological importance for the former socialist states 
of Central and Eastern Europe that are seeking to affirm contemporary, trendy, distinctly post-
socialist identities (Rátz & Irimiás, 2017). 
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This paper, as part of a larger research project that investigates the complex relationship of 
gastronomy, tourism and sustainability, examines the phenomenon of the Hungarian 
gastrorevolution, its origin, advancement, perceived results and shortcomings, as well as its 
impacts on the development of the country’s gastronomy tourism.  

THEORETICAL FRAMEWORK 

Gastronomy and its role in tourism 

According to Jean-Anthelme Brillat-Savarin, celebrated author of the “Physiology of Taste” 
(published in 1826), a ground-breaking work that aimed to provide a scientific basis for the 
pleasures of the table, “Gastronomy is the systematic knowledge of everything related to human 
nutrition. Its goal is to maintain human life for as long as possible through the best possible 
food.” (Brillat-Savarin, 1912:42). The word itself is of Greek origin, meaning gourmet, refined 
enjoyment of food and drinks, expert knowledge, the art of eating. Other meanings are culinary 
art, gourmet craft, in a broader sense the art of table setting, the art of serving, and the culture 
of eating (Csizmadia, 1993; Tusor & Sahin-Tóth, 2005). 

When we leave our usual place of residence for gastronomic pleasures, we become gastro-
tourists, irrespective of the distance travelled or the time needed to make the trip (Michalkó, 
2012). The typical gastro-tourist is usually middle- or upper-class, with a high willingness to 
spend and a high level of education (Sánchez-Cañizares & López-Guzmán, 2012), who also 
demonstrates their lifestyle and taste by participating in gastro-tourism (Fields 2002). Gastro-
tourists are conscious consumers looking for the special and the unique, who have realized that 
eating high-quality food and travelling are among the most pleasant ways to maintain health 
(Rátz & Füreder, 2016). In the visited destination they primarily prefer to consume dishes that 
were prepared using local, seasonal, high quality ingredients, using traditional methods, and 
imbued with the spirit of the place (Füreder, Irimiás & Michalkó, 2011:103). Thus, from a 
theoretical perspective, gastronomy tourism or gastrotourism “includes trips whose primary 
motivation is to visit the producers and processors of food, drinks and ingredients, to 
participate in gastronomic festivals, to visit restaurants and other eating establishments, and/or 
to visit a destination famous for its gastronomy, local food, for the purpose of tasting food and 
drinks and learning about their production” (Könyves & Vargáné Csobán 2015:95). 

In many cases, gastronomy has a significant impact on the image of a destination, at the 
national, regional or local level (Gačnik, 2012). While in the case of smaller settlements, the 
gastronomic image is often built around a single central element (e.g. paprika in Kalocsa, 
Hungary, mustard in Dijon, France, or ham in Parma, Italy) (Smith & Jusztin, 2014; Kim & 
Ellis, 2015), large cities primarily attract visitors with their culinary diversity, usually providing 
an opportunity to taste a varied sample of national or regional gastronomic heritage items. 
Gourmet travellers can choose from a number of gastro-metropolises: New Orleans, for 
example, is worth visiting for its exciting Cajun cuisine, Buenos Aires for its juicy steaks, and 
Beijing for its diverse Chinese culinary culture (Admas & Barrett, 2010). 

Gastronomic experiences can significantly influence tourists' satisfaction and intention to 
return, and in the case of appropriate product development and marketing activities, they can 
effectively contribute to increasing the competitiveness of a destination or service provider 
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(Lopez-Guzman et al., 2014; Stamenković & Djeri, 2016). The consolidation of the experience 
economy and the transformation of the needs of experienced tourists, who represent a growing 
share of the total demand, also promote the development of gastronomic tourism. The 
globalization of the tourism market can be observed in the field of hospitality as well, but as a 
parallel trend to the resulting homogenization, travellers are increasingly motivated by their 
need for variety which can lead to the appreciation of local tastes (Pamukçu et al., 2021). As a 
consequence, with conscious development and a well-thought-out segmentation strategy, many 
smaller destinations can create a successful, attractive and sustainable gastronomic product 
range for different niche segments (du Rand & Heath, 2009). 

Gastronomy is a cultural concept: a widespread socio-cultural practice that has become a global 
industry (Richards, 2002) which is both culturally and spatially differentiated (Kowalczyk & 
Derek, 2020). The development of gastronomy as a cultural phenomenon, on the one hand, is 
reflected in socio-cultural changes as e.g. growing interest in the slow food philosophy 
(Simonetti, 2012) or in plant-based diets in order to avoid exploiting animals and to contribute 
to the UN’s Sustainable Development Goals (Niederle & Schubert, 2020), or the rising 
popularity of halal cuisine in non-Muslim countries as a result of both tourism and migration 
factors (Campbell, Murcott & MacKenzie, 2011; Moshin, Brochado & Rodrigues, 2020). On 
the other hand, the changes taking place in the socio-cultural environment, in people’s attitudes 
and way of thinking, are embodied in the development of a great variety of F&B establishments 
such as restaurants, cafés, bars, confectionaries, street food stalls etc. Consequently, the major 
transformation of a destination’s gastronomy will bring about immaterial and material changes 
as well, and will be reflected both in the demand and the supply side of the phenomenon (Fehér. 
Füreder & Várvizi, 2009).  

The Hungarian “gastrorevolution” 

Gastronomy in Hungary has traditionally been considered both a significant, identity-forming 
component of the nation’s cultural heritage and a key tourist resource. Throughout the past 
millennium, the meetings of peoples and cultures in the Carpathian basin have resulted in 
unique dishes and food preparation techniques (Fehér. Füreder & Várvizi, 2009). In addition, 
the region has very favourable agricultural characteristics in terms of geography and climate. 
However, despite the fact that Hungarians usually take great pride in their traditional cuisine, 
on the international tourism market the country’s varied and rich gastronomic heritage is often 
perceived as limited to a few red-coloured, spicy dishes such as goulash or chicken paprika, 
while local customers still often favour quantity over quality, an after-effect of almost 50 years 
of socialism (Bóka & Székely Kovács, 2015). 

The revival process that gradually became known as gastrorevolution started in 2004, with the 
foundation of the Hungarian Gastronomic Association (MGE – Magyar Gasztronómiai 
Egyesület), a civil organisation that was created to bring about reforms in the country’s 
gastronomic culture and the transformation of chef training. This was followed by the 
publication of the Hungarian Culinary Charter in 2007, signed by more than a hundred 
hospitality professionals and general supporters who agreed with the documents’ principles, 
which summarised the main weaknesses of Hungarian gastronomy as well as the key steps to 
be taken in order to make the country’s cuisine and restaurants internationally attractive again 
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(MGE 2007). The Charter declared that “Food culture is one of the most important indicators 
of the country's civilization and general culture. It interacts with agriculture, healthcare, 
environmental protection, a whole range of professions, popular taste, and the country's image. 
It permeates society as a whole, in a social, economic and cultural sense. It is about our lives. 
It can be expected that the citizens of the country and the state will handle the issue 
commensurate with its importance.” (MGE 2007). The main objectives of the initiative were 
to improve the quality and widen the variety of local ingredients used in restaurants (and at 
home as well), to educate the general public about healthy nutrition (which, in turn, would also 
lead to the emergence of a selective and demanding customer base), and to bring about a 
fundamental reform in chef training in order to enable young chefs to refine the country’s 
culinary traditions.  

In the fifteen years since the Culinary Charter was issued, significant changes have indeed taken 
place in Hungarian gastronomy. Following the foundation of the Hungarian Bocuse d’Or 
Academy in 2009. the country hosted the European Selection of Bocuse d’Or twice, chef Tamás 
Széll won the Bocuse d’Or Europe in 2016 and came 4th in the global finale in 2017, and in 
2022 Budapest has seven Michelin-starred restaurants. The gastronomic map of Hungary has 
changed considerably over the past one and a half decade, both in quantitative and qualitative 
terms. Gastrorevolution was selected as the Word of the Year in 2019, with the following 
reasoning: “Cooking shows, varied cookbooks, culinary journeys, cooking together as a joint 
programme, and the gastronomic experience as a social conversation topic all prove that we 
are witnessing an almost revolutionary increase in the role of food and eating. Food culture 
and gastronomy are considered art in more and more places, television cooking shows have 
moved from being ignored to prime time, new (named) occupations have emerged 
(gastroaesthete, gastroblogger, gastrophotographer, food stylist), gastro personalities can 
become stars. The way media personalities cook, the way they treat food, also affects the lives 
of everyday cooks, and has become an ideal to follow for many.” (Magyar Nyelvi Szolgáltató 
Iroda, 2019). However, a significant majority of the changes has concentrated in the capital 
city, and it has been questioned whether the core goal of the original initiative, the general 
development of the Hungarian gastronomic culture, has been achieved.  

A significant factor in the transformation of the Hungarian gastronomic scene is the national 
government’s commitment to support this process, due to the significance of food heritage as a 
major social and cultural identity element on the one hand, and its role in tourism and hospitality 
on the other hand. The importance of gastronomy tourism has also been recognized by tourism 
policy makers, and the Hungarian Tourism Agency is dedicated to the development of new, up-
to-date wine and gastrotourism products, thereby increasing the sector's competitiveness. In the 
National Tourism Development Strategy 2030, the Agency defined healthy lifestyle, 
environmental-social-economic sustainability, and the consumption of local, seasonal, organic, 
fair trade products (slow food) as outstanding development aspects among the trends that 
strengthen gastronomic tourism in Hungary (Szakály, 2019). Since gastro- and wine tourism 
cooperates with various sectors of the national economy, it plays an integrator role as it supports 
the development of local communities (local food production, handicraft industry), as well as 
helps to reduce seasonality and to attract visitors to lesser-known areas. The Strategy also 
highlights the essential role of local products under EU protection of origin (PDO – protected 
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designation of origin, PGI – protected geographical indication, TSG – traditional specialities 
guaranteed), and traditional products recognized in the framework of the national Traditions-
Flavours-Regions Programme, since these unique products and ingredients can add a special 
colour to the Hungarian gastrotourism offer (Szakály, 2020).   

METHODOLOGY 

In order to explore the development, characteristics, perceived results and shortcomings of the 
Hungarian gastrorevolution, we chose a qualitative approach and performed a thematic analysis 
of the phenomenon’s media coverage. Data collection started with a Google Trends search for 
the period of 01.01.2004-31.07.2022, in Hungary, using the following words and expressions 
as keywords: “gasztroforradalom” (gastrorevolution in Hungarian), “gasztronómiai 
forradalom” (gastronomy revolution), and “slow food” (the English expression is widely used 
in Hungary, there is no generally accepted translation yet). Slow food as a keyword was 
included in the study since the concept’s emergence and increasing popularity are strongly 
associated with the progress of gastrorevolution and we intended to explore this connection 
deeper. Google Trends analyses the popularity of search queries in Google Search and allows 
the comparison of relative search volumes between two or more terms. Figure 1 illustrates the 
changing interest in the two keywords during the entire assessed period: as we can see, while 
both topics have remained relevant throughout time, gastrorevolution generated significantly 
more queries, particularly at the beginning of the period when the revolution “broke out”. (The 
search for “gasztronómiai forradalom” did not have enough date to show in Google Trends, so 
it was omitted from the study.) From a geographical point of view, interest was limited to the 
sub-region of Budapest 

Figure 1. Interest in Gastrorevolution and Slow Food in Hungary between 01.01.2004-
31.07.2022 

 
Gastrorevolution   Slow food 

Source: Google Trends 
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The data also suggest that the concept of slow food was indeed introduced to Hungary as a 
contribution of the gastrorevolution, since it only became a popular search term in the second 
stage of the events, once the main message – the cry for fundamental change in Hungarian 
gastronomy – was already formulated and it became necessary to define the exact objectives, 
content and methods. Limiting the analysis for the last 12 months resulted in a different picture 
(Figure 2): interest in slow food has surpassed that in gastrorevolution. This trend is expected 
to continue, since the slow food movement is strongly associated with sustainability (Tencati 
& Zsolnai, 2012) and may have a steady, long term impact on changing consumer habits. 

Figure 2. Interest in Gastrorevolution and Slow Food in Hungary between 01.08.2021-
31.07.2022 

 
Gastrorevolution   Slow food 

Source: Google Trends 

 

The collection of relevant news items was based on targeted online search in Hungarian trade 
publications and gastroblogs (in the fields of tourism, hospitality, catering, food and wine) on 
the one hand, and Google Search using “gasztroforradalom” and “gastrorevolution+Hungary“ 
on the other hand. The searches resulted in 129 relevant results, representing the following types 
of media sources: trade magazines (76), gastroblogs (34), and interviews with gastronomy 
experts in popular news sites (19). 

The NVivo programme was used to perform an inductive or data-driven thematic analysis of 
the collected news items. The process involved the following phases: familiarisation with the 
collected data, generation of initial codes, searching for themes among codes, reviewing 
themes, defining and naming themes, and searching for structures between the themes. 
Conceptual mapping was used to provide an overview of the major themes that helped us 
understand the perceptions concerning the Hungarian gastrorevolution by different audiences 
(Grbich, 2013).  

FINDINGS AND DISCUSSION 

Figures 3 and 4 represent the main themes identified in the narratives of the analysed news 
items concerning the results and the shortcomings of the Hungarian gastrorevolution. Several 
themes, such as concept, quality, Michelin or Bocuse d’Or, appear in both Figures, but their 
significance differs, and each map features certain distinctive themes as well. 
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Starting the analysis with the concept, it became rapidly clear that despite its prevalence in the 
media, the term “gastrorevolution” lacks an unambiguous meaning and is used by different 
actors to describe a wide variety of changes, processes and phenomena. Basically, 
gastrorevolution is a process aimed at renewing the country's gastronomic culture. However 
crude the term may be to describe the phenomenon, it is still perceived by many as a very apt 
name, since a fast-growing, highly specialized, and uncontroversial movement has been 
fighting against the misinterpreted traditionalism of the socialist era’s culinary culture.  

Yet, since the term “revolution” implies that large masses of people are actively demanding 
change, it is also seen as partly misleading, since originally the movement started in a very 
narrow circle of gastronomic experts and of intellectuals, as a resistance effort against the then 
bleak conditions, provincialism, and institutionalized self-deception. As an alternative, the 
expression “palace revolution” is also used by certain authors, with the intention to convey the 
limited scope of the processes, which did not reach the broad masses of society, and the well-
defined number of actors.  

Generally positive consensus was found concerning the Hungarian Gastronomic Association’s 
contribution to the gastrorevolution (while the Association’s role in the partly politically 
motivated division of the Hungarian culinary scene was rather perceived as negative). With the 
aim to raise the quality of work done in professional kitchens and at home, the Association 
published and adapted to Hungarian conditions an essential technical book, “The Science of 
Cooking”, which presents and discusses the most important kitchen technologies, applications, 
variations, and possibilities for damage and repair.  

MGE also created the „Golden Ribbon” certification mark for exceptional quality Hungarian 
ingredients, and launched two important cooking competitions, „Tradition and Evolution” and 
the Czifray competition course. „Tradition and Evolution” is like the Bocuse d'Or without the 
show elements, while the Czifray competition is more like a learning process where participants 
have to complete two tasks every quarter for two years. Since in the last 15 years, the majority 
of Hungary’s top chefs have participated in these events, either as competitors or as members 
of the jury, the competitions also have strong community-creating power. In addition, since the 
competition plates are available online for the general public, they also serve as lessons for 
home cooks, as part of the Association’s gastronomic knowledge dissemination strategy. 
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Figure 3. Perceived Positive Results of the Hungarian Gastrorevolution 

 
Source: Edited by the authors 

Another perceived positive impact of the gastrorevolution is the general public’s increasing 
interest in all aspects of the gastronomy scene: chefs have become a point of reference and a 
regular presence in the media, hundreds of gastro blogs have started, farmers' markets have 
opened, culinary festivals have become frequent events. In addition, it has become trendy 
among wealthy entrepreneurs to invest in top quality restaurants, and Michelin stars have started 
to arrive (Onyx in Budapest was Central-Eastern Europe’s first restaurant to be awarded 2 stars 
in 2018). 
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Figure 4. Perceived Shortcomings of the Hungarian Gastrorevolution 

 
Source: Edited by the authors 

Gastronomy tourism is perceived to be favourably influenced by the development of the fine 
dining sector. In 2022, there are seven Michelin star restaurants in Budapest which sends a 
positive message to potential visitors who have a higher than average interest in culinary 
experiences. Restaurant guides such as Michelin or Gault&Millau have an influence on both 
business visitors’ and leisure tourists’ destination choices, not only generating demand for the 
featured restaurants but also for other local dining establishments, since travellers motivated by 
gastronomic curiosity are very likely to look for traditional Hungarian places or contemporary 
bistros as well, in addition to a selected Michelin-starred restaurant.  

Hosting the 2016 European selection of the Bocuse D'Or cooking competition in Budapest, 
Tamás Széll's surprising and overwhelming victory, and his subsequent excellent performance 
in the international finale in Lyon in 2017, are all perceived among the most significant results 
of the Hungarian gastrorevolution and as important milestone in the process. For Budapest’s 
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Hungary’s gastronomic image, the European selection finale in particular was of inestimable 
importance. Thanks to Tamás Széll and the Hungarian Bocuse D'Or team, the attention of 
international gastronomy was strongly focused on Hungary, more than ever before. The 
hundreds of professionals, top chefs, and gastronomic journalists who were present at the 
competition explored, tasted, took notes, gained experiences, and later returned or will return. 
In the long run, this success is perceived as a very positive contribution to the international 
image of Hungarian cuisine which will increase the competitiveness of the country’s 
gastronomy tourism. In addition, Széll’s success may have other, even more important impacts: 
inspiring students to study culinary arts, serving as role model for young chefs, but also by 
opening his own restaurants that offer the highest quality contemporary Hungarian cuisine, with 
top quality ingredients, perfect technical execution, and minimal reinterpretation.  

During the first few years, changes brought about by the ongoing gastrorevolution appeared 
mainly in the fine dining scene, and almost exclusively in the capital city. Budapest still has a 
dominant role in the process, but new initiatives and creative ideas have started to emerge in 
the countryside as well, particularly in popular tourist destinations such as Lake Balaton, but 
sometimes also at unexpected places. Although certain restaurants focus excessively on the 
superficial aspects of the new gastronomic concepts, the number of excellent and good-value 
establishments offering real, no-frills dishes keeps increasing on all levels of the market. One 
of the most innovative aspects of the ongoing gastrorevolution is the unstoppable development 
of street food: due the quality and the variety of street food products, the concept today is almost 
synonymous with a fine-dining experience that uses top-quality artisanal ingredients, the only 
difference is maintaining the less formal setting that is the genre's own. 

CONCLUSION 

Hungarian gastronomy has undergone enormous changes in the last fifteen years. The so-called 
gastrorevolution started as an intense, professionally focused process which gradually reached 
a critical size in the last three to five years as demonstrated by the enormous popularity of star 
chefs, tv shows, gastronomic festivals, cookbooks, cooking classes and all kinds of food-related 
activities. In the next stage, demand is expected to grow for high quality, original and authentic 
gastronomic experiences provided by small businesses (e.g. family restaurants, speciality cafés, 
small bakeries or confectionaries) as well as for local and seasonal ingredients. Consequently, 
restaurants will increasingly seek a close relationship, based on mutual trust, with local 
producers, in order to be able to offer a consistently high quality product.  

Although slow food as a term is still only rather weakly associated with the Hungarian 
gastrorevolution, there is a rising number of small businesses who in fact apply slow food 
principles in their everyday practices. In the future, with well-designed experiences and 
efficient marketing communication activities, these enterprises may have a much more 
prominent role in the country’s international gastronomy tourism.  

Although the analysis identified a certain level of scepticism concerning the outcomes of the 
gastrorevolution, it is important to remember that Hungary is not the only country in the world 
where the gastronomic culture has undergone extremely significant changes in a few decades. 
This happened, among others, in the United States, in Spain, in the UK or in the Northern 
European countries, particularly in Denmark. These destinations’ experiences suggest that 
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approximately 15-25 years are needed for a fundamental transformation. Based on what has 
been achieved so far, in the coming years it will be necessary to modernize education and 
training in the field of gastronomy, as well as to revive handicrafts, integrate the countryside 
into the renewal process, and to create programmes that are able to influence popular taste and 
demand. 

While Budapest, and Hungary, have not yet arrived to the level of such successful gastronomic 
tourist destinations as Copenhagen or Bilbao, the necessary elements of becoming the next 
“global hot spot” in culinary tourism are perceived by many to be there. Success in the 
international market depends on may factors including personal and professional commitment 
on behalf of chefs and investors, a distinctive, visionary approach to gastronomy, a significant 
budget, and effective, well-designed and targeted promotion. 
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ABSTRACT 

The long-term survival of culinary tourism is becoming more and more dependent on local 
cuisine, which play a crucial part in conserving historical culture, luring visitors, and boosting the 
local economy. The modern visitor seeks to learn about a culture through its cuisine or 
gastronomy. Having conversations with people gives dining experiences a genuine sense. Today, 
culinary festivals and food walks are the main source for education, cross-cultural interaction, 
and community growth. At locations, visitors can have a full experience that exposes them to 
local cultures and traditions, including food. A traveler with a strong concentration on food has 
been produced by celebrity chefs, cooking shows, food publications, and blogs. 

India is a nation where indigenous cuisine is greatest and most exquisitely enjoyed because the 
food's proportions alter after every 100 kilometers. Every Indian state has a unique cuisine 
culture, taste, and serving style that influence tourists' satisfaction and experience and have 
become an essential and fashionable component of travel. Therefore, the researchers will conduct 
a theoretical study in this paper to understand the concept of food walk tours as well as to learn 
about the well-known regional foods of India and different strategies for marketing these food 
walk tours. According to the research, local food is regarded as "authentic" since it represents the 
destination's location and culture through its flavor, method of preparation, sustenance, smell, and 
cleanliness. 

Key Words: Tourism sustainability, Culinary tourism, Food tourism, Food walking tours, Local 
food, Promotion 

INTRODUCTION 

A crucial component for the expansion, sustainability, and stability of any tourist site is a culinary 
walk tour. “Food walk tour," the concept that many people are unacquainted with. Basically, it is 
a culinary tour or type of tourism service offered by a travel company that allows visitors to 
immerse themselves in the antiquity, culture, and cuisine of the area. The tour combines narration 
on the history and culture of the place visited with sightseeing and having regional or local food. 
It is, in essence, a group tour of 8-10 people led by food enthusiasts or experts who want to enjoy 
the local fare while promoting cultural interchange and local development and avoiding the well-
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known international fast-food chains. The food walk tour's duration may vary from time to time 
and place to place. A creative element is added to the reflection of the place by providing tourists 
with traditional local cuisine. According to Racho et al. (2021), food tourism encourages travelers 
to co-create experiences in one or more of the following seven categories: enjoyment, 
uniqueness, originality, social sustainability, environmental awareness, and unforgettable 
experiences. In order to categories themselves culturally, localities can create and promote 
culinary tours. This is because there is a linking between food and the local population and 
tourists can identify food as a cultural emblem of a place or destination (Kivela and Crotts, 2006). 
A tasty cuisine tour covers the history of the community up to the present. The idea of food walk 
tours sometimes includes hidden gems of the area that are unlikely to be featured on the cover of 
a city guide. Culinary travel is now more admired than ever, thanks to the advent of celebrity 
chefs, cooking shows, cooking magazines, and food blogging, as well as to the success of authors 
like Anthony Bourdain and Ruth Reichl and their travel books. 

Even though not all walking tours focus on food, most tours invariably interpret food in some 
way. Travelers are shown around local markets by local guides before being taken to restaurants 
to sample the cuisine. While avoiding the worldwide fast-food chains, this serves as a resource 
for learning for tourist as well as community development. Food-related walking tours provide 
better insight into the geographic and cultural context of what is on the plate as well as what is in 
the area. Popular food walking tours show how various marketplaces present their cultures and 
delectable dishes to tourists. Travelers are invited to join local guides in exploring local cuisine 
with an empty stomach, an empty memory card in their camera, and an open mind. There are 
other top nations that provide culinary walk tours, including France, Portugal, Spain, Germany, 
Hong Kong, Thailand, Italy, China, India, and Japan, few of the examples of such food walking 
tours include: 

• In Puglia, Italy, tourists may visit farmers markets, historic olive oil estates, bakeries that 
specialise in locally made bread and cheese, and restaurants that serve some of the best 
pasta in the world. 

• On walking food tours in Singapore, visitors can learn about the history of Indian, Malay, 
Chinese, and Peranakan cuisines and sample curry puffs, laksa (a spicy soup), Hokkien 
mee (noodles), and teh tarik (condensed milk tea) while on the tour. 

• Copenhagen's cuisine - Modern open-faced sandwiches at Selma, sweets at Winter spring, 
Kejser Sausage hotdogs at the Bridge Street Kitchen, and fermented potato fries at 
Tapperiet Brus might all be included in a tour. Local beverages are also included, such as 
the Nordic ciders served at Rødder & Vin. 

• Tokyo Food Memories - Takomasu, a street-side takoyaki (fried octopus ball) stall that 
sells takoyaki “sandwiches”; Ogata, where guests make monjayaki, a cabbage-filled 
pancake. 
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REVIEW OF LITERATURE 

With a wide selection of high-end restaurants to satisfy any taste in the globe, India and its states 
are genuinely a foodie's dream. A stroll around the side roads, which are full of innumerable 
culinary secrets, is likely to point out countless restaurants. There is a delicious aroma of superb 
cuisine emanating from every nook and cranny. The primary premise of a food walk tour is to 
simply "go, meet up, speak, chew, drink, and enjoy" the local cuisine. Since guided walking tours 
interact with sense of place, they have the ability to influence people's thinking and behavior. 
They can also be seen as a powerful tool for social and cultural reform and can also be viewed as 
introduction to a place as stated by Belshaw K. (2017).  

Tourist destinations that offer local culture, traditions, ways of life, and opportunities for social 
contacts with locals have grown in popularity with modern travelers, who are more interested in 
authentic and unique food tourism experiences (Li et al. 2021; Stone et al. 2018). According to 
Fields K. (2002), food in general performs two different types of functions by "drawing people 
toward new and exciting foods" and "pushing them away from their typical foods and eating 
patterns." On April 18, 2018, the World Food Travel Association established World Food Travel 
Day to highlight how and why people travel to enjoy different culinary traditions around the 
world. Its goal is to help the Association's purpose to preserve and promote culinary traditions via 
hospitality and tourism by raising awareness among consumers and the trade. Every year on April 
18, the day is observed globally. Tourists have the chance to eat in a native's house and see how a 
family interacts while cooking and eating together through local eateries and culinary tours. This 
serves to publicize the local food culture's customs.  

The phrase "culinary tourism" was first used by Long (1998), who defined it as "the knowingly, 
provisionally involving in the foodways of another culture" either by helping in presentation of a 
food item, or through eating style measured to belong to a culinary system not one's own. 
Culinary tourism, according to Wolf E. (2006), includes travel, investigation and the pleasure of 
food and drink with distinctive and memorable gastronomic experiences. Travelers benefit from 
food and drink because it introduces them to new cultures, introduces them to new ways of life, 
and gives them opportunity to discover, explore, and push the boundaries of the unfamiliar 
(Boniface, 2003; Long, 1998).  

A destination's cuisine can highlight its uniqueness by increasing tourists' experiences and 
serving as the most memorable aspect of their journey (Quan & Wang, 2004). Nevertheless, 
culinary tourism encompasses a wide range of activities, including eating and drinking the local 
cuisine, taking part in food and drink festivals, events, or cooking classes, shopping for specialty 
foods and local groceries, touring farms or vineyards, and looking for restaurants and bars that 
are only frequented by locals (Wolf, 2006). Several of these activities are bundled together for 
tourists' convenience in food tours, which are cultural goods in the culinary tourism industry. 
They help to increase access to local businesses and culinary activities that would otherwise be 
challenging to locate and arrange by tourists unfamiliar with the area. 
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In attempt to uncover repressed issues, Updhyay Y. & Sharma D. (2014) studied the gastronomic 
preferences of foreign tourists using surveys taken at several tourist destinations in India. 
According to the research's findings, visitor preferences may be categorized into few categories: 
food preparation, localization of food and eating etiquette, tradition and nutrition of food, food 
aroma and cleanliness, and taste and quality of food. Following the analysis, three groups—taste 
seekers, localization seekers, and experience seekers—were identified.  

Sims (2009) contends that by promoting sustainable agricultural practices, supporting local 
businesses, and creating a "brand" that will benefit the area by bringing in more tourists and 
investment, "local" food and drink products can enhance the economic and environmental 
sustainability of both tourism and the rural host community. A growing number of travelers are 
going to Asia only for the food (Henderson 2009). One of the top 10 places in the world to eat is 
Thailand (Li 2021). Tourism in Thailand is mostly driven by a desire to partake in various food-
related activities (Kiatkawsin and Han 2017). The tours highlight the Thai way of life, bustling 
culinary scene, distinctive atmosphere, and significant experiences, which makes Bangkok one of 
the finest street food tour locations in the world (The Guardian 2019). (Tourism Authority of 
Thailand 2020; Jeaheng and Han 2020) 

A number of places are gradually embracing localism rather than globalization; they are choosing 
local items that reflect their traditions rather than pursuing international trends. Additionally, 
Indian cuisine is always regarded as an art form because of the spices, curries, and other flavors 
that are used. The Indian kitchen is attracting tourists from around the world thanks to this art. In 
addition, the desire to learn more about Indian lifestyle, culture, and tradition is one of the main 
drivers of the expansion of the culinary tourism industry. According to Pine and Gilmore (1999), 
growing consumer market competitiveness is causing the traditional service economy to give way 
to an "experience economy." The tour guides also serve as a culinary broker, interpreter, and 
facilitator in the context of food tours (Chang et al., 2011).  

They must be well-versed in not just the history and culture of the area, but also in food culture, 
dining practices, and habits. The tour guide can enhance the experience by explaining the local 
cuisine, suggesting dishes that suit the traveler's tastes, and helping to break through linguistic 
and cultural obstacles. It is anticipated of the tour guide to be able to provide suggestions and 
recommendations that would suit visitors' tastes, and because of the dependability of the tour 
guide's recommendations, overall dining satisfaction can be more readily attained. The tourists 
want to explore more than simply the upscale hotels and eateries.  

Instead, they seek out simple food walk tours where they may learn the recipe and sample a 
variety of foods in their quest for authentic culinary flavor. The tourists want to enjoy the 
delicacies casually with their families and friends. Even international tourists desire to experience 
India's true flavors. After the COVID-19 pandemic, however, the enterprises who offer food 
walking tours are required to reduce the number of tours they offer in support of social 
segregation and the imposition of mandatory face covers, as well as tailor their schedule based on 
customer demands. Some food services have taken to social media during the height of 
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lockdowns to reveal their regional skills, providing a taste of what to expect when travelling 
following COVID-19 and showcasing the special potential of food tourism. By offering virtual 
tours and experiences, several tour operators and tour companies have also created creative ways 
to keep connected with guests. However, recovering confidence in the sanitization and safety of 
tours, as well as enjoying them while dining at various local restaurants, will be the most 
challenging for those who desire to tour again. Additionally, the growing concern about food 
safety and quality among health-conscious consumers has given rise to a new market for organic 
goods, particularly those produced locally. 

METHODOLOGY  

The study being provided seeks to comprehend past and contemporary research in order to 
provide some suggestions and, consequently, comprehend the function and significance of food 
walk tours with their marketing and promotion. In order to achieve this goal, it was determined to 
review as many publications as possible in order to identify various areas. The study uses 
secondary data, such as research papers, articles, blogs, news stories, and event reports that have 
been published by renowned publications in the fields of food, travel, and hospitality as well as 
several marketing journals, newspapers, and magazines. To wrap up the study, the researcher 
reviewed both the complete research paper and the abstract during the evaluation. The study's 
goal is to explore the food walking tours in various regions of India, as well as the motivational 
elements that contribute to the development of these tours and their use in promoting sustainable 
tourism. 

Food walk tours – Real taste of India 

India is a country with a diversified population and cuisine. Every state in India has its own 
distinct cuisine, and some of them are so authentic that tourists visit a particular location just to 
indulge their palates. For instance, Paranthe Wali Gali in Chandni Chowk area in Delhi, draws 
both locals and tourists in droves with its lively narrow lane lined with shops and stalls selling 
this flatbread street food favorite straight from the tawa (hotplate), and the Pyaaz Kachoris of 
Rajasthan's (Kota). Even if one travels to other nations and experiences the local specialties, the 
taste will not compare to that of Indian street cuisine.  

The flavors of Indian street food come from a variety of spices, seasonings, and nutritional 
ingredients including green vegetables, cereals, and fruits. Typically, travelers are very selective 
about what they eat while on vacation in order to remember it for a long time and recommend it 
to others. Exciting fragrances emanate from street booths in the byways of India's large towns, 
and family recipes are passed down for generations. This regional cuisine can serve as an 
important marker of national identity. For example: Maple syrup and poutine in Canada, Roasted 
beef in Britain, homemade cheeses and olives, wine, chocolates and desserts like Spanish nougat 
in Spain, Curry puffs, laksa, Hokkien Mee and Teh Tarik in Singapore and all other countries 
during their tour. And when it comes to India, it’s hard to package in case of food. The various 
real taste of India are:   
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Table 1: ‘Yummy food in tummy’  
Places of India Famous Cuisines during food walk tours 
Mysore (Karnataka) Dosa, Churumuri 
Aamchi Mumbai 
(Maharashtra) 

Vada Pav, Paani poori, Pav Bhaji, Misal Pav, Bhelpuri 

Jodhpur (Rajasthan) Ghee ki Kachori & Mirchi Bada 
Delhi Bhalla -Papdi, Momos, Parathe, Aloo-Tikki, Matar Kulcha, Bedmi 

Poori 
Bhopal (Madhya 
Pradesh) 

Poha-Jalebi, Paya Soup 

Lucknow (Uttar Pradesh) Tunde Kabab, Sheermal, Malai Makhan, Kulcha Nihari, Desi 
Chinese 

Hyderabad (Telangana) Mirchi Bhajji, Biryaani 
Kolkata (West Bengal) Kathi Rolls, Chhanar Jilipi, Fish Cutlet, Luchi-Alu Dom 
Jaipur (Rajasthan) Rabri Ghevar, Pyaaz Kachori, Omelette, Paan 
Bengaluru (Karnataka) Idli-Dosas, Chocolate Sandwich, Churmur Chaat 
Patna (Bihar) Litti Choka, Khaja, Chana Ghugni, Batatapuri 
Chennai (Tamil Nadu) Atho, Puttu, Sundal, Idiyappam, Kuzhi Paniyaram 
Srinagar (Kashmir) Mongi Gaade, Halve Parathe, Laayeh, Mongh Masalah, Masaale 

Tchot 
Ahmedabad (Gujarat) Khaman Dhokla, Dabeli, Fafda, Thepla, Dalvada Undhiyu, 

Khandvi 
Gangtok (Sikkim) Thukpa, Sel Roti, Thenthuk, Churrpi, Momos, Masauyra Curry, 

Sha Phaley 
Bhubaneswar (Odisha) Rasabali, Chhena Podo, Pakhala Bhata, Gupchup, Khicede, Odia 

Chaat, Bara Ghuguni, Chakuli Mangsa Tarkari 
Dehradun (Uttarakhand) Bun Tikki, Chhole Poori, Paneer Samosa, Noodles, Tandoori 

Momos 
Ranchi (Jharkhand) Duska, Litti Chokha, Phuchka, Tandoori Chai,  
Goa Fish Curry & Rice, Vindaloo 
Varanasi (Uttar Pradesh) Tamatar chaat and sip cold thandai, malai chhenna roll 

 In some countries like Japan or China, street food is limited. But this is not so in India. Indian 
street food is as diverse and plentiful as Indian cuisine. Today, street food has become an 
important part of Indian culture and has taken root in every part of the country. Its affordability 
makes it accessible to everyone. Various types of chutneys, spice powders, homemade sauces are 
skillfully arranged on dishes in such a way that the appearance and aroma trap passers by the 
vendor.   
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Promotion of Food Walk Tours 

Food may enhance the value of a key tourism offering and shine a focus on a variety of activities. 
Food can represent a different culture, uniqueness, people, or customs that may be unique to the 
location or region being visited, according to Ignatov and Smith (2006, p. 238). In contrast, the 
desire to learn about the cuisine, dish, or gastronomy must be the driving force behind the visit, 
according to Hall and Mitchell (2005, p. 74), and those locations or regions who frequently 
incorporate food into their tourism marketing and advertising do not do so effectively (Okumus et 
al., 2007). Marketers for tourism must increasingly create and advertise food-based destinations. 
To handle a successful food tour, promotion is compulsory. 

 

 
 

Fig 2: Promotion of food walk tours Source: Researcher 

CONCLUSION 

Coincidentally, food has always served as a universal storyteller and has done so since the 
beginning of time, much in the same way that every city tells a story through its museums, 
monuments, dances, clothing, and inhabitants. In the near future, food walking tours might be a 
part of the destination strategy that gives tourists a complete experience. According to the 
researcher, more emphasis should be placed on planning and jointly creating exclusive local food 
tourism experiences, promoting food walks tours through social media like Facebook and 
Instagram, writing reviews or sharing experiences and images of regional food, expanding 
cutting-edge food events, and establishing stronger stakeholder activities in food tourism 
development. 
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The researcher also discovered during the investigation that these few food vendors usually lack 
money, qualifications, and expertise regarding how to handle food safely, maintain a clean 
environment, wash their hands properly, and use potable water. Street food is therefore 
considered to be a serious public health risk, as well as a source of unauthorized use of public and 
private spaces, social issues, and traffic congestion. Because many customers are willing to pay 
more for street food that has been cleaned and sanitized, it is important to raise awareness about 
the need to improve the conditions of food vendors and ensure that the food being sold does not 
risk public health. Also, the tour guide's assistance is crucial in ensuring the smooth operation of 
the dining experience while travelling, and it has an impact on how well the meal is received. As 
a result, in order to maximize the value that can be derived from their positions, tour companies 
should engage in the ongoing training of their culinary tour guides. 
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ABSTRACT  

Presently, applying the concept of branding such as brand image, brand quality, brand 
satisfaction, brand loyalty and brand trust to a previously unexplored region of halal products 
has become commonplace. In Malaysia, stamping is used to produce chocolate items under 
the Halal brand. The study's conclusions showed that even though the previous chocolate 
products were approved by the religious authorities of each individual state and the raw 
materials used to make them had halal certification from the source country, they failed to 
qualify for halal certification when sold in other states of Malaysia. Thus, it considers the 
findings of an inquiry into the knowledge, acceptance, and perception of consumers toward 
the government framework and connects these findings with the general population's 
confusion about the problem of halal affirmation and implementation. Additionally, due of the 
problem mentioned, particularly for Muslim customers, this may prevent consumers from 
buying chocolate products since they are concerned about its quality, satisfaction, image, 
trust, and loyalty. The goal of this study is to identify which visual components in the case of 
halal chocolate brand product buying intention get the most attention. 375 people in total 
responded, according to the satisfaction sample methodology. The study hypotheses and 
results were tested using correlation analysis using SPSS version 19 (Statistical Package for 
Social Sciences). The findings indicated that brand trust, brand satisfaction, and brand loyalty 
have a substantial influence on students of MSU' intentions to purchase chocolate from halal 
brands. Results also indicated a marginally significant impact on halal chocolate brand 
purchase intentions among students of MSU in terms of brand quality and brand image. In 
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conclusion, strengthening consumer antecedents of chocolate brand purchase intentions 
among MSU consumers' or students of MSU' initial intents to purchase the halal chocolate 
brand would rise. This research helps the Malaysian food business, in particular food 
manufacturers, food marketers, and food channel providers, get involved in the food industry 
by promoting halal chocolate brand products and expanding awareness of the food industry. 

Keywords: Halal brand, Purchase intention, Brand quality, Brand image, Brand satisfaction, 
Brand trust, Brand loyalty 

INTRODUCTION 

Fresh produce, free of synthetic chemicals, also known as ‘organic food’ contains a high 
request within the market as individuals start to realize the advantages of using natural 
substances rather than conventionally made food. Agreeing to (Chakrabarti, 2010), this can be 
since people are worried around the sustenance, prosperity, and the nature of their food. Other 
than that, the change from conventional to normal food, it accepted to help with making sure 
about and advancing nature and human (Yazdanpanah and Forouzani, 2015). Usually since 
nourishment producers are progressively uninformed approximately the substance of the 
nourishment items. They are more probable reasoning around the advantage as opposed to the 
prosperity of the consumers. Because of this, the country itself should have its impact by 
changing the solicitation of the food to the characteristic things (Yadav and Swaroop, 2016).  

Pulled in scientists is that organizations in non-Muslim nations ordinarily advertise items that 
convey an ensured Halal mark or potentially Halal sign, image, or logo to target explicitly 
Muslim consumers. Halal is a strong phrase in business currently. Its early inception in 
Malaysia used to be induced through the Research Center of the Islamic Affairs Division of 
the Prime Minister’s Office and the Religious Department of Islamic Development Malaysia 
at the point when they spearheaded the assurance of halal brand affirmation in 1974.  

Malaysia incorporates a populace of 32.6 million inside the final quarter as updated in 2018 
and ones that identify as Muslims populate around 62%. Thus, in this setting, characteristic 
food got the chance to conform to the halal confirmation where Muslims people these days 
are increasingly fragile towards halal essentials (Garg and Joshi, 2018). Regardless of this, the 
Islamic law for demonstrated food have halal and haram, especially where Islam deny the 
usage of pork and alcohol. 

 This can be upheld by (Jamal and Sharifuddin, 2015), as the Muslim clients should use the 
standards that had been executed inside the Islamic law. The regular relationship was 
examined through five brand estimations. A particular enthusiasm of this paper is to consider 
which of these estimations most influence customer reliability. Along these lines, it is crucial 
to discover what the brand's part in purchaser's purchasing conduct is. The focal point of this 
ask about is connected with consumers seeing of marked chocolates and the parts of 
consumers satisfaction. In particular, seeing if customers give increasingly noticeable regard 
to marked chocolates contrasted with non-marked and whether they are devoted when buying 
these chocolates (Puska. A., and Stojanovic. I., 2018).  

The study's research objectives provide guidance for the researchers as they conduct the 
investigation accurately and efficiently. This study is to find the relationship between the five 
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variables which is brand image, brand quality, brand satisfaction, brand loyalty and brand 
trust and consumer halal chocolate brand purchase intention among Students of MSU located 
at Management and Science University Section 13 Shah Alam. 

THEORITICAL FRAMEWORK 

The foundation of a framework is the relationship between the dependent and independent 
variables. The chosen research framework is depicted in Figure 1, where the independent 
variable has five dimensions of elements that influence brand image, brand quality, brand 
satisfaction, brand loyalty and brand trust. The halal chocolate brand purchase intention is the 
dependent variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Framework  

Source: Adopted from Saad Shakil & Shahbaz Marjeed, 2018 

 

Brand Quality 

Muslims are estimated to number between 1,250 million and 1.4 billion and are dispersed 
across the world. Around 18% of them are found in Middle Eastern countries, followed by 
Africa at 20%, Southeast Asia at 20%, and South Asia at 30%, notably Pakistan, India, and 
Bangladesh. Muslim population growth is 2.9% annually, compared to 2.3% for the global 
population. Islam is a religion with a usually rapid growth of followers worldwide due to its 
size. For this reason, it is crucial to consider the aspects that effect customers decide to 
acquire halal merchandise. An increase in demand for halal goods is one effect of the growing 
Muslim population worldwide. This inquiry seeks to examine the antecedents of consumer 
behaviour motivated to purchase halal goods. (Handriana. T., Romadlon. S. K., and Yulianti 
P., 2019). 

 

 

Brand Quality 

Brand Image 

Brand Satisfaction 

Brand Trust 

Halal Chocolate 

Brand Purchase Intention 

Brand Loyalty 
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Brand Image 

Brand image is characterized with an emotional, perceptual wonder that is reflected in 
assumptions of purchasers dependent on their memory of these things. Brand picture is 
considered as the reaction of buyers to mark factors that influence their desire, regardless of 
whether they are material or non-material segments. Brand image has a key impact in settling 
on acquiring choice since customers' mental recall of the brand influences either they will 
purchase that item or they do not later on. Its particular part engages customers to perceive the 
distinction of a brand from various brand . Brand image can additionally fill in as a mean of 
exhibiting for purchasers keep up and for customer's trust. It's exhibited that brand picture 
impacts the connection between brand validity and enthusiastically of buying. The focal point 
of this explore is connected with buyer's seeing of marked chocolates and the segments of 
consumers satisfaction. In particular, we paid thought to seeing if purchasers give increasingly 
unmistakable regard to marked chocolates contrasted with non-marked and whether they are 
devoted when buying these chocolate (Puska. A., and Stojanovic. I., 2018). 

Brand Satisfaction 

Brand satisfaction is a basic in ensuring how the brand is regarded, which is identified with 
advancements of the organization, which also insinuates purchaser's support. The client will 
remain faithful to the brand if they are fulfilled. Brand fulfillment is connected with 
customer's evaluation and after purchaser conduct that surveys the thing through various 
properties (Krystallis and Chrysochou, 2018). Brand fulfillment is basic in ensuring brand 
regard, which is identified with the development of the organization, and it insinuates 
customer's support. The client will stay faithful to the brand in case they are fulfilled. Starting 
late, normal sustenance contains a tall solicitation inside the publicize as individuals begin to 
understand the inclinations of how significant brand fulfillment is (Krystallis and Chrysochou, 
2018). 

Brand Trust 

Chocolate items that are permissible and compliant for a Muslim’s eating are referred to as 
halal. This study is unique in that it examines the components that effects Muslim customers 
to buy recently withdrawn and recertified halal goods, given the lack of research on the topic. 
What keeps Muslim customers from stopping their purchases of these halal goods in spite of 
their withdrawal symptoms is unknown. Clinicians, sociologists, and financial experts have 
looked at and confirmed the importance of trust in relationships from the viewpoints of the 
board and establishing norms. According to their consensus, when people have faith in a 
brand, it is accompanied with a confidence that the company will consistently communicate 
its promise of substantial value to customers in terms of chocolate brand trust (Mohd Yunusa. 
N. S., Raja Yusofa. R. N., and Hashim. H., 2018). 

Brand Loyalty 

In extension, past contemplates battled that the outside parts for event, measurement, 
accumulate and geographic have the effect on purchase deliberate. Regardless, a couple there 
are a couple of issues in applying these segments moreover a couple of issues as for the 
estimations of purchase deliberate. The effect of measurement on purchase deliberate is 
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troublesome that must be investigated. Purchase intention refers to a consumer's propensity to 
purchase an item or perk. In other words, the purposeful purchase has a different perspective 
that the buyer would buy the chocolate brand after consideration. Thing packaging in which 
one idea is clear perspective and second idea is to design appealing packaging. Brand loyalty 
is measured based on the frequency of purchases, consumer recommendations to others, first 
choice brand (Younus. S., Rasheed. F., and Zia. A., 2015). 

METHODS 

Researchers utilize a technique that is more structured and complex than the examination of 
the methods used in the subject of study. It includes a theoretical analysis of the body of 
techniques and guiding ideas connected to a field of study pertaining to the study of research. 
This chapter describes the methodology of the study, including the population, data collection 
techniques, sample design, selection of the suitable scale, analysis, and conclusion. 
Additionally, this chapter's goal is to make sure the proper research methodologies are used so 
that readers and researchers will have a better comprehension and knowledge of the research. 
The consumer level is used as the analytical unit in this study. In order to validate the 
hypothesis and the research methodology, this study used a questionnaire survey. The 
research was conducted at Management and Science University Section 13 Shah Alam 
Selangor. The information was collected from Students of MSU who studied at Management 
and Science University Section 13 Shah Alam. The population is 10,690 students (Retrieved 
from admin of MSU, March 2020) Using Statistical Package For Social Science (SPSS) 
version 19. This research conducted to investigate the cause and effect relationship between 
variables in the study. The research instrument of this study using an online questionnaire as 
the method. Only 400 questionnaires distributed to respondents and only 375 respondents can 
be used. The data analysis is descriptive analysis and correlation analysis. Descriptive 
analysis is where the researchers measured the demographic profiles of the respondents. The 
correlation analysis is to measured relationship between independent variable (IV) and 
dependent variable (DV) and its coefficient range. 

FINDINGS AND DISCUSSION 

Result and Analysis  

This chapter reports and examine the finding of the research. The results are based on the 
quantitative data through study using online questionnaires from the target samples. 375 
questionnaires were distributed. Based on the control examination to decide the fitting test 
estimate, approximately 109 tests at the least will be required in arrange to examine the result 
with medium estimate impact, 8 indicators on different relapse, factual control of 0.8 and 
blunder likelihood of 0.05. Other than that, the number of tests gotten in this ponder in 
adequate and more prominent than sufficient.  

The test of control investigation utilizing post-hoc investigation for numerous relapses, with 
the 300 test and consistent mistake likelihood, impact measure and number of indicators, 
show around 0.999 of measurable control which proposed that the test estimate sufficient to 
distinguish impact estimate with medium quality. The respondents that chosen is from 
students of MSU from all to begin with year understudy until final year understudy from all 
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faculties and level of education that have being in Management & Science University, Shah 
Alam in which is all the survey were dispersed in online frame to be particular Google Form 
Survey. The gotten reactions were at that point coded and keyed in using statiscal software 
and analyzed with fitting statically test. SPSS version 19. 

Table 1. Respondent Profiles 
Item Frequency Percentage 

Age 
18-25 
26-35 
36-45 
46-55 
Over 55 

340 
35 
0 
0 
0 
 

90.7 
9.3 
0 
0 
0 
 

Total 375 100 
 
Gender 

Male  
Female 

 
189 
186 

 
50.4 
49.6 

Total 376 100 
Marital Status 

Single 
Married 
Divorced 

 
354 
21 
0 

 
94.4 
5.6 
0 

Total 375 100 
Education Level 

Foundation 
Diploma 
Bachelor 
Master  
PHD 

 
14 

119 
242 
0 
0 

 
3.7 
31.7 
64.5 

0 
0 

Total 375 100 
Faculty 

SHCA 
SESS 
FBMP 
FISE 
FHLS 
GSM 
SPH 
SGS 
IMS 
CFS 

 
213 
43 
45 
36 
38 
0 
0 
0 
0 
0 

 
56.8 
11.5 
12.0 
9.6 
10.1 

0 
0 
0 
0 
0 

Total 375 100 
Monthly Income (RM) 

Less than RM 2000 
RM 2001-RM 5000 
More than RM 5000 

 
338 
37 
0 

 
0 
0 

Total 375 100 
Nationality 

Malaysian 
Non - Malaysian 

 
366 
9 

 
97.6 
2.4 

Total 375 100 
Semester   
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

8 
10 
55 
54 
72 
82 
49 
45 

2.1 
2.7 
14.7 
14.4 
19.2 
21.9 
13.1 
12.0 

Total 375 100 

Reliability Test 

The reliability test is utilized to quantify the unbending nature and inward consistency of the 
created instrument and furthermore the relationship that may exist. Several techniques such as 
Average Item Total Correlation and Split-Half Reliability can be used to calculate the internal 
consistency. However, Cronbach's alpha coefficient in multiple-scaled items is the most 
recognized and used by researchers. This technique produces a reading between 0 and 1 
where greater reliability is indicated by the value approaching to 1. As the alpha value 
increases, the interrelationships or inter-relatedness between the items will slowly increase as 
well. In sight of the circumstances, the current research also applies Cronbach's alpha 
coefficient to test the internal reliability for each questionnaire instrument construct. Each 
section Brand Quality, Brand Image, Brand Satisfaction, Brand Trust, Brand Loyalty, and 
Halal Chocolate Brand Purchase Intention (DV) from the questionnaire are tested separately. 
The result of this analysis is summarized in Table 1.2 

Table 2. Cronbach Alpha 

Items Number of items Cronbach’s Alpha 

Brand Quality 5 0.726 

Brand Image 5 0.737 

Brand Satisfaction 5 0.641 

Brand Trust 5 0.655 

Brand Loyalty 

Halal Chocolate Brand 
Purchase Intentions 

5 

6 

0.681 

0.810 

 

Based on Table 2, Brand Quality consist of 5 items measuring with reliability value of 
Cronbach’s Alpha is 0.726. Second part is Brand Image with 5 questionnaire item and the 
result of Cronbach’s alpha of 0.737. About Brand Satisfaction with 5 questionnaire item and 
demonstrated the result of Cronbach’s alpha of 0.641. The next part assesses Brand Trust with 
5 questionnaire item and demonstrated the result of Cronbach alpha which is 0.655. Brand 
Loyalty part consist of 5 questionnaire item and demonstrated an overall Cronbach’s alpha of 
0.681. Finally, the last part which related to the Halal Chocolate Brand Purchase Intentions 
came up with Cronbach’s alpha of 0.810, with a total of 6 item questionnaire measured. All 
the above-mentioned values can be considered adequate and accurate, since the scores are 
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higher than 0.60 as Nunnally and Berstein (1994) attest. In addition, when measuring a person 
state of mind or propensity toward other objects or things. The survey utilized to have tall 
inside consistency (reliability) within the considered within the current examination, despite 
the explanation. It is additionally worth noticing that although there are few issues found 
within the current report, the reliability of the thing used was sensibly great for the instrument. 

Table 3. Descriptive Statistic of Variables 

Construct Mean Standard 
Deviation 

BRAND QUALITY 
BQ 1: Halal brand chocolate products have superior 
quality. 
BQ 2: Halal brand chocolate products are healthier 
because it produces without preservatives or artificial 
colour. 
BQ 3: Halal chocolate brand are of better quality and 
less associated with health risk. 
BQ 4: Halal brand chocolate food products are 
chemical free. 
BQ 5:Choosing halal brand chocolate are good for 
ensure our health. 

 
3.84 

 
 

3.94 
 

3.80 
 

3.89 
 

3.83 

 
0.614 

 
 

0.699 
 

0.767 
 

0.925 
 

0.826 

BRAND IMAGE 
BI 1:I can associate color of the halal  brand chocolate 
product with brand image.(eg : Cadburry/ Daim). 
BI 2:The quality of packaging material of the halal 
brand chocolate means the product is better. 
BI 3:I evaluate the halal brand chocolate product 
according to the information printed whilst making a 
purchase. 
BI 4:Design of the halal brand chocolate product 
wrapper encourages me to make a  purchase. 
BI 5: The design of the wrapper forms a perception in 
my mind regarding the halal brand chocolate. 

 
4.11 

 
3.91 

 
4.07 

 
3.93 

 
3.98 

 
0.709 

 
0.756 

 
0.747 

 
0.840 

 
0.820 

BRAND SATISFACTION 
BS 1:Halal brand chocolate is sufficiently available at 
the store where I shop. 
BS 2: It is reasonable for me to have an intention to 
buy halal brand chocolate product. 
BS 3:The packaging of the halal brand chocolate 
attracts me 
BS 4:Halal brand chocolate is made of the best raw 
material. 
BS 5:I get what I expect from halal brand chocolate 
product. 

 
4.08 

 
4.18 

 
3.90 

 
3.95 

 
4.04 

 
0.696 

 
0.687 

 
0.816 

 
0.830 

 
0.711 
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BRAND TRUST 
BT 1: I have more trust in halal chocolate brand that 
has a familiar label. 
BT 2: I can tell if the halal brand chocolate label is 
genuine or not. 
BT 3: Halal chocolate products can reduce the food 
poisoning risk. 
BT 4: I think what I am buying is an honest halal 
brand chocolate.(Eg : Snickers and Hersheys ). 
BT 5: The halal brand chocolate product is worthy of 
dependency 

 
4.19 

 
3.97 

 
3.97 

 
4.13 

 
 

4.12 

 
0.686 

 
0.784 

 
0.812 

 
0.627 

 
 

0.727 
BRAND LOYALTY 
BL 1: My knowledge about halal brand chocolate is 
based on previous experience such as 
purchasing/consuming/hearing from others/reading 
about it 
BL 2: I often buy halal chocolate brand products that 
are safety to consume. 
BL 3: I can easily find halal chocolate brand in my 
neighbourhood. 
BL 4: Halal brand chocolate are the first choice when 
shopping. 
BL 5: I am loyal to buy halal brand chocolate. 

 
4.07 

 
 
 

4.23 
 

4.22 
 

4.10 
 

4.15 

 
0.649 

 
 
 

0.923 
 

0.648 
 

0.801 
 

0.723 
HALAL CHOCOLATE BRAND PURCHASE 
INTENTION 
HCBPI 1: It is very likely that I will buy the halal 
chocolate brand product. 
HCBPI 2: I would purchase the halal chocolate brand 
product next time. 
HCBPI 3: I think about the halal chocolate brand as a 
choice when buying chocolate. 
HCBPI 4: I think of buying the halal chocolate brand 
product. 
HCBPI 5: I will recommend my friends and relatives 
to buy the halal chocolate brand product. 
HCBPI 6: I intend to buy halal chocolate brand 
products for my long-term health benefits. 

 
 

4.15 
 

4.35 
 

4.16 
 

4.32 
 

4.19 
 

4.19 

 
 

0.602 
 

0.741 
 

0.674 
 

0.708 
 

0.676 
 

0.840 
 

Based on Table 3, the mean with standard deviation (S.D.) and the correlation between 
dimensions is shown. The mean shows that respondents mostly agree with the claims used in 
brand’s loyalty (4.23), while they least agree with the claims on the brand’s quality dimension 
(3.83). We found the smallest dispersion in responses for dimension brand loyalty (SD = 
0.614), while the largest dispersion were found for dimension brand loyalty (SD = 0.923). 
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However, when considering dispersion in responses, it can be concluded that there is no 
significant difference. 

Table 4. Correlation Analysis 

Item Correlation Value Coefficient Range 

Brand Quality 0.468 ±0.41 to ±0.70 
( Moderate ) 

Brand Image 0.328 ±0.21 to ±0.40 
( Small but definite relationship ) 

Brand Satisfaction 0.530 ±0.41 to ±0.70 
( Moderate ) 

Brand Trust 0.529 ±0.41 to ±0.70 
( Moderate ) 

Brand Loyalty 0.660 ±0.41 to ±0.70 
( Moderate ) 

The results presented in Table 4 show that there is a positive and significant correlation 
between all dimensions used in this research: brand quality, brand image, brand satisfaction, 
brand trust and brand loyalty. The highest contribution shows brand loyalty have the most 
relationship towards halal chocolates brand purchase intention (0.660) while the lowest is 
brand image (0.328).  

CONCLUSION 

This study looked at the factors that influence students of MSU's intentions to buy products of 
chocolate from halal brands. The research makes the claim that brand image, brand quality, 
brand satisfaction, brand loyalty and brand trust are predictors of consumer's intention to 
purchase chocolate from halal brands among Students of MSU. Muslims are becoming more 
prevalent around the world, especially in non-Muslim countries. Although this examination is 
concentrating on the chocolate items discoveries identified with the result on aims that might 
not necessarily be similar for Muslim consumers in other non-Muslim and Muslim nations for 
the chocolate product. As a result of a contextual analysis on a halal brand producing 
chocolate goods in Malaysia.  

The results of the investigation showed that while the previous chocolate products were given 
approval by strict state government officials and the natural resources used to make them 
holds certification of halal from its country of origin, it no longer qualifies for halal 
certification where goods are sold in different states in Malaysia. Without any nearness of the 
JAKIM halal logo stamped the product image, the consumers despite everything, will have 
questions about trust, and whether the product is halal or not.  

Ramifications of the examination recommended for rearrangements of halal affirmation 
methods and to make trust in the item among consumers, a significant viewpoint is to give the 
suitable data to settle on better and palatable decisions. As a result, MSU consumers' 
purchasing intentions for chocolate from halal brands are improving. Consumers' or Students 
of MSU's initial intents to buy any halal chocolate brand would rise. Additionally, it is crucial 
for food industry participants to get involved in promoting halal chocolate brands by 
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becoming food makers, marketers, and channel providers. Considering the findings of this 
study, we can say that visitors are only aware of information sources that have a halal 
certification and are not aware of the other characteristics. 
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MEDENİYETLERARASI İLETİŞİMİN BİR 
TEZAHÜRÜ OLARAK PİŞİRME VE YEMEK 

SÖZCÜKLERİ 
MODERN ARAPÇA SÖZLÜKLERDEKİ TÜRKÇE 

KELİMELER ÜZERİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL BİR 
İNCELEME 

 
Asst. Prof. Dr. Ihab Saıd Ibrahım IBRAHIM  

Kastamonu University, Faculty of Theology, Türkiye 

ÖZET 

Pişirme ve yemek sözcükleri ve bunlarla ilgili kelimelerin bir dilden 
diğerine aktarılması; farklı türlerdeki yemeklerin, pişirme yöntemlerinin 
ve araçlarının her türlü farklılık ve çeşitliliğe sahip halklar, milletler ve 
medeniyetlerin kültür bileşenlerini temsil ettiği medeniyetlerarası 
iletişimin bir tezahürüdür. Bu çalışma, bu semantik alana ait bazı 
kelimelerin hareketlerini ve Türkçeden Arapçaya geçişlerini izleyerek 
medeniyetlerarası iletişiminin bu yönünü toplumdilbilimsel bir araştırma 
içinde incelemektedir. Bunu yaparken de modern Arap dili ile ilgili 
sözlüklerin onun Türkçe bir kelime olduğunu belirtmesine ve bu 
kelimelerin Arap toplumlarında kendi dillerine geçiş sonrası anlamlarını 
ve kullanımlarını tespit etmeye dayanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Pişirme ve yemek sözcükleri, Arapçadaki Türkçe 
kelimeler, Modern Arapça, Toplumdilbilimsel Arapça Sözlükler. 
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 ألفاظ الطھو والطعام مظھرا للتواصل الحضاري 
 راسة سوسیولسانیة لأللفاظ التركیة في معاجم العربیة المعاصرةد

 

 إبراھیمد. إیھاب سعید إبراھیم 
 جامعة قسطمونى

 
 : ملخص

یعد انتقال ألفاظ الطھو والطعام وما یتعلق بھما من لغة إلى أخرى مظھرا من 
مظاھر التواصل الحضاري؛ حیث تمثل األطعمة بأنواعھا المختلفة وطرق طھوھا 
وأدوات ذلك مكونا من مكونات الثقافة لدى الشعوب واألمم والحضارات على 

المظھر من مظاھر التواصل اختالفھا وتنوعھا، وتأتي ھذه الدراسة للبحث في ذلك 
الحضاري بحثا سسیولسانیا برصد حركة بعض ألفاظ ذلك الحقل الداللي وانتقالھا 
من اللغة التركیة إلى اللغة العربیة، وذلك اعتمادا على ما نصت المعاجم المعنیة 
باللغة العربیة المعاصرة على أنھ لفظ تركي، والوقوف على دالالت تلك األلفاظ 

 ا في المجتمعات العربیة بعد انتقالھا إلى لغتھا. واستخداماتھ

 الكلمات المفتاحیة:

ألفاظ الطھو والطعام، األلفاظ التركیة في العربیة، العربیة المعاصرة، معاجم 
 السوسیولسانیات. اللغة العربیة
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ة فال شك أن األطعمة بأنواعھا وأفكار طھوھا وإعدادھا أحد مكونات الثقا
 الشعوب واألمم، وال شك كذلك أن انتقال ھذا المكون الثقافيلدى والحضارة 
، وتعد اللغة األمم كان أحد مظاھر التواصل الحضاريالشعوب وبین  والحضاري

من أھم األدوات التي یمكن من خاللھا رصد ذلك االنتقال وتتبعھ من خالل تتبع 
ة والطھو وأدواتھ)، انتقال األلفاظ التي تنتمي إلى ھذا الحقل المعجمي (حقل األطعم

، ومن ھنا جاءت ھذه الدراسة لتلقي الضوء على ھذا المظھر من لغة إلى أخرى
لبعض ألفاظ حقل األطعمة من مظاھر التواصل الحضاري من خالل تتبعھا 

أنھا التي سجلت بعض المعاجم  المھتمة باللغة العربیة المعاصرة  والطھو وأدواتھ، 
ة، والتي لھا وجود بالفعل في االستخدام العربي العربیاللغة التركیة إلى انتقلت من 

 المعاصر سواء كان على مستوى الفصحى أو مستوى العامیات.

وعلى الرغم من أن ھذه األلفاظ انتقلت بدالالتھا نفسھا التي في اللغة التركیة 
لھا أكسب بعضھا بعدا ؛ فإن االستخدام العربي المعاصرة دون تغییر إلى العربیة

 االستخدام أو إن شئت فقل داللة اجتماعیة في بعض سیاقاتفي الداللة، عیا اجتما
بداللتھ المعجمیة في حین بقي بعضھا اآلخر ، إضافة إلى دالالتھا المعجمیة األصلیة

التي انتقل بھا من التركیة دون أن ینضاف إلیھا أبعاد اجتماعیة خاصة في االستخدام 
نماذج كل من المجموعتین مما نصت علیھ العربي المعاصر، وسنعرض فیما یلي 

 المعاجم المھتمة بالعربیة المعاصرة سواء كان على مستوى الفصحى أو غیرھا.
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 األلفاظ التي اكتسبت بعدا اجتماعیا في االستخدام العربي المعاصر لھا:: أوال

  :بغاشة -1

من الكلمات التي رصدھا المعجم الوسیط، ونص على أنھا تركیة، ) بغاشةكلمة (
حشى بالقشدة أَو غة تتَّخذ من دَقِیق َوسمن وتُ حلوى سیّ فجاء فیھ: "البغاشة: 

 .)1("اْلُجْبن

العوام وتنطق على ألسنة  )،POĞAÇAتركیة (الفي األبجدیة الكلمة وتكتب 
) BOHÇA ،( انتقلت إلى التركیة بحسب ما ذكر والكلمة في حقیقتھا كلمة إیطالیة

مجمع اللغة التركیة في معجمھ (معجم الكلمات ذات األصول الغربیة في اللغة 
نوع في الثقافة التركیة بحسب تعریف مجمع اللغة التركیة لھا وھي ، )2(التركیة)

المحشوة حشوات تختلف بحسب تنوع األذواق، فمنھا ما  المالحة من المخبوزات
ومنھا ما یحشى بالبطاطس المسلوقة ومنھا ما یحشى باللحم المفروم، یحشى بالجبن 

، وتعد من أھم مكونات الفطور في الثقافة التركیة، وتكاد تناظر )3(ونحو ذلك
 ) في ثقافة الفطور في مصر.الفالفل /(الفول والطعمیة )سندوتشات(

غیر أن القارئ لتعریف المعجم الوسیط للكلمة، والمتتبع لداللتھا في االستعمال 
ما علیھ و، تعریف مجمع اللغة التركیة لھاینھما وبین ب والمقارنالعربي المعاصر 

أن الكلمة لم یحدث لھا انتقال من بیئة لغویة یجد  ؛واقع استعمالھا في اللغة التركیة
نما تبع ذلك كذلك انتقال في الداللة؛ حیث أصبحت إلى بیئة لغویة أخرى فقط، وإ

وھو ما تمثلھ عبارة الوسیط: - في االستعمال العربي تدل على نوع من الحلوى
، ولعل انتقالھا والمالحة منھا بخاصة ولم تعد ضمن المخبوزات -غة""حلوى سیِّ 

حیث ؛ خاصةاجتماعیة كون للكلمة داللة یلى صف الحلویات ھو ما ساعد على أن إ
في كثیر  أو راحة البال أصبحت الكلمة دالة على الثراء أو على التنعم في العیش

من سیاقات استخدامھا، ویمكن أن نمثل لتلك الداللة االجتماعیة ببعض النصوص 
 من العربیة المعاصرة كما یلي: 

 .1/64المعجم الوسیط (ب غ ش):  )1(
(معجم الكلمات ذات األصول  Türkçede Bati Kökenli Kelimeler Sözlüğüانظر ذلك في:  )2(

 /https://sozluk.gov.trالغربیة في اللغة التركیة) على الرابط التالي: 
) على الرابط التالي: TDKانظر: تعریف الكلمة في مجمع اللغة التركیة ( )3(

https://sozluk.gov.tr/ 
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  .)1("ولیس لدینا نجوم عالمیین بعد عمر الشریف ،بیأكل بغاشةالفن " -
 .)2("یأكل بغاشةالساكت عن الحق.. " -
ھل قرأت یاسیدي.. یا مبارك أن في مصر اآلن ربع ملیون " -

أو الفشل الكلوي بسبب كیماویات  ،مصري مصابین بالسرطان
وال یدخل في اإلحصاء من ماتوا) »..(المسرطنة«یوسف والي 

 .)3(" »ةیأكل بغاش«الھمام حًرا طلیقًا » الوالي«ومازال 

ت ھذه لفظة (بغاشة) في سیاقا اكتساب داللةالسابقة  اتالعبارفنلحظ في 
بعدا اجتماعیا بداللتھا على الرغد في العیش كما في العبارة األولى،  العبارات

وإضافة إلى ذلك داللتھا على األمان في العیش وعدم المساءلة عن تقصیر أو خطأ 
   كما یتضح من سیاق العبارتین الثانیة والثالثة.

بصفتھا إحدى كلمات حقل األطعمة -وبناء على ما سبق یمكننا القول إن الكلمة 
عن أصلھا اإلیطالي، ثم انتقلت التركیة  فأخذتھاانتقلت بین ثقافات متعددة،  -والطھو

إلى العربیة، وفي أثناء ذلك االنتقال اختلفت داللتھا عما كانت علیھ من التركیة 
داللة اجتماعیة تجاوزت  لعربیة والمجتمع العربيسابقا، ثم صار لھا في الثقافة ا

مجرد التعبیر عن نوع من المخبوزات أو الحلوى إلى التعبیر عن حالة اجتماعیة 
 معینة ومستوى من مستویات العیش والحیاة.

 : بقالوة -2

فقد ذكر  ،كلمة (بقالوة)الطعام التركیة أیضا التي انتقلت إلى العربیة من كلمات 
ل في تعریفھا فقال: وفصّ  ،تكملة المعاجم العربیة أنھا تركیةدوزي في معجمھ 

ا، ثم تبسط على وھي عجینة تتخذ من صفوة الدقیق، وتعجن جید� ، تركیةكلمة "

علي إدریس: نعیش زمن اإللكتروني، حوار صحفي بعنوان (موقع جریدة روز الیوسف  )1(
نوفمبر  25األربعاء ) یوم النجم المخرج...والسبكي یقدم واقع مجتمعھ...والمرأة مظلومة

 /https://www.rosaelyoussef.com/185533، على الرابط التالي: 2015
، مقال ألسامة غریب بعنوان (اإلنسان السعید)، على 6311جریدة المصري الیوم العدد  )2(

 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423812 الرابط التالي:
) یا مبارك...ھذا قلیل من كثیر !!!للدكتور جابر قمیحة بعنوان: (موقع أدباء الشام، مقال ) 3(

 ، على الرابط التالي: 2005آیار/مایو 28بتاریخ 
http://www.odabasham.net/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%A9-
%D8%AD%D8%B1%D8%A9/64037-%D9%8A%D8%A7-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%87%D8%B0%D8%A7-
%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%86-
%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1- 
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غطى بطبقة من لب الجوز المدقوق دھن بالسمن ثم تُ ا، وتُ شكل رقائق رقیقة جد� 
 ،ك معینمْ ثم توضع ھذه األوراق بعضھا فوق بعض إلى سُ  ،وتغمس في العسل

فإذا نضجت رش  ،مثلثات وتصف على صینیة وتوضع في الفرن لتنضج وتقطع
 في تعریفھا بقولھ : واكتفى المعجم الوسیط ،)1("علیھا السكر والقرفة والعسل

، وھذه الدال في تعریف )2("(د) فطیر یتَّخذ من رقائق یحلى َوقد یحشى :(بقالوة)"
 .من الدخیلالمعجم الوسیط للكملة إشارة إلى أنھا 

مجمع اللغة  ذكرهبحسب ما ) فBAKLAVA(أما عن اللفظة في اللغة التركیة 
بالتعریف نفسھ  ن الحلوى التركیةھي كذلك نوع مفي معاجمھ ) TDKالتركیة (

مجمع اللغة التركیة  یذكر، ولم تقریبا الذي جاء في معجم دوزي وذكرناه قبل قلیل
)TDK( ھو غیر إلماحة إلى أن جزءا من الكلمة  أصل غیر تركي للكلمة، أي

)، غیر أن ھذا ال یعني عنده أن للكلمة بداللتھا على BAKLAالكلمة العربیة بقلة (
 .)3(نوع من الحلوى أصال من لغة أخرى غیر التركیة

العربیة بعد انتقالھا إلیھا عن داللتھا  والمالحظ أن الكلمة لم تختلف داللتھا في
في  الكلمةفي التركیة، فھي في ھذه كما ھي في تلك، غیر أننا نلحظ أن داللة 

بعدھا المعجمي، فھي لك باإلضافة إلى ذاالستخدام العربي كان لھا بعدا اجتماعیا ك
ویمكن أن تدل في كثیر من سیاقات استخدامھا على رغد العیش، والرفاھیة فیھ، 

 نمثل لذلك البعد االجتماعي في داللة اللفظة بالنصوص التالیة: 

الیة نھر النیل ھي أقل والیات السُّودان سُّكاناً ُمقارنةً ببقیة و" -
، والقضارفالوالیات مثل الخرطوم والجزیرة وجنوب دارفور 

بل قیل إّن عدد سُّكان محلیة أمبدة بالخرطوم أكبر من سُّكان 
والیتي نھر النیل والشمالیة، وبالتالي فإّن ھذا األمر یُعد میزةً 
للحكومة في توفیر الَخدمات للُمـواطن، ویُمكـن للُمواطـن أن 

 .)4("یأكـل بقـالوة

 .1/401انظر: تكملة المعاجم العربیة:  )1(
 .1/66المعجم الوسیط: (ب ق ل):  )2(
) على الرابط TDK) في موقع مجمع اللغة التركیة (BAKLAVAانظر تعریف الكلمة ( )3(

 /https://sozluk.gov.trالتالي: 
بسببھا أشعلت ثورة وأزالت مقال للكاتب محفوظ عابدین، بعنوان ( موقع صحیفة السوداني، )4(

، على الرابط التالي: )أزمة الُخبز في والیة نَھر النیل ال تزال ُمستفحلة، انظامً 
https://www.alsudaninews.com/ar/?p=41320 
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ویاكل من الممكن أال یعمل حسین فھمى سینمائیا موسمین "  -
أنا ال أحسده  ،یدر علیھ دخال )مشروع تجارى(ألن لھ  بقالوة

"ولكنى معجب بحكمت  .)1(ھ!
، "... سمعوه یقول إن الفالح یأكل المش ویشرب من الطین -

فرد علیھ أحدھم ضاحكا: وھل ترید أن یأكل بقالوة ویشرب 
"  )2(تمر ھندي؟!

تحمل في سیاقاتھا  )بقالوة(السابقة یتضح لنا أن لفظة المقتبسة فمن الفقرات 
بعدا اجتماعیا في داللتھا، وھو ذلك الذي أشرنا إلیھ سابقا برغد العیش والرفاھیة 

 ، مثلھا مثل كلمة (بغاشة)فیھ

 :قزان /أزان -3

وذكر  ،المعجم الوسیطھا ذكر، الطھيكلمة (قََزان) دالة على أداة من أدوات 
من النّحاس َوُھَو اْلمرجل  قدر َكبِیَرة (القزان)فقال في تعریفھا: " ،أنھا تركیة

قزان (تركیة) ، ومثلھ جاء في تكملة المعاجم العربیة؛ حیث جاء فیھ: ")3("(تركیة)
 .)4("ةوالجمع قزانات: مرجل، قدر كبیر ودست، قصعة، جفن

)، ویعرفھا مجمع اللغة التركیة في KAZANفتكتب ( التركیةأما الكلمة في 
وعمیق، یستخدم لطبخ الكمیات الكبیرة من معاجمھ بأنھا قدر أو إناء كبیر 

 . )5(الطعام

والكلمة بانتقالھا إلى العربیة بقیت بالقاف في الفصحى وتحولت القاف إلى ھمزة 
في استخدامھا  ارتباطامیات كالعامیة المصریة، وأصبحت أكثر افي بعض الع

الكبیرة، بطبخ الكمیات الرتباطھا بطعام الوالئم واألعراس والمناسبات نظرا 
في اللھجات العربیة  تستخدمفأصبحت الكلمة  ،وارتبطت كذلك بطبخ اللحوم

 30موقع روز الیوسف، مقال للكاتب مفید فوزي، بعنوان (خواطر فنیة) بتاریخ السبت  )1(
 /https://magazine.rosaelyoussef.com/-5201، على الرابط التالي: 2019نوفمبر 

 .310-309ملیم األكبر:  )2(
 .2/733المعجم الوسیط (ق ز ن):  )3(
 .8/265تكملة المعاجم العربیة:  )4(
) على الرابط التالي: TDK) في موقع مجمع اللغة التركیة (KAZANتعریف الكلمة (انظر  )5(

https://sozluk.gov.tr/ 
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المختلفة مع اللحم، ویمكن أن نمثل لذلك بما یروى من شعر عامي فكاھي 
 (حلمنتیشي) ألحدھم یقول فیھ: 

المتنعنشینا من جوعي       ویجعلني یسد األصدقاء طعام  
 )1(ھاھنا سلطة طحینا وھاتي     فخذًا اللحم أزان من فھاتي

فنلحظ ھنا مجيء كلمتي (أزان واللحم) معا، وھو ما یؤكده كذلك استخدام كثیر 
، ومن ثم تكون داللة الكلمة لكلمة (أزان) من أھل القرى واألریاف في مصر

 مرتبطة بحاالت الطبخ في المناسبات أو الیسر المادي.

  

 .245انظر: البعكوكة وتاریخ الصحافة الساخرة في مصر:  )1(
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 :/ یََمك قمَ یَ  -4

التي ذكرتھا بعض معاجم العربیة وذكرت  والطھومن كلمات حقل األطعمة 
المساعد  یماق، فقد جاء في معجم محیط المحیط: ")یامق أو یمقكلمة ( أنھا تركیة

بالتركیة، وقد استعملتھ العامة لمساعد الطباخ الذي یغسل الصحون، ویخدمھ في 
 )1(المطبخ وحذفوا األلف منھ"

كر مجمع اللغة التركیة أنھا ذ)؛ فYAMAKاللغة التركیة ( فيأما عن الكلمة 
 .)2(یخصھا بمساعد الطباخ، ولم الرجل الذي یعمل مساعدا في وظیفة مابداللة 

على مساعد الطباخ في العربیة ) YAMAK(یماق /  ة الكلمةولعل دالل
راجع إلى تقارب  المعاصرة عند العامة كما ذكر بطرس البستاني في محیط المحیط

)، فالكمتان متشابھتان في YEMEKالكلمة مع الكلمة التركیة التي بمعنى الطعام (
أصواتھما الصامتة وتركیبھا وال اختالف بینھما إال من ناحیة التفخیم والترقیق 
الذي یؤدي إلى اختالف الداللة في التركیة؛ حیث تعني المفخمة أي التي صوائتھا 

)A في الوظیفة، بینما تعني المرققة التي صوائتھا () الرجل المساعدEالطعام ( 

) لھا استخدامھا في العربیة المعاصرة في YEMEKوھذه الكلمة األخیرة (
بالعامیة  مكتوبومما سجل ذلك االستخدام كتابةً كتاب مستوى العامیات أیضا، 

ن، المصریة بعنوان (مجموعة مذكرات فتوة) نشر في ثالثینیات القرن العشری
: "وبعد شھر ونص متحدثا عن شخص یقضي فترة عقوبة في السجن حیث جاء فیھ

في الدور بتاعھ على الھدوم بتاعة المساجین وعلى تفریق العیش  عینوه مخزنجي
 .وكذلك تستخدم الكلمة بالداللة نفسھا بین أفراد الجیش المصري، )3(والیمك"

بتھ الكلمة یتمثل في اختصاصھا ویمكن القول ھنا بأن البعد االجتماعي الذي اكتس
بالداللة في العربیة المعاصرة على الطعام الذي یقدم في التجمعات العسكریة، ومن 
ھنا كان استخدامھا بین أفراد الجیش كما أشرنا، أو في السجون كما ذكر في النص 

 الذي قدمنا ذكره من مجموعة مذكرات فتوة.

 .11/121، وانظر كذلك تكملة المعاجم العربیة: 993محیط المحیط (یمق):  )1(
) على الرابط التالي: TDKقع مجمع اللغة التركیة () في موYAMAKانظر تعریف الكلمة ( )2(

https://sozluk.gov.tr/ 
 .10مجموعة مذكرات فتوة:  )3(
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إلى العربیة واستخدامھا في العربیة  وال شك أن انتقال تلك الكلمة من التركیة
المعاصرة بمستویاتھا العامیة عالمة من عالمات التواصل الحضاري والثقافي بین 

 العربیة والتركیة.

لم تحمل داللتھا بعدا انتقلت إلى العربیة المعاصرة األلفاظ التي ثانیا: 
 اجتماعیا:

جتماعیا اخالف األلفاظ األربعة السابقة التي كانت تحمل داللة اجتماعیة أو بعدا ب
تمثل بقیة ألفاظ الطعام والطھو وأدواتھ التي ذكرت معاجم  ؛في سیاقات استخدامھا

أنھا انتقلت من التركیة إلى العربیة المجموعةَ األخرى، التي العربیة المعاصرة 
عربي لھا من البعد االجتماعي أو الداللة االجتماعیة ذكرنا أنھا خلت في االستخدام ال

المصاحبة لدالتھا المعجمیة التي انتقلت بھا من التركیة إلى العربیة المعاصرة، 
 :ونمثل لتلك المجموعة من األلفاظ بما یلي
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 : / وجاق وجاقأ -1

، وذكر ذكرھا دوزي في معجمھ تكملة المعاجم العربیة /وجاق) أوجاق(كلمة 
 .)1("كلمة تركیة بمعنى موقد ،جاق، ووجاقیقال أُ كیة، فقال: "أنھا تر

)، وقد عرفھ مجمع اللغة التركیة بأنھا موقد OCAKأما الكلمة في التركیة فھي (
 . )2(النار للطبخ أو التدفئة أو نحو ذلك

واللفظة مستخدمة في العربیة المعاصرة إلى اآلن في بعض المناطق العربیة 
وبخاصة منطقة حلب، ویمكننا أن نمثل للنصوص المكتوبة التي كالخلیج وسوریا 

 : سجلت استخدامھا في العربیة المعاصرة بالنصین التالیین

"موقد التدفئة الجم» الوجاق«ھل تذكرون  على ھامش الشتاء" -  .)3(یل
 )بیاظ حمو(تحدثت العمة  )األوجاق(وحول  )ریف حلب(في " -

، بالقول: 2014الثاني  تشرین 8بتاریخ  "eSyria" لمدونة وطن
كلمة شائعة ومعروفة في معتقداتنا الشعبیة في  )األوجاق(«

المنطقة ومتعلقة بجمیع األماكن والزوایا في المنزل الریفي، التي 
تحظى باحترام كبیر من قبل السكان وتتمیز عن باقي أقسام البیت 

من بأنھا مباركة، لذا یقوم أفراد األسرة باالعتناء بھا وحمایتھا 
أھم «مصطفى إبراھیم فیقول:  أما العم... األوساخ واإلھمال

ھي:  )األوجاق( األماكن المباركة في البیوت الریفیة التي تسمى
         .)4("ان)موقد النیر(، أو )مكان الطبخ المنزلي(و )اآلستیر

 برداق /بردق: -2

أو بردق) ذكرھا دوزي في معجمھ تكملة المعاجم العربیة فقال:  برداقكلمة (
ة صغیرة من الطین تتخذ لتبرید برداق وتجمع على برادیق أو بَْردَق: (تركیة) جرّ "

 1/209تكملة المعاجم العربیة:  )1(
) على الرابط التالي: TDK) في موقع مجمع اللغة التركیة (OCAKتعریف الكلمة (انظر  )2(

https://sozluk.gov.tr/ 
عنوان مقال للكاتب أحمد المغلوث، منشور على موقع جریدة الجزیرة السعودیة، انظر  )3(

 https://www.al-jazirah.com/2016/20161221/ms1.htmالمقال على الرابط التالي: 
 بط التالي:اعلى الر e Syriaالنص من تحقیق صحفي منشور على مدونة وطن  )4(
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ة من الطین صغیرة على شكل دورق لّ ن یطلقون لفظة برداغ على قُ ویّ ووالقر ،الماء
 .)1("شربةتتخذ لكل أنواع األ

، ویعرفھا مجمع اللغة التركیة بأنھا: )BARDAKركیة ھي (والكلمة في اللغة الت
اإلناء المستخدم لشرب الماء ونحوه وغالبا ما یصنع من الزجاج، وذكر أنھا 

، وربما یكون ذلك إشارة إلى استخدام في زمن قدیم )2(مستخدمة في عربیة مصر
 بعض الشيء عن اللھجة المصریة في أیامنا ھذه.

فھو في أما المؤكد من االستخدام العربي الحالي والذي ما زال مستمرا للفظة 
 .)3(اللھجة الیمنیة وخاصة الصنعانیة، وكذلك في اللھجة العراقیة وكذلك السوریة

 ُكَرْیك: -3

على أداة من أدوات الطھي كذلك،  للداللةكلمة (كریك) من الكلمات المستخدمة 
 وذكر كذلك أنھا تركیة، فجاء في تعریفھا فیھ: "وقد ذكرھا المعجم الوسیط أیضا، 

 .)4("اْلَخَشبَة الَّتِي یْدفع بَھا الخباز األرغفة ویجذبھا (تركیة)ك: یْ رَ الكُ 

)، وقد عرفھا مجمع اللغة التركیة KÜREKأما عن الكلمة في اللغة التركیة فھي (
لنقل التراب أو الفحم أوما  طویلبأنھا أداة ذات جزء عریض مركب في مقبض 

 .)5(یشبھھما من مكان إلى مكان آخر

والكلمة بانتقالھا إلى العربیة لم تتخصص بالخشبة التي یستخدمھا الخباز 
تستخدم لألداة التي لھا طرف عریض  وإنمالتحریك الخبز داخل الفرن ونقلھ فقط، 

لرمل ونحوھما متصل بمقبض طویل وتستخدم لنقل أي شيء من قبیل التراب أو ا
من مكان إلى مكان آخر، وھو األمر عینھ في التركیة حیث لم تخصص كذلك 

از فقط، والذي نراه أن تسمیة أداة الخباز في اللغتین التركیة والعربیة إنما كان للخبَّ 

 .1/281تكملة المعاجم العربیة:  )1(
) على الرابط التالي: TDK) في موقع مجمع اللغة التركیة (BARDAKتعریف الكلمة (انظر  )2(

https://sozluk.gov.tr/ 
، بحث منشور في مجلة المجمع العلمي 145انظر: كلمات تركیة في اللھجات الیمنیة:  )3(

  م، وانظر كذلك: 1980تألیف إسماعیل بن علي األكوع  3الجزء  31العراقي مجلد 
 Lucıano Rocchı, Ottoman-Turkısh Loanwords In Egyptıan And Syro-Lebanese-
Palestınıan Arabıc – Part 1, P.30. 

 .2/784المعجم الوسیط (كرك):  )4(
) على الرابط التالي: TDK) في موقع مجمع اللغة التركیة (KÜREKانظر تعریف الكلمة ( )5(

https://sozluk.gov.tr/ 
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حمال على التشبیھ باألداة التي ترفع التراب ونحوه، والفارق بین اللغتین في ذلك 
یذكر ذلك في تعریف الكلمة  لمیة لم یخصھا بأداة الخباز بل أن مجمع اللغة الترك

مطلقا، أما المعجم الوسیط فقد جعل أداة الخباز أول المعاني في تعریف الكلمة ثم 
أداة ذَات یَد خشبیة َطِویلَة تَْنتَِھي بسالح من اْلَحِدید منبسط "ذكر بعده أنھا كذلك: 

َوآلَة حدیدیة ترفع .. ل بَھا التَُّراب َونَْحوه مفلطح عریض یْحفر بَھا حفرا َخِفیفا وینق
األصل في  -(خشبة الخباز)-، وكأن الداللة األولى )1("بَھا عجلة السیارة (محدثة)

 ذلك عنده، وكأنھا داللة مستقلة عن الداللتین األخریین.

 خاتمة: 

انتقال  مثّل، یتبین لنا كیف )2(من خالل ھذه األلفاظ التي قدمناھا في المجموعتین
ألفاظ الطعام والطھو وأدواتھ مظھرا من مظاھر التواصل الحضاري بین التركیة 
والعربیة، وتبین كذلك ما اكتسبتھ بعض ھذه األلفاظ من داللة اجتماعیة أو بعد 
اجتماعي في بعض سیاقات استخدامھا في العربیة المعاصرة، ومن ثم تدعو 

ظ الحقول الداللیة المختلفة المتعلقة البحث في انتقال ألفامواصلة الدراسة إلى 
بالبعدین الحضاري والثقافي لیس بین العربیة المعاصرة والتركیة فحسب؛ بل بین 
العربیة المعاصرة وغیرھا من اللغات األخرى، مع البحث كذلك فیما قد تتحملھ 

 -في بعض سیاقات استخدامھا في العربیة المعاصرة-بعض ھذه األلفاظ المنتقلة 
؛ حتى یمكن فھم الت ذات أبعاد اجتماعیة إضافة إلى دالالتھا المعجمیةمن دال

   فھًما سلیما. -اتداولی� -دالالت ھذه األلفاظ 

 .2/784المعجم الوسیط (كرك):  )1(
من األلفاظ التي انتقلت من التركیة  -أیضا-ذكر دوزي في معجمھ تكملة المعاجم العربیة  )2(

) اللحم المقدد المملحإلى العربیة من ألفاظ حقل الطعام والطھو وأدواتھ، ما یلي: (بسطرما= 
، 6/284ربة) ، و(شرباجي= طباخ الشو1/311، و(بورما= نوع من الحلوى) 1/341

، و(قیمة= اللحم 8/180، (قبامة= طبخة من لحم الغنم) 7/12و(طاوة وطوة= مقالة صغیرة)
 ، و(سجق)، و(شاورمة).9/113، و(كفتة) 8/422المفروم) 
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 ،القاھرةعبد الرحمن بكر، مكتبة جزیرة الورد، ، البعكوكة وتاریخ الصحافة الساخرة في مصر
 .1ط

، رینھارت دوزي، نقلھ إلى العریة محمد سلیم النعیمي وجمال الخیاط، تكملة المعاجم العربیة
 م.2000-1979، 1، العراق، طوزارة الثقافة واإلعالم

كلمات تركیة في اللھجات الیمنیة، إسماعیل بن علي األكوع، بحث منشور في مجلة المجمع 
 م.1980، العراق، 3ج  31العلمي العراقي، مج 

 .م1931، 1، ط، القاھرةمعلم یوسف أبو حجاج، مكتبة التقدم التجاریةال، مجموعة مذكرات فتوة

 م.1987مكتبة لبنان، بیروت، محیط المحیط، بطرس البستاني، 

 القاھرة. ، مجمع اللغة العربیة،المعجم الوسیط

 م.2014، 1، طالقاھرة، عادل كامل، الكرمة للنشر والتوزیع، ملیم األكبر

) بتاریخ یا مبارك...ھذا قلیل من كثیر !!!الشام، مقال للدكتور جابر قمیحة بعنوان: ( أدباءموقع 
 ، على الرابط التالي: 2005آیار/مایو 28

» الوجاق«ھل تذكرون  على ھامش الشتاءموقع صحیفة الجزیرة السعودیة، مقال بعنوان (
 أحمد المغلوث، على الرابط التالي: یل)،موقد التدفئة الجم

 https://www.al-jazirah.com/2016/20161221/ms1.htm 

علي إدریس: نعیش زمن النجم اإللكتروني، حوار صحفي بعنوان (روز الیوسف صحیفة موقع 
، 2015نوفمبر  25األربعاء ) یوم المخرج...والسبكي یقدم واقع مجتمعھ...والمرأة مظلومة

 /https://www.rosaelyoussef.com/185533على الرابط التالي: 

 30روز الیوسف، مقال للكاتب مفید فوزي، بعنوان (خواطر فنیة) بتاریخ السبت صحیفة موقع 
 /https://magazine.rosaelyoussef.com/-5201، على الرابط التالي: 2019نوفمبر 

أشعلت ثورة وأزالت بسببھا السوداني، مقال للكاتب محفوظ عابدین، بعنوان (صحیفة موقع 
 ، على الرابط التالي:)أزمة الُخبز في والیة نَھر النیل ال تزال ُمستفحلة ،انظامً 

 https://www.alsudaninews.com/ar/?p=41320 

، مقال ألسامة غریب بعنوان (اإلنسان السعید)، على 6311المصري الیوم العدد صحیفة موقع 
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2423812 الرابط التالي:

 /https://sozluk.gov.trبط التالي: اعلى الر، )TDKمجمع اللغة التركیة (موقع 

على ) األوجاق... حفظ مؤونة البیت السنویةبعنوان (تحقیق صحفي  e Syriaمدونة وطن موقع 
 بط التالي:االر
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ABSTRACT  

Gastronomy is closely related to the art of cooking and requires a whole body of knowledge 
immanent to the human being and his food in order to guarantee a certain level of nutrition 
necessary for his survival and bliss. Moreover, it can be analyzed as an element that acts in the 
natural and social space and can also be considered as an element that influences the production 
and transformation of the territorial space. The objective of this study is to analyze the territorial 
production and transformation in relation to gastronomy as a tourist attraction. A case study 
was conducted in the territory of Agadir. An analytical-descriptive study was applied in order 
to establish concepts and observe food in society. The following methodological steps were 
established: study of the data related to the origin of the cultural and gastronomic elements of 
the region, investigation of the gastronomic influences of Agadir, data analysis and comparison 
with the theoretical framework. The results of the study show that the valorisation of the 
gastronomic diversity of the territory can be used by the tourist activity as an important 
attraction, always taking into account the historical and cultural aspects of the region. 

Keywords : territorial production and transformation, gastronomy, tourist attraction. 

INTRODUCTION 

In order to be more competitive, both cities and territories are now working more on their tourist 
attractiveness, by making use of different heritage resources. Thus, in order to promote the 
attractiveness of a destination, tourism actors are inclined to scrutinize and enhance the 
specificities of the destination and to orient their strategies on its particularities of identity of 
places. In this sense, local products and culinary culture are now considered as idiosyncratic 
resources that allow the valorisation of destinations in terms of their identity. They constitute a 
major factor affecting both the city and the territory. 

Indeed, tourism and of course travel clearly give way to the exploration of national or territorial 
cuisine (Leroux and Pupion, 2014). Similarly, tasting local products leads to the discovery of 
customs, traditions of the inhabitants and even the natives and their way of eating. Moreover, 
Holbrook and Hirschman (1982) testify that beyond visiting places, tourists tend to seek out 
experiences, particularly culinary ones. 

In the same line, it is appropriate to recall that gastronomy is closely linked to the culinary art 
and requires a whole body of knowledge immanent to the human being and his food in order to 
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guarantee a certain level of food necessary to his survival and his bliss. The existence and 
development of gastronomy are made possible by different industries, such as farmers, 
fishermen, wine growers, bakers, pastry cooks and cooks.  

The processes of food production and consumption are elements that provoke changes and 
transformations that lead to the development of the territory in which they occur. This article 
proposes a discussion on the relationships between various aspects related to gastronomy, 
tourism and territorial transformation. 

The production of gastronomy can be analyzed as an element of the natural and social space, 
and can be seen as an element related to the production and transformation of the territory. 
Gastronomy becomes an important element of spatial production and social construction. Thus, 
it can be considered through its peculiarities as an element of recognition of the social group 
and can be used as a representative element of the culture of the community offered to the 
visitor who can have an idea about the culture and perceive the community through an 
interactive and participative process by experiencing the typical and regional dishes. 

Based on this notion of gastronomy, the tourist activity as well as the territorial production and 
transformation constitute important elements in the analysis of gastronomy as a tourist 
attraction for the Agadir teritory. The objective of this research is to analyze the relationship 
between tourism, gastronomy and territorial production and transformation. 

Gastronomy and tourism: what relationship? 

It is commonly accepted that gastronomy can be considered as the expression of tradition, of a 
heritage or even of a terroir. It is indeed the bearer of customs, know-how and techniques. 
Several countries use it as a recognition mechanism to be more attractive.  

Indeed, from the choice of the gastronomic dish to the way it is conceived, served and tasted, 
the characteristics of the food linked to the culture and the society can be estimated. Food, in 
its cultural sense, can be understood as a system of representation where what is and is not eaten 
and how it is to be consumed are elements that make up networks of meanings, social structure 
is understood through both food and food practices.  

However, what is edible for one culture is not necessarily appropriate for another, the way of 
eating, preparing food or composing the menu. These are all part of a variety of social and 
symbolic meanings (Menasche & Gomensoro, 2007). In Morocco, for example, food is 
generally eaten by hand, especially when it comes to traditional dishes such as couscous or 
Rfissa. Several researchers have argued that food is an intangible heritage and that gastronomic 
diversity has become a catalyst for tourist attraction. Moreover, within the framework of 
cultural tourism, gastronomy occupies an important place, given that many tourists often travel 
to live this gastronomic experience that each locality offers.  

The study of the link between tourism and gastronomy allows us to analyze one of the most 
interesting dynamics of the use of gastronomic heritage today (Morais & Gimenes, 2007: 22). 
Indeed, the tasting of an emblematic dish of a traditional cuisine can be an example of the 
interaction between the tourist and the local culture. It is an interaction that allows the visitor 
to discover the motivations that led to the preservation of this dish. 
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In accordance with what precedes, we retain that gastronomic tourism can thus be apprehended 
as a form of cultural tourism which makes it possible to observe and discover the habits and the 
way of life of the visited community through its gastronomic representations. Moreover, 
gastronomy is very present in the new tourist products and allows to introduce the local culture 
through sensations and experiences lived in the tasting of emblematic regional dishes. 

Gastronomic tourism is the one in which the main motivation of the tourist is food. This type 
of tourism is unable to generate its own flow, but it can add value to the visit to a place, offering 
the tourist the possibility of an experience that brings him/her closer to the visited population 
(Ruschmann, 1997: 85). Thus, based on the work of Mitchell and Hall (2003), we must first 
distinguish between tourists who eat because they are far from their usual place of residence 
and those whose choice of destination is directly linked to gastronomy. According to these 
authors, gastronomic tourism is the visit to primary or secondary food producers, the 
participation in gastronomic festivals and the search for restaurants or specific places where 
tasting and any new experience are the main reason for travelling (Hall and Mitchell 2002).   

 Gastronomic tourism is a branch of cultural tourism in which the movement of visitors occurs 
for reasons related to the gastronomic practices of a certain locality. Gastronomic tourism can 
be managed from attractions such as regional cuisine, gastronomic events and the offer of 
differentiated eating establishments, as well as trails, itineraries and gastronomic tours. 
(Gândara et al, 2008: 181). 

In addition, gastronomic tourism can have positive consequences, namely: an important 
attraction for tourists and visitors, a catalyst of the local tourist offer, attraction of new 
investments in the locality where it develops, contribution to the evolution of employment and 
tax collection, dissemination of local culture, circulation of technical knowledge and contribute 
to the presentation of a positive image for the locality and the territory while preserving the 
local culture through tourism activities (Oñate, F. T., Fierro, J. R., and Viteri, M. F. 2017). 

In this research, it is considered that in some localities, gastronomic tourism can be a motivating 
factor for tourist flows. This statement is based on the case of Moroccan cuisine, which is 
considered one of the most renowned in the world. The latter is an integral part of the Moroccan 
art of living. Thanks to the abundance and variety of local Moroccan ingredients such as argan 
oil, natural saffron and Moroccan spices, as well as a wide variety of traditional and delicious 
dishes such as Berber tagine, prune tagine with almonds, couscous with seven vegetables, 
pastilla with milk, berkoukch, etc.   

On another note, it should be noted that gastronomic tourism itself is not always a pillar of 
tourist flow, but it participates in the generation of new market niches that complement the 
usual tourist offer, which can generate significant demand, as is the case of gastronomic routes. 
Also, a tourism actor selects certain attractive points located in a territory, enhances them and 
creates the necessary elements to transform them into tangible and intangible components that 
produce benefits for consumers via specific experiences (Oñate, Fierro & Viteri, 2017). 

Tourism can also be examined as an experience, an ever-changing dialectical interrelationship. 
By tasting the local cuisine, the visitor rediscovers the manifestations of the culture, the know-
how and the exclusive flavors of the place. That said, the strange becomes original and attractive 
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and the local identity is consolidated (Berbel-Pineda, Palacios-Florencio, Ramírez-Hurtado & 
Santos-Roldán, 2019). This experience allows the identity of the local population to be 
transmitted through the tasting of regional gastronomy (Marie, 2018). 

In accordance with the above, we are inclined to consider that the tourism activity uses 
gastronomy to propagate the peculiarities of the traditional cuisines of the visited locality, where 
the tourist can know, appreciate as well the territory and the culture and enjoy the flavors that 
identify it. Moreover, the elaboration of regional products and dishes is perceived by the tourism 
actors not only as an element that reinforces the tourist offer. After studying the relationship 
between gastronomy and tourism, we will focus in the following point on the relationship 
between Territorial transformation and gastronomy as a tourist attraction. 

Territorial transformation and gastronomy as a tourist attraction. 

The tourist activity is closely linked to the space. This inescapable relation is explained by the 
existence of idiosyncratic resources on the latter. This reality means that the infrastructure that 
serves the tourist activity is spatially concentrated. Often we find a grouping of businesses 
around a tourist resource (natural site, beach, ski slope, etc.). 

The concept of space facilitates the understanding of the relationship between: people and the 
place where they live, in terms of landscape, land use and appropriation, and adaptation to 
organic and climatic conditions; technologies involved in agriculture and their use for 
agricultural products (consumption or sale). It is worth mentioning that these concepts also 
allow us to understand the modernization of culinary procedures and the use of new equipment 
for the process of transforming a natural product into a meal. 

For their part, Valencia, Vanegas, Correa &Restrepo (2017) connect the term territory to the 
concept of landscape and also associate it with the lived space, the territory being considered 
as a point of identification, and being defined as a specific set of cultural relations between the 
individual and particular places, a symbolic appropriation of a part of the space by a certain 
group constitutes a constitutive element of the identity. 

Corrêa & Rosendahl (2003) consider that a territory can often be perceived as a cultural 
landscape. It is the content and geographical particularities of a particular area or geographical 
territory where people, as members of a cultural community, produce changes. 

Given the heterogeneity of the territories and the human, Morocco has a remarkable 
gastronomic diversity on its territory. Also, catering represents a crucial pillar of Moroccan 
cultural heritage. No one can deny that Moroccan cuisine is one of the most renowned in the 
world. Throughout Morocco, there are deeply rooted food practices, which are embodied in 
emblematic dishes, which have become symbols of the territories (Hmioui & Haoudi, 2016). 

Agricultural production manifests itself in the cultivation of foodstuffs thanks to the social 
organization that has developed over time and that has ensured agriculture as we see it today. 
Through social work, the land becomes more productive. Thus, social and cultural issues are 
relevant to the interaction between humans and nature both in the products grown and in the 
way they are grown, assembled, transported, distributed, and transformed into food and 
nutrition. 
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Indeed, tourism seems to be one of the elements that uses the food specific to the territories in 
its activities. In fact, many authors agree that food is a fundamental element in the practice of 
tourism activity, both in terms of conventional food, whose purpose is nutrition, and in terms 
of the offer of territorial food products as an integral part of the cultural heritage of the 
populations (Aziz, 2017). In both situations, the food sector is differentiated by its importance 
as a generator of resources for the community and as a service provider for tourists. 

It should be noted, however, that food production creates new landscapes that can be used as 
tourist attractions. Consequently, food can be considered a community resource that can be used 
from planting to serving tourists. 

Food is seen as a source of replenishment of vital energies, but also as an element that modifies 
the relationship between man and nature, as well as the social and cultural relationships between 
people. According to Claval (2018), food consumption can be a mediating factor in the 
relationships that man establishes with the environment and the territory, and it is also a factor 
of social expression. For the author, food reflects the structures of society. 

Moreover, gastronomy is related to tourism both through the production of existing food in a 
territory - since landscapes are important elements for tourism - and through the transformation 
of this food into a typical dish (Claval, 2018). 

The consumption of a food must take into account the process from the acquisition of the raw 
material, transportation and distribution to the handling of the food, preparation and service, 
since the perception of taste represents a mixed and unique experience of olfactory, gustatory 
and tactile sensations, perceived during tasting. 

In gastronomic tourism, the cultural aspects are extremely important because they allow the 
tourist to know a part of the local culture through the typical dances and other folkloric aspects 
of the locality. Therefore, offering food to visitors and tourists, besides satisfying hunger, is a 
process that socializes cultures and strengthens the economy of the place and allows the 
development of the territory where the tourist activity takes place. 

METHODOLOGY 

Like language and religion, gastronomy identifies and differentiates individuals in a specific 
community. Indeed, members of a cultural community recognize themselves by what they eat 
(Valencia, Vanegas, Correa &Restrepo 2017). Among other factors, food is part of the identity 
of communities and is also a way to recognize a group and build connections with different 
cultures through the tasting of new dishes and flavors. 

In our field of investigation, gastronomic tourism can be one of the means to preserve the 
territory. In this context, it is possible to affirm that traditional food still remains in the culture, 
but with the passing of generations, these aspects become more and more fragile, especially 
with regard to the cultural conditions for the production of menus that maintain the 
characteristics of regional food practices.  

Tourism activity is directly linked to the territory and its transformation. The territory of Agadir 
has a gastronomy resulting from the ethnic and historical confluence present in the locality, 
which has been influenced and influences the external environment. 
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As mentioned above, Morocco is endowed with an important gastronomic heritage. In turn, the 
cuisine of Agadir is distinguished by many culinary specialties such as : 

- The Berber Tajine: this dish has its origins in the Atlas Mountains. Composed of meat, 
chicken, vegetables or fish, the cooks take advantage of the different products offered by their 
territory (such as argan oil, saffron, dried fruits, etc.) to vary the flavors. They manage to 
transform these natural products into exquisite dishes.  

- Couscous with seven vegetables: this dish is rather national and accompanies all Moroccans 
in their events. However it remains one of the typical dishes of the Amazigh gastronomy.  

- Baddaz: this is a variant of couscous. It is prepared with corn semolina and vegetables. With 
a particular taste of Argan oil this dish is very much adored by tourists. 

- Berkouks: This Amazigh dish is served with the famous Amlou (a spread prepared with Argan 
oil, ground almonds and honey). It is prepared with pasta made with durum wheat semolina. 

- The Tafernout bread: it is indeed the usual bread of the Agadiris. It is served with all the 
dishes we have just mentioned. 

- Mint tea: this is the famous Moroccan tea.  

The research methodology used is the case study of the territory of Agadir. This is justified by 
the fact that both the object and the context studied are not clearly traced, which, according to, 
constitutes a situation in which the use of the case method is appropriate. This method allows 
for a comprehensive understanding of the phenomenon being studied (Miles and Huberman, 
2003). In addition, the literature tells us that case study will allow us to gain in-depth knowledge 
of social processes and relationships through recordings, observations, structured and 
unstructured interviews, among other research techniques. Indeed, the case study is an 
exploratory, descriptive and interpretative methodological strategy. 

We specify that it is a descriptive study since it seeks to know and interpret reality without 
intervening to modify it. The Territory of Agadir has been analyzed here because it has the 
largest number of representative elements of gastronomy and still preserves its customs and 
culture. 

Since the approach used in this study is based on the territory, it is necessary to consider both 
the perspective of the resident and that of the tourist. In this type of approach, three theoretical 
lines stand out: the first is associated with studies on the production of tourist spaces; the second 
is related to studies on the space experienced by individuals in areas destined for tourism; and 
the third refers to studies on spatial representations of tourist areas (Tavares et al., 2004). 

The analysis of gastronomy allowed us to understand the characteristics and factors that 
influence the interests of residents and tourists in relation to the uses of territorial gastronomy, 
considering the quantity, quality, preparation methods and ingredients that determine the final 
elaboration of the dishes of the territory of Agadir. We worked with various local and state 
actors related to the planning, organization and management of tourism, such as organized civil 
society, the tourism trade, the third sector and public authorities at local, regional and state 
levels. The consumer perspective was also taken into account, working with resident and non-
resident diners in Agadir. 
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Data validation was carried out using a matching technique that allowed us to compare the 
theoretical framework with the data collected in the field. We adopted the point of view of 
Laville and Dione (1999) for whom data matching consists of associating the data obtained with 
a theoretical model in order to compare them. For the authors, this strategy makes it possible to 
compare the theory presented by the researcher; it constitutes a classification tool as well as a 
form of data interpretation and analysis. 

The objective is to contribute to territorial development through planned and organized actions 
that preserve local culture and territorial identity. 

PRESENTATION OF THE RESULTS 

The results of our study reveal that there are various more or less homogeneous groups of 
people, whether Amazigh1 or not, and that due to the proximity of families, cultural aspects, 
including gastronomy, are very present. Within our field of investigation, French2 and Arabic 
food habits are preserved, and there are celebrations and organizations to promote them such 
as the fête. The values and traditions of the Agadiri are still present in the historical context and 
its cuisine is considered a basic element for this territory. 

As far as Amazigh groups are concerned, historical issues and their relationship with space, 
understood as natural space and as social space lived by the community, have been fundamental 
in the adaptation of recipes from the countries of origin to the products available in Morocco, 
constituting the new diet and dietary diversity of the population of Agadir. 

With regard to the actors involved in territorial gastronomy, two distinct groups can be 
visualized. One of them understands that traditional gastronomy must be preserved and can be 
used for tourism. The traditional cuisine is able to show the local culture and to allow the 
maintenance of the recipes and preparation methods of the local cuisine. While the other group 
thinks that gastronomy will only be a tourist attraction if new dishes are created. This would 
allow for a new identity based on certain historical elements and present a remodeled and 
updated cuisine. 

Regarding the materials used in the process of elaboration of the gastronomy in Agadir, it has 
been observed that the territorial resources are totally linked to the locality, since they are used 
in the local production in the preparation of the dishes. The cuisine of the Agadiris mixes certain 
indigenous elements adapted to the culture of the territory in question such as saffron and argan 
oil.  

In terms of traditions, it has been verified that the Amazighs maintain certain festive traditions 
in which gastronomy is an important element. Such as nayer, it is a festival that is held on the 
first day of the Amazigh year. The dishes that are prepared are based on Amlou and wheat 
semolina. 

As far as the marketing of Agadir's gastronomic products is concerned, some traders have a 
more important marketing structure than others. In the Souks and especially Souk al ahad3, you 

1 Imazighen or Berbers are an indigenous ethnic group of North Africa. 
2 These eating habits come mainly from colonization. 
3 Souk al Had means the Sunday market because previously it only took place on that day. 
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can find all kinds of goods, you can even find small restaurants that offer food made from local 
products.  

On the other hand, French, Italian, Thai, Japanese, Syrian gastronomy is offered in several 
restaurants. 

We can notice that the gastronomy in Agadir is able to show the history, the culture of the 
region and the identity of each ethnic group of the territory through the preparation of 
emblematic dishes. The culture represented by the dishes served, both in restaurants and at 
festivals, can become an attraction for residents and tourists. 

If we consider that the tourist activity can generate the development of the territory, it is possible 
to wonder if the transformation of the territory caused by the production and the service of the 
territorial gastronomy is also related to the territorial development. 

Indeed, the territory is a resource that produces wealth and power when it is properly exploited.  

Thus, in reading the results, tourism activity is one of the forms of use and appropriation of the 
territory. For Schlüter and Norrild (2002), it is necessary to understand the environment as the 
territory or place of man. Thus, tourism heritage is the set of tangible and intangible assets that 
constitute the raw material that makes the development of tourism possible. 

Moreover, the relationship between tourism and territorial development has been verified in our 
research. The cohesion of the population studied, with more than 90% of positive responses, 
showed that cultural identities and diversities, transformed into consumer products, have 
contributed significantly to the development of tourism as an economic activity. Based on the 
analysis carried out, it can be stated that all respondents understand the relationship between 
tourism and regional development and highlight the generation of resources for the territory of 
Agadir. The element that stands out in first place is the attraction of visitors, followed by the 
creation of jobs in second place. 

Most of the respondents agree that gastronomy can generate territorial development. The 
elements highlighted by the latter are: better income distribution, job creation, increased tax 
collection, increased agricultural production, attraction of tourists, better living conditions for 
the community and stimulation of the growth of other activities. 

Also, from the data obtained, it is worth noting that gastronomy related to tourism aspects can 
be perceived in different ways considering a sum of details that constitute the final product to 
be offered to the guests, tourists or not. In addition, the biological-nutritional aspects, the 
historical, social and cultural links of the food offered and the hospitality characteristics of the 
service must be evaluated so that the gastronomic product is perceived as a quality element by 
the taster. We also sought to establish the relationship between the place of production and the 
origin of the products that make up the territorial gastronomy, given that food production in the 
territory of Agadir is a producer of landscapes and that these, in themselves, can be considered 
a tourist attraction. Finally, it was found that the diversity of gastronomy in the said territory 
can constitute a tourist attraction because it is linked to the historical and cultural aspects of the 
inhabitants of Agadir. This diversity is preserved and identified as the heritage of indigenous 
peoples, Africans, French and various historical and cultural movements related to this territory.  
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It is appropriate to keep in mind that gastronomy in the territory of Agadir is part of the culture 
and represents the identity of the community. Thus, it can become a tourist attraction, not only 
as a complement to existing tourist products, but also as an element of competitiveness between 
tourist destinations and as a generating element of territorial development. 

Conclusion 

The territory of Agadir is known for the cultural diversity of the different individuals living in 
the locality, which is reflected in the cuisine, forming a gastronomy whose characteristic is 
diversity. This is the differential of this territory and it can well become a tourist attraction. On 
the other hand, it was possible to verify the possibility of placing the gastronomy of a territory 
not only as a complement to the tourist activities, but also as a tourist attraction in itself, serving 
as an element of differentiation from other destinations. 

In this study, we have tried to analyze the production and territorial transformation of 
gastronomy linked to tourism. The very concept of territory implies an identity that functions 
as a privileged support of symbolic values. It seems that tourism appears as one of the most 
dynamic instruments of spatial structuring, stimulating territorial diversity through the 
valorization or recreation of the particular roots of the territory itself. The perspective presented 
in this work supports the thought that the studied territory has a remarkable gastronomic culture, 
which in this case allows it to be valorized by the tourist activity. 

During the research, it was observed that the production of territorial gastronomy was a pillar 
of transformation of the space, just as the tourist activity interferes with the environmental and 
social issues. According to Corrêa & Rosendahl (2007), the spatial forms created by human 
action generate cultural landscapes imbued with meanings. Gastronomy is linked to space in 
agricultural production, in the transformation of natural spaces into landscapes usable by tourist 
activity, and in the relationship between man and the environment, from the planting of food to 
the transformation of natural products into traditional and emblematic dishes of each territory. 
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ABSTRACT 

Islam is not just a religion but also a way of life for many Muslims. Islam covers every aspect of 
Muslim’s life such as food, medicine, health and wellness, beauty, fashion, travel, trading, finance, 
parenting and many more. The most glaring component of any Muslim’s diet is halal food. It is 
obligatory upon every Muslim to consume halal food which is permissible to consume according 
to Islamic Law. The demand for halal food and beverage is the catalyst for the development of the 
halal industry in Malaysia in particular and the world in general. Over times, this has led to 
numerous enterprise and branding in the halal food and beverage manufacturing industry in the 
Malaysia. This is noticeable in the increase of small enterprise, which mainly focus on the sale and 
production of food item that specifically meant for Muslim community especially the Malays. This 
trend somehow or rather had caused confusion and debate among the consumers especially the 
Muslims. For instance, the use of certain branding or claim, “sunnah food,” which indicated such 
food or drink is “good” as it has its basis to the sunnah of the Prophet (SAW). This has been around 
for many years although such claim is not permitted under the existing regulations. For instance, 
there are food companies that produce Kurma Milk which is said to be nutritious and milk booster 
for pregnant and breastfeeding mothers and rich in iron to aid in the development of healthy red 
blood cells in infants. Ironically, although such claim is made without justification which to certain 
extend may amount to food fraud, “sunnah foods” nevertheless, have managed to attract the 
interest of many consumers from adults to children. This paper aims at discussing the related 
issues.   

Keywords: Gastronomy, Sunnah Food, Halal Industry, Kurma Milk, Beverages 

INTRODUCTION 

Gastronomy is the study of the relationship between food and culture, the art of preparing and 
serving rich or delicate and appetizing food, the cooking styles of particular regions, and the 
science of good eating. The term includes cooking techniques, food science, nutritional facts, and 
applications of taste. Food gastronomy is connected with food and beverages and their genesis.  
One who is well versed in gastronomy is called a gastronome, while a gastronomist is one who 
unites theory and practice in the study of gastronomy. Practical gastronomy is associated with the 
practice and study of the preparation, production, and service of the various foods and beverages, 
from countries around the world. Theoretical gastronomy supports practical gastronomy. It is an 
art that involves tasting, discovering, researching, experiencing, writing, understanding about food 
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preparation and sensory characteristics of human nutrition. However, it also involves the study of 
nutrition with a variety of cultures.  

The culture of any society manifests in different ways, in its art, literature, music, language, all 
forms of secular and religious rituals. However, cultural impressions are a powerful factor in the 
development, and the definition of the human species is not always essential in the practical. 
Gastronomy is the art of cooking that provides continuity, meaning, and living values in the unique 
social grouping. Malaysian Gastronomy is also influenced by religion and culture which lead to 
different style of cooking and serving. As a multiracial country, Malaysia has a unique gastronomy. 
However, in this article, we are going to discuss the Malaysian gastronomy on the Sunnah Food 
which has undergone innovation process and have been commercialized and contributed 
significantly to Halal Industry in Malaysia. 

This paper aims not only to highlight the innovation in the form of sunnah food but at the same 
time stresses on the importance of maintaining the food safety as required by law. 

Prophetic Food /Sunnah Food 

Muslims are encouraged to live a healthy life in order to remain physically and mentally fit. There 
are several verses in the Quran that touched on nutrition, which should be a reference to 
humankind: 

 "O mankind! Eat of what is lawful and good on earth" (Al Baqarah, 2:168).  

"Eat of the good things we have provided for your sustenance, but commit no excess 
therein, lest my wrath should justly descend on you, and those whom descends my wrath 
do perish indeed" (20:81). 

This sunnah food was actually mentioned in the Quran and even consumed by the Prophet SAW 
in his daily life. The Sunnah of the beloved Prophet Muhammad (S.A.W) is the best “Health 
advice” we will ever need to eat healthy, feel great about ourself, prevent diseases and stay 
physically and mentally fit. Sunnah does not just guide people on eating healthy but also on staying 
mentally and physically fit, keeping diseases away and feeling great about themself.  

Prophetic foods, also known as Sunnah foods, are a category of foods that have been mentioned 
in the Quran and Hadith and have been shown to have several health advantages. It is also 
recommended by the Prophet Muhammad for Muslims to have a better and healthier lifestyle 
(Hashman, 2011). In his book, Zad Al Ma'ad Fe Haday Khair Al Abad, Ibn Al Qayyim, said: "The 
medication of the Messenger (PBUH), is not identical to the medicine of physicians." While others' 
medicine is inductive, assumptive, and experimental, the medicine of the Prophet (PBUH) is 
definite, categorical, and godly medicine, given by the Revelation, prophethood niche, and 
sagacity.” 

There is no precise definition of sunnah food. Generally, sunnah food refers to the natural resources 
practices by Prophet Muhammad S.A.W as mentioned in the al-Quran and Hadith. For example a 
pomegranate. It was narrated that Prophet S.A.W said:  “There is not a pomegranate except that it 
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contains a seed from Paradise.” (Imam As-Siuti al-Jami‟ al-Kabir (1/719) in Zaghlul El-Nagar, 
Treasures in the Sunnah, A Scientific Approach. AlFalah foundation, Egypt, Cairo. The Sunnah 
Food is known as foods that the Prophet Muhammad S.A.W prefer and consume in his life as 
human being. Sunnah Food refers to the food from natural resources mentioned in the Quran and 
Hadith for example honey, dates, and raisin. Muslims put a high level of trust in sunnah food due 
to its health benefits and is viewed as a way to follow the conduct of Prophet Muhammad S.A.W 
As a result, many products labeled as sunnah food are produced and marketed in MalaysiaThe 
food should rich in fiber, nutritious, and clean to stay full longer. The healthiest foods come from 
Sunnah foods which will give physical and spiritual benefits. The sunnah food consumption also 
can cut down salt and sugar as these increase thirst and cravings during fasting. (The star-
Wednesday, 17 Jul 2013) 

Based on few research, the percentage of Malaysians practicing prophetic foods as their daily 
consumption routine is not encouraging. However, lately, Prophetic foods or sunnah food are 
gaining popularity among Malaysia's Muslim community This is demonstrated by the large 
number of Prophetic food products made by local Muslim businesses such as Hiraq Marketing, 
Saffron Integrated Marketing, Qaseh Gold, Natural herbs, and many more. (Aimi Solehah, 
Mohamed Iqbal, Muhammad Tahir Jan, Betania Kartika Muflih, Irwandi Jaswir 2021). 
Interestingly, the sunnah food in Malaysia is not only produced by Muslim producers but non-
Muslim producers have also actively participated in this industry. Despite the growing demand, 
there have been little research attempted to evaluate Malaysians' perceptions and acceptance of 
Prophetic foods. (AIMa, 1980; Ali M, 2011). 

METHODOLOGY 

This research used qualitative approach and it will look into the definition of gastronomy tourism 
and its contribution to halal industry in Malaysia and globally. The research will proceed with 
analyzing and examining current issues related to ongoing issues, and discussion related to the 
sunnah food from Islamic dietary perspective and Malaysian gastronomy, its impact to the halal 
industry, the need to establish a research body to study on the effectiveness of sunnah food on 
health and the need to license the production of Sunnah food according to the relevant law in 
Malaysia. This research will equally analyze all point of views; the manufacturers, the consumers, 
the impact of sunnah food on halal industry and health of consumers.  

Halal Food  

Halal in the Quran means lawful or permitted, hence halal food is permissible food that can be 
consumed with no doubt. Muslims must adhere to the halal food standards and abstain from taking 
the prohibited food (haram). Eliasi and Dwyer (2002) explained that food is considered halal or 
haram by looking at the whole food chain. The food is haram if the source is also haram and has 
potential harm to the mind, body and soul of a person. There are foods that fall between the halal 
and haram, regarded as mashbuh. These foods may contain harmful substances that are disguised 
as healthy. (Mathew, V. N. (2014).  
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Halal foods are permissible foods by Islamic rules and Muslims are obligated to consume them. 
The concept of halal foods remains unheard in non-Muslim countries until recently. With the 
increase in awareness among them, the previously distinct element of Muslims is now becoming 
international matter. Halal food has become an attractive industry to firms due to its huge target 
market valued at US$661.6 billion as at 2010. (Yusof, S. M., & Shutto, N. (2014).  

The link between food and religion is inextricable according to Feeley-Harnik (1995). The analysis 
by Mintz and Bois (2002) shows that the anthropology of food and eating discusses single 
commodities and substances, food and social change, food insecurity, eating and rituals, eating 
and identities and instructional materials. For the world’s 1.8bn Muslims, precise rules for food 
consumption exist (Lipka, 2017; Zailani et al., 2019). For example, the increase in commercial 
trade has changed their relationship with halal food (Biancone et al., 2019). According to Dinar 
Standard (2019), the food and beverage (F&B) market for halal goods is worth $1.4bn and is 
expected to grow by 6.9% by 2023. (Secinaro, S., & Calandra, D. (2020). Halal food: structured 
literature review and research agenda. British Food Journal.) 

Halal food under the MS1500 

Malaysian halal food standard MS 1500 which was revised in 2004 and 2009 is proven to be the 
widely accepted standard by the Organization of Islamic Countries (OIC). This is due to the fact 
that Malaysia is a Muslim country which practices the standard of halal in a very strict manner, 
and has been cited as the best example in the world in terms of justifications of halal food by the 
United Nations (Zulkifli, 2007; Winai & Jongjit, 2006). This standard prescribes practical 
guidelines to prepare and handle halal food starting from the selection of raw materials until its 
distribution and marketing activities for the food industries. It has become the basic requirement 
for food production process in Malaysia (Zakiah et al., 2014). It involves specific procedures for 
slaughtering, processing and other related operations as prescribed by the Islamic law. It also 
certifies raw materials, ingredients and products based on quality, sanitary and safety 
considerations and serves as a basic requirement for food products and food trade or business in 
Malaysia (MS 1500, 2009; Lokman, 2005). (Arif, S., & Sidek, S. (2015).  

MS 1500:2004 (Malaysian Standard: Halal Food-Production, Preparation and Storage-General 
Guidelines) was launched in August 2004, depicting clearly the government’s commitment to 
formulate a precise and clear guideline for halal food. Among the agencies that involved in the 
formulation of this standard are Federation of Manufacturers Malaysia, Malaysia Quality Institute, 
Agricultural Research and Development Institute of Malaysia, Department of Standards Malaysia, 
Department of Science and Technology, the Department of Veterinary Services, Ministry of 
Health Malaysia, National Body of Standardization and Quality (SIRIM) , International Islamic 
University (IIUM), University Putra Malaysia (UPM) and University Teknologi MARA (UiTM). 
This standard is developed in accordance with ISO methodologies and it was observed that this 
standard has been widely recognized and globally accepted by halal certification bodies in other 
countries. It is also the first halal standard to be developed by a Muslim nation [13]. The standard 
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prescribes practical guidelines for the food industry on the whole process preparation and handling 
of halal food, starting from the selection of raw materials until the distribution and marketing 
activities. It is the basic requirement for food production process in Malaysia. In general, there are 
seven basic requirements for the preparation of halal food based on MS 1500: 2004/2009 as below: 
a) Sources of halal food and drinks should be halal animal and plant based, b) Slaughtering for 
example halal and non- halal animals must never slaughtered together, c) Product processing, 
handling and distribution should comply with halal regulations, d) Product storage, display and 
serving for instance equipments, machineries and other materials used must not be made of non- 
halal materials, e) Hygiene, sanitation and food safety should comply with the concept of halalan 
tayyiban, f) Packing and labelling must be carefully evaluated by JAKIM, g) Legal requirements 
which in line with MS 1500: 2004 revised 2009. The MS 1500:2004, which has been revised in 
2009, added compliance with Good Manufacturing Practices (GMP) and Good Hygiene Practices 
(GHP). To strengthen its application, this standard is recommended to be combined with MS 1480 
and MS1514. MS1480 is the standard in food safety according to hazard analysis and critical 
control point (HACCP) system, while the MS 1514 is the general principles of food hygiene. Both 
standards cover issues of hygiene, sanitation and food safety aspects in the food processing and 
preparation chain.  

Apart from that, this standard also considers the permissible sources of halal food, which include 
animals (either land or aquatic), plants, mushrooms, microorganisms, natural minerals, chemicals 
and drinks. Besides, requirements for a permissbile genetically modified food are also covered in 
this standard. The requirements are found based on principles laid down by the Quran and the 
hadith in determining the permitted sources of food, while ensuring the food is safe and not 
poisonous, intoxicating or hazardous to health. The standard also lay out the slaughtering 
requirements for the poultry and ruminant animals. It also requires the physical separation of Halal 
and non-halal food production, preparation, handling activities and storage. The separation needs 
to be clearly labelled [2]. (Samori, Z., Ishak, A. H., & Kassan, N. H. (2014). Understanding the 
development of halal food standard: Suggestion for future research. International Journal of 
Social Science and Humanity, 4(6), 482.) 

Dates (Kurma) 

Known as kurma to the local Malay community in South East Asia; Malaysia, Brunei, Singapore, 
Indonesia and Thailand, dates have been enjoyed for thousands of years in the Middle East.  The 
scientific name of dates, Phoenix dactylifera, is derived from the ancient Greek. The dates palm 
grew abundantly in Phoenicia and was called Phoenix, as it became a symbol of the region. The 
species name of dates, dactylifera means “finger-bearing” due to the especial oblong shape. The 
date palm is considered to be one of the important food crops in the Middle East and North Africa, 
and has become a valuable source of food for people in the past 5000 years.  

Dates can be eaten fresh, but it can usually be eaten dry. In order to add value, dates are often 
processed into pitted dates, paste or syrup. In Malaysia, dates or kurma are known as a “Sunnah” 
food and also an essential food for Muslims during the month of fasting. This was due to the sweet 
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taste and nutritional value it offers.  A versatile fruit that can be enjoyed in many different ways, 
dates is often eaten as a breakfast food or dessert, due to its natural sweetness. They also make for 
great snacks, providing an instant pick-me-up to overcome sluggishness in between meals.  

Types of dates 

There are many types of dates available in the market. The colour ranges from yellow to red and 
to dark purple.  

Name of Dates Feature 
 Ajwa The most popular type of dates among Muslims in the world.  

Dark in color. 
Majdoul The most expensive among the types of dates.  

Dark yellow to reddish-brown in color. 
 Safawi Grows in Saudi Arabia and tastes like Kurma Ajwa. 
Khodry Has a relatively bright colour compared to other dates. 
Mabroum The most expensive among the types of dates. 

Dark yellow to reddish-brown in color. 
Deglet Nour Dates with stalks. 

Reddish and yellowish in color 

Nutritional Benefits of Dates 

Dates are regarded as the richest food in glucose. Dates is rich in natural sugars, but has a low 
glycemic index (GI), which is good for controlling blood sugar levels. It is also a good source of 
fiber to aid in body's digestive process and prevent constipation. 
(https://www.premiercereal.com/blogs/news/why-is-kurma-good-for-you). This is the reason they 
are an ideal food for the body, because they contain a high level of sugar which varies between 75 
and 90 percent, of which glucose forms 55 percent and fructose forms 45 percent. Research also 
shows that consuming dates also helps increase potassium levels in the body. Potassium is one of 
the important dietary minerals that help the body to recover after engaging in strenuous physical 
activity. Getting enough potassium for the body is also associated with a lower risk of stroke, 
osteoporosis, high blood pressure and kidney stones. Along with being a great source of energy 
thanks to its high carbohydrate content, it is no wonder that this little fruit is often said to be a great 
pre-workout snack.  

Furthermore, (Al-Farisi and Lee (2008) revealed that dates are high in phytochemicals such as 
anthocyanins, carotenoids, flavonoids, phenolics, procyanidins, and sterols, all of which contribute 
to their health benefits. Dates are low in fat and are a great source of dietary fibre, vitamin A, 
potassium, calcium and many more. It contains oleic acid, polyphenols, which protect the heart. 
Other than that, it contains a natural chemical that reduces oxidative stress in the brain, as well as 
aiding in memory. They are also free from cholesterol and able to stabilize blood sugar levels. 
Ajwa dates is known as the “King of All Dates” as it has unique nutritional content compared to 
other dates. It has a dense, chewy texture and a sweet taste with hints of caramel. Kurma Ajwa is 
a good sugar substitute and beneficial for people who suffer from diabetes. 
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An additional important mineral found in dates is iron, which assists in the formation of red blood 
cells. Besides iron, dates also contain vitamins B9 which produces folic acid that enhances red 
blood cell formation, and vitamin C which helps with iron absorption. Hence, dates are also 
considered good dietary supplements in fighting conditions such as iron-deficiency anaemia 

(http://www.datefruit.ir/date-fruit-and-anemia-disease)  

Another remarkable benefit of dates is its reputation as a lactogenic food, a cult staple of every 
nursing mother as it helps to boost breast milk supply. Consuming dates help to increase the 
hormone prolactin, which is responsible for breast milk production in new mothers. Dates are true 
blue superfoods indeed. 

This is relevant to the story of Maryam as the most prominent female figure in the Qur'an and 
the only one identified by name. She is referred to in some sources as a prophet and is named 
in seven chapters, including Chapter 19, the title of which is Maryam. Surah Maryam, (Juz  
19:22-26) tell how Maryam removed herself to a place of seclusion to give birth to her son. 
Seeking to comfort her, Allah created a small stream so she might have water to cool herself 
and instructed her to shake a palm tree and eat its dates to replenish her strength. According to 
some Qisas al-anbiya texts, it was Prophet Isa who, immediately after his birth, told his mother 
to shake a dead palm tree, which, the instant she touched it, sprang to life, a feat symbolised 
here by the half-dead, fruit-bearing tree.  

Moreover, Islamically we have been made aware of its benefits but it has also been identified in 
science as food that targets one’s immune system and has anti-inflammatory properties. Muslims 
are encouraged to consume dates in odd numbers, a common practice by the Prophet SAW and his 
companions.  

“He who eats seven ‘Ajwa dates every morning will not be affected by poison or magic on 
the day he eats them.” [Bukhari] 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص used to have ‘Nabize Tamar’ for breakfast – ‘Nabize Tamar’ is dry dates which 
have been cut into pieces and soaked in a clay container overnight. (Tirmidhi) 

Milk (Susu) 

Undoubtedly, milk is a great source of nutrients such as calcium, protein, potassium and many 
more. Its high nutrition value aids in making bones and teeth healthy while repairing muscles and 
maintaining healthy red blood cells. Cow milk is well recognized as a highly nutritious food 
particularly rich in nutrients that are essential for bone mineralisation. Growing children with 
prolonged low intake of cow milk are associated with poor bone health. A review of observational 
studies from well-nourished populations showed an association between milk intake and growth, 
suggesting that milk has a growth-stimulating effect even in situations where the nutrient intake is 
adequate. 

In al-Quran and the hadith of the Prophet, we can find the evidences which show the important of 
milk for a good health. 
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“There is instruction for you in cattle. From the contents of their bellies, between that which is to 
be eliminated (from the animal’s body) and (its) blood, We give you pure milk to drink, easy for 

drinkers to swallow.” (Surat an‐Nahl: 66) 

Nabi ملسو هيلع هللا ىلص has said that milk is the only drink that can satisfy the need for food, i.e. it is a good 
substitute for solids. (lbn Majah, Vol.1: p.141) 

The consumption of milk in Malaysia 

Previously, the consumption of milk in Malaysia was confined to the new born baby or infant up 
three or four years old. It was considered as weird or shameful among Malay society if a child who 
already attend pre-school or primary school still consume milk particularly from bottle. This is 
supported by the research by 8 authors showed that the popularity of milk among young children 
in Malaysia may be attributed to the School Milk Programme introduced in 1985, as part of the 
government’s initiative to encourage milk drinking amongst children. Plain or flavoured milk 
(packs of 125 ml) are distributed free of charge three times a week during school days to primary 
school children aged 6-12 years from low-income families (B40). By 2011, the School Milk 
Programme was reaching out to more than 1.5 million pupils in 8,000 primary schools at a cost of 
RM375 million. (Khor GL, Shariff ZM , Sariman  , Huang SLM , Mohamad M , Chan YM , Chin 
YS and Yusof BNM, 2015) 

The finding that the older children (7-10 years) are not consuming sufficient milk may also be a 
point of concern, especially if they are not getting enough calcium and other nutrients from other 
food sources essential for bone accretion during puberty. Puberty growth spurt is an important time 
for getting adequate nutrients to build peak bone mass. This is to protect against fracture risk in 
childhood and later in life.  

The studies shows that Malaysian urban children aged 1-3 years consuming milk in excess of the 
recommendation of the MOH, parents should be advised on the nutritional importance of providing 
their children with foods from a wide variety of sources, so that their children obtain the right 
balance and mix of nutrients for optimum growth and development. In contrast, the older children 
of 7-10 years on average consumed milk below the recommended amounts, and thus should be 
encouraged to increase their intake of dairy products and foods rich in nutrients essential for 
meeting bone mass demands during puberty. 

In the studies conducted buy (Roozbeh BH and Muhammad S. Abdul Karim, 2010) it was found 
that the preferred beverages of children were: Mineral water, Milo, fruit juice, milk, yoghurt, 
Ribena, tea and soft drinks and it was the same amongst children in urban and rural areas. Among 
different types of milk, children preferred flavored milk rather than plain milk. Based on the 
findings, personal factors were more effective than environmental factors. To increase milk intake 
among children, marketers need to focus and strengthen the acceptability of milk and increase 
consumption by altering perception of milk advertisements. 
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Personal factor in the above studies refers to the household income of the family. In terms of 
earning power, the social classes in Malaysia are classified into three different income 
classifications – B40, M40, This is based on the Department of Statistics' (DOSM) Household 
Income and Basic Amenities (HIS/BA) survey of 2019. HIS/BA is conducted twice every five 
years. According to the DOSM, household income refers to total incomes received (accumulated) 
by members of households, both in cash or in kinds that occur repeatedly within the reference 
period (within a year, or more frequently) household income.  

Income 
classification Definition Details 

 B40 
  

Bottom 40% 

• Lower-income group 

• Household income is below 
RM4,850 per month 

 M40 
  

Middle 40% 

Middle-income group 

• Household income between 
RM4,851 per to RM10,970 per 

month 

 T20 
  

Top 20% 

• Upper class 

• Household income exceeds 
RM10,971 a month 

Source: Household Income and Basic Survey Amenities Report 2019, DOSM. 

Malaysia’s School Milk Programme (MSMP) 

Malaysia’s School Milk Program (MSMP) began in 1983 and was expanded nationwide in 1995 
excluding Sabah which runs its own milk program. It is part of the government’s supplemental 
food aid programme (RMT) for school children of low income (B40) families. 

Due to the Pandemic Covid 19 On 11 February 2021 Universiti Sains Malaysia (USM) had 
launched a DHA Milk (nutritional) Aid programme for the children of USM staff who are in the 
B10, B20 dan B40 categories.  The programme was one out of the 12 new initiatives introduced 
by the USM Vice-Chancellor and the Top Management. The programme was meant to instil the 
habit of drinking milk from an early age and to continue the habit among the children of the staff, 
which could assist in both their physical and mental development processes, simultaneously 
allowing them to grow strong and healthy. Aside from that, this programme was hoped to ease the 
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financial burden of the B10/B20/B40 staff in providing daily sustenance of DHA milk that is full 
of nutrition for their children. 

Sunnah Food Innovation  

Consumption of sunnah food had become trend. No matter in supermarkets, direct sales or 
marketing online, there are many supplements based on sunnah food are available to the public at 
this time. It becomes the latest trend due to a high demand especially among Muslims and it gives 
a new dimension in the world food market. Muslim society in Malaysia seems to have the initiative 
force to find an alternative in health care. This eventually led to the innovation of sunnah food. 
Dates for example have been innovated into chocolate, herbal essence, coffee , cordial, and 3 in 1 
drink.  

Interestingly, the innovation developed by not only using a single sunnah food but also by 
combining more than one sunnah food. The product based on this combination usually can be 
found in energy drink, beauty product, and health product. The sunnah foods that usually been 
combined are dates, honey, raisin, and fig. There are also product that combines up to seven sunnah 
foods which are honey, dates, zamzam water, habbatus sauda (black seed), pomegranate, fig and 
olive into one sachet. With the advance of biotechnology and nanotechnology, it is presumed that 
sunnah food innovation has and will be innovated even further in this near future. 

Kurma Milk 

In Malaysia, dates are commonly eaten by Muslims especially during iftar in Ramadan and most 
of children are not keen to eat dates. However, as has been mentioned before, children in Malaysia 
like to drink flavoured milk instead of the original flavour. This might be the contributing factor 
which lead to the production of Kurma Milk in Malaysia. The Kurma Milk made from real dates 
concentrates and cow fresh milk have become the main product of dairy farm manufacturer. For 
example, Farm Fresh Company claims that Kurma Milk is the ultimate milk booster for pregnant 
and breastfeeding mothers, rich in iron to aid in the development of healthy red blood cells in 
infants. Unfortunately, the price of Kurma Milk can be considered as expensive and is not 
affordable by children from poor family. 

The Farm Fresh Bhd Malaysia is principally involved in (Goats & Cows) Dairy Farming, 
Processing and distribution of fresh dairy produce direct from Farm to Shelf. The company 
produces Fresh Milk, Skinny milk (Kow Fat Milk), Natural yogurt, Yogurt drinks , Cafe Latte , 
Kurma milk, Farm Yogurt and Nubian Goat's milk. 
https://www.facebook.com/farmfreshdairyproduce) 

 

 

 

 

1544

https://www.facebook.com/farmfreshdairyproduce


The Company claims that the Kurma Milk  nutritional facts per 100 ml is as follows: 

Nutritional Facts (per 100mL): 
Energy – 80.2Kcal 
Carbohydrate – 8.0g 
Total Fat – 3.8g 
Protein – 3.5g 
Calcium – 158.0mg 
Total Sugar – 6.3g 
Sodium – 48.0mg 

Dutch Lady Milk Industries Berhad is a Malaysia-based dairy company. The Company operates 
through the manufacturing and distribution of a range of dairy products segment. It is engaged in 
providing specialized powders for infant and growing children, liquid milk in different packaging 
formats and yoghurts. Dutch Lady Company also produced Kurma Flavoured Milk which is one 
of the variant offerings within wide variety of Flavoured Milk. It contains nutrients that are 
available naturally in milk and its delicious mix of smooth, creamy milk and aromatic Kurma 
flavour. Dutch Lady Kurma Flavoured Milk contains real Kurma extract. The Company claim that 
all milk products, plain or flavoured, are considered to be nutritious food. The health benefits 
associated with consuming dairy foods are linked to all types of milk. 

 
Photo 1- Kurma Milk Produced by Dutch Lady Sdn Bhd, Farm Fresh Sdn.Bhd and Magnolia 

Instant Beverage with dates. 

In addition to Kurma Milk, Malaysia halal industry has also witnessed the production of instant 
beverages such as Brown Rice Instant Beverages. Nowadays, most of the population in Malaysia 
consume more white rice than brown rice, and an estimated around 6% out of 31.95 mil Malaysian 
(2019) drink soft drinks several times daily. This will lead to various risk such as risk of Diabetes, 
risk of heart health, risk of High Blood Pressure, risk of high cholesterol, risk of digestive problem 
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Risk and high glucose obesity.  (https://www.premiercereal.com/products/chobe-master-ori). As a 
result many companies have produced instant beverages which is made from brown rice. 

Among the product features that have been highlighted by the Company are as follows: 

1. Unsweetened / No sugar added  

2. More than 70% whole grain  

3. High in Vitamin B2, B3, B6 & C 

4. Source of Calcium 

5. High in Dietary Fiber 

6. Zero Cholesterol & Trans Fat 

7. No Preservatives 

8. No Artificial Coloring 

The Company claim that this instant beverage is suitable for Diabetes patient and Gout Patient. It 
is also suitable to be consumed by patient senior citizen and kids from 4 years old and above. The 
Company also claims that its product is suitable for pregnant and breast feeding mum with a 
condition that the pregnant woman must consume more water than usual.  

 

 

 
Photo 2: Chobe Master Instant Brown Rice Drink (Goats Milk Kurma) 

Chobe Master Instant Brown Rice Drink (Goats Milk with Kurma Ajwa), is using Netherlands 
goat whole milk, together with whole brown rice grains, the germ, and bran of brown rice (more 
than 50% whole grain per serving) that provide great sources of protein, dietary fiber, and vitamin. 
The Company claims that new formulation has been added with Multivitamin and Polydextrose 
(prebiotic) which are loaded with essential nutrients that the human body needs. 
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Other ingredients that have been added to the product is Kurma Ajwa to boost energy, Habbatus 
Sauda’ to improve cognitive function and raisin which consists of rich fiber, vitamins and minerals. 
Furthermore, the product also consists of honey to provide energy for blood formation and 
pomegranate extract as antioxidants. 

Honey 

Honey holds a lot of importance in the Quran as well as in many Prophetic narrations. The Prophet 
himself loved drinking honey and has recommended its intake for several ailments. Medicinal 
importance of honey has been documented in the world's oldest medical literatures. Since the 
ancient times honey is the oldest known antibiotic because it contains hydrogen peroxide. Indeed, 
it has been known to possess antimicrobial property as well as wound-healing activity. So, it can 
be used as a medicine alternative. From the Qur’an and Sunnah we can find many evidences that 
show the benefit consuming honey.  

In the Holy Quran, Allah the almighty says: 

“Then eat from all the fruits and follow the ways of your Lord laid down [for you]." There 
emerges from their bellies a drink, varying in colors, in which there is healing for people. 
Indeed, in that is a sign for a people who give thought” (Surah Al-Nahl,16:69). 

”Honey is a remedy for every illness and the Quran is a remedy for all illness of the mind, 
therefore I recommend to you both remedies, the Quran and honey.“ [Sahih Bukhari] 

The healing property of honey is due to the fact that it offers antibacterial activity, maintains a 
moist wound condition, and its high viscosity helps to provide a protective barrier to prevent 
infection. The antimicrobial activity in most honeys is due to the enzymatic production of 
hydrogen peroxide. According to Yanovski (2003), honey includes a combination of sucrose, 
fructose, and glucose that aids in the production of energy in the human body. On top of that, 
glucose and fructose in pure honey encourages the absorption of water from the intestine without 
increasing the absorption of sodium to patients suffering from diarrhea. in comparison with 
sucrose, honey may reduce weight gain and adiposity, presumably due to lower food intake, and 
promote lower serum triglycerides but higher non-high-density lipoprotein cholesterol 
concentrations.  

Honey is also efficient in killing germs, according to research done by two different departments 
at Colorado Agricultural College and the University of Ottawa's Enzymology Department. 
Throughout the experiment they found out that pure honey can kill germs that cause various 
diseases within 48 hours such as germs that can cause typhus, typhoid and dysentery. Honey's 
healing properties stem from its antibacterial activity, ability to keep wounds moist, and high 
viscosity, which helps to form a protective barrier against infection. Its immunomodulatory 
properties are important in wound healing (Manisha & Shyamapada, 2011) 
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Sunnah Food Issues (To what extent this product is safe?) 

From Photo 2, it shows that the Chobe Master Instant Brown Rice Drink/Beverage has been 
certified by JAKIM Halal Certification MS1500-2009 1 071-12/2017, HACCP, MeSTI, Made in 
Malaysia, Vegetarian Friendly and Better Choice. 

It is crystal clear that producers need to be sensitive and responsible for the claims of the health 
capabilities offered in a product to ensure consumers receive the nutritional benefits as has been 
advertised. On 27th February 2016, JAKIM had made a press statement disallowing the labeling 
of products as sunnah food. This attracts public concerns which lead to discussions on legal issues 
in sunnah food labeling. The following part will discuss the legal issues which have arisen such as 
the law that governs labeling, quality and standard of sunnah food, adulterated food, as well as the 
legal provisions which regulate the issue of food safety.  

Issue of sunnah food adulteration and sunnah food safety 

Although such products contain foods that are mentioned in the Quran and the Prophet's favorite 
food such as dates, barley , figs, grapes, honey, watermelon, milk, pumpkin, mushrooms, olive oil, 
pomegranate and vinegar but the material used is not original because it was mixed with a variety 
of other foods. Possibly, with the mixture of sunnah food with other ingredient, the chemical 
composition and nutritional value of food is also changed compared to the original material itself. 
Is it justifiable for the food product to be claimed as the sunnah food? The quantity of a specific 
type of food product should also be taken into account. The easiest example is like the dates juice. 
If the dates juice that is sold is not merely contain dates, but also added sugar, is it good for health? 

It is worried that the manufacturer will use the basis of sunnah food to achieve commercial value 
per se by totally ignore the impact to health. Not to mention the duplication by explicitly 
incorporate into a product added sugar, nondairy creamer and malt, then labeled as sunnah food 

Malaysia Legislation on Food 

The Federal Constitution The origins of all laws are allocated by the Federal Constitution. It is 
enshrined in Article 74 (2) read together with the Ninth Schedule, State List of the Federal 
Constitution of Malaysia states that matters pertaining to Islamic law and Muslim individual and 
family law are under the jurisdiction of the state. Two parties recognized by the Malaysian 
government to issue Halal certification in Malaysia are JAIN or MAIN and JAKIM.  

The Department of Standards Malaysia (STANDARDS MALAYSIA) is the national standards 
and accreditation body of Malaysia. The main function of STANDARDS MALAYSIA is to foster 
and promote standards, standardization and accreditation as a means of advancing the national 
economy, promoting industrial efficiency and development, benefiting the health and safety of the 
public, protecting the consumers, facilitating domestic and international trade and furthering 
international cooperation in relation to standards and standardization.  

 

1548



To the greatest extent possible, Malaysian Standards are aligned to or are adoption of international 
standards. Approval of a standard as a Malaysian Standard is governed by the Standards of 
Malaysia Act 1996 [Act 549] and the Malaysian Standards are reviewed periodically. The use of 
Malaysian Standards is voluntary except in so far as they are made mandatory by regulatory 
authorities by means of regulations, local by-laws or any other similar ways. 

In Malaysia, there are six pieces of legislation which deal with food namely; the Food Act 1983, 
Food Regulations 1985, Food (extensions of the Food Act 1983 to Tobacco and others) 
Regulations 1993, Control of Tobacco Product Regulations 2004, Food (Issuance of Health 
Certificate for Export of Fish and Fish Product to the European Union) Regulations 2009 and Food 
Hygiene Regulations 2009. 

The Food Act 1983 is the parent Act while the other five pieces of subsidiary legislation were 
enacted by the Minister of Health under the power given in section 34 of the Food Act 1983. The 
Food Act 1983 controls not only govern the local food industry but also imported food. The 
objective of the Food Act 1983 is to protect the public against health hazards and fraud in the 
preparation, sale and use of food, and for matters incidental thereto or connected therewith. The 
Act also protect consumers against unsafe food in respect of composition, false labelling and 
misleading advertisement. The Food Act 1983 is supported by the Food Regulations 1985 which 
prescribes compositional standards, standards for additives and nutrient supplement, standards for 
food packages and standards for labelling of particular food. All these standards are mandatory 
standards which must be complied with by the food manufacturers and both of these legislations 
are under the jurisdiction of the Ministry of Health. (Ahmad I.S, Fauziah M.N, Rohana, A.R, 2021) 

Trade Description Act 1972  

The main provisions on halal food and product can be principally found in regulations made under 
the general provisions of the Trade Description Act 1972 (hereinafter refer to as TDA 1972). The 
TDA 1972 prohibits false trade descriptions and false or misleading statements, conduct and 
practices in relation to goods or services, thereby protecting the interests of consumers. Under S.10 
and S. 11 of the TDA, there were two regulations made namely the Trade Descriptions (Use of 
Expression Halal Order) 1975 and the Trade Descriptions (Marking of Food) Order 1975. It must 
be noted that the Ministry that has been mandated to govern the TDA is the Domestic Trade, 
Cooperatives and Consumerism Ministry which was formerly known as Ministry of Domestic and 
Consumer Affairs. Under the TDA 1972, the applied laws and acts related to the enforcement of 
Halal were not subject to the jurisdiction of the Malaysia Department of Islamic Development 
(JAKIM). Their jurisdiction is only on certification process. (Zalina Z. & Siti Zubaidah, I, 2014) 

JAKIM use Malaysian Standards (MS) and the Manual of Malaysian Halal Certification Procedure 
for Halal certification. In addition, the Trade Descriptions (Use of "Halal") Order 1975 gives way 
to individuals or private companies to issue its own certificate and Halal logo. This was because, 
the Order did not mention the names of JAKIM or the State Islamic Religious Department (JAIN) 
/ State Islamic Religious Council (MAIN) exclusively as the competent agencies authorized to 
issue a Halal certificate and logo. 
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Trade Description (Certification and Marking of Halal) Order 2011 – (TDCM) 

 This Order made it specific that the agencies as the competent authorities mandated on this matter 
are the Department of Islamic Development Malaysia under the Prime Minister‟s Department 
(known as JAKIM-the federal agency) and the state‟s Islamic Religious Council (at state level) 
that can certify any foods, goods or services are halal in accordance with the previous mentioned 
Order. This provision denotes that all food, goods and services shall not be described as halal 
unless it is certified as halal by JAKIM, being the competent authority as mentioned above. As a 
consequence, only when the certification is done and satisfied, a specified halal logo can be used 
by the foods/goods operators. The TDCM confers exclusive right to JAKIM to issue halal 
certificate and logo. Hence, any other private halal logo or certificate or those who display 
‟artificial‟ halal certificate or logo on a food product or premise will subject to punishable 
offenses. 101 For the violation of the Trade Description (Certification and Marking of Halal) Order 
2011, if it is committed by a person, then, upon conviction, he/she shall be liable to a fine not 
exceeding Malaysian Ringgit 100,000.00 (USD30,000.00) or imprisonment for a term not 
exceeding 3 years or both while the penalty for a corporate body who commits the same offence 
is a fine not exceeding Malaysian Ringgit 250,000.00. 

Malaysian law on Food Labelling 

Labelling and advertisements are very important source of information to consumers, particularly 
when these labels and advertisements deal with food. Most consumers will rely on these two 
sources of information to learn more about the food that they are buying. The importance of labels 
to consumers is undeniable because it provides information to consumers when purchasing goods. 
Labeling protects consumer rather than manufacturer since consumers have the right to know, 
informed choice, food safety and the development of food innovation. In relation to food, labels 
contain information about the ingredients used, expiry date, manufacturer and others. Labels are 
capable of protecting consumers from taking food which is dangerous to their health.  

Section 2 of the Food Act 1983 defines label as any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive 
matter written, printed, stenciled, marked, painted, embossed, or impressed on, or attached to or 
included in, belonging to, or accompanying any food. Food Regulations 1985 has a specific part 
for labelling. Part IV deals with labelling in respect of the general requirements, language, 
particulars, form and manner, size and color and others. When there are standards prescribed for 
labelling in the Food Regulations 1985, manufacturers need to comply with the standards. Non-
compliance with the labelling standards will attract criminal liability under regulation 397 of the 
1985 Regulations. Section 16 of the Food Act 1983 states that preparing, packaging, labelling or 
selling food in a manner that is false, misleading or deceptive as regards its character, nature, value, 
substance, quality, composition, merit or safety, strength, purity weight, origin, age or proportion 
or in contravention of the Food Regulations 1985 is an offence. The offence is subject to conviction 
to imprisonment for a term not exceeding three years or to fine or to both. 

1550



Section 17 deals with advertisement in which no one is allowed to advertise food which is 
inconsistent with the provisions of the Food Act 1983 and the Food Regulations 1985. 
Advertisements which are likely to deceive a purchaser are also prohibited and is considered as an 
offence and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding three years or to fine 
or to both. In regard to penalty of the Regulation food 1985, any person who contravenes or fails 
to comply with any provisions of these Regulations commits an offence. 

The law that governs the labeling of halal food and sunnah food as well is Trade Description 
(Certification and Marking of Halal) Order 2011 which will be TDA 2011. As mentioned earlier, 
the TDA 2011 prohibits false trade descriptions and false or misleading statements of goods. 
Section 2 of the Act define “goods” includes ships, aircrafts, vehicles, animals, plants and crops 
and all kinds of movable property. Sunnah food is therefore ‘goods‟ which can falls under all kind 
of immovable property. Section 5 provide for prohibition of false trade description. Any person 
who applies a false trade description to any goods commits an offence and shall, on conviction, be 
liable if such person is a body corporate, to a fine not exceeding RM250,000 and if such person is 
not a body corporate, to a fine not exceeding RM100,00 or to imprisonment for a term not 
exceeding 3 years or to both. 

Manufacturer of sunnah food therefore cannot make false description as regards to for example 
quantity and composition. Therefore, If the product describe that the dates juice contains 90% of 
dates and only 10% of sugar but it’s actually vice, this can be regarded as false description as to 
composition. Section 7 provides that a trade description which, though not false, is misleading, is 
deemed to be a false trade description. This section emphasize that the description must not only 
be false only in order to be counted as liable. Misleading description is also caught under this Act. 
Section 18 provides for false or misleading statement in advertisement. False or misleading 
statement of sunnah food advertisement by exaggerating its benefit without any basis might fall 
under the ambit of this section. 

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) 

Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) is a risk management tool which is primarily 
used to manage food safety risks. A HACCP system allows consumers to identify hazards and put 
in place controls to manage these throughout the supply chain during production. Malaysia 
HACCP criteria meet the requirements of the Codex Alimentarius Commission (CAC) established 
by the World Health Organization and the Food and Agriculture Organization of the United 
Nation. The purpose is to bring together international food standards, guidelines and codes of 
practice to ensure fair trade. It can also be used to support the requirements of management 
standard requirements, such as ISO 22000 food safety management. (Al Sharu, A.I, Mohd Noor, 
F, Abdul Rahman, R: 2021)  

The benefits of HACCP can be summarized as follows. The first one is effectively managed 
food safety risks across the whole supply chain. To implement internationally recognized food 
safety hazard controls. Thirdly is to give producers, stakeholders and suppliers confidence in 
the controls. The fourth benefit is to align HACCP with ISO 22000 to improve food safety 
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management systems and lastly is to continually review and improve the system so it stays 
effective. Malaysian Standard MS 1480 has been published by Department of Standards to 
describe the requirements for food safety according to the Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) system to ensure the safety of food during preparation, processing, 
manufacturing, packaging, storage, transportation, distribution, handling or offering for sale or 
supply in any sector of the food chain. HACCP principles specify requirements for food safety 
system where an organization in the food chain needs to demonstrate its ability to control food 
safety hazards in order to ensure that food is safe at the time of human consumption. The second 
revision of MS 1480:2019 Food Safety According to Hazard Analysis and Critical Control 
Point (HACCP) System was published on 3rd January 2019. This standard cancel and replaces 
MS 1480:2007. 

HACCP Food safety management is paramount to all types of business large and small business, 
whatever its size or location. In fact, HACCP can add value to the entire supply chain with 
improved hazard controls. This is due to the understand that small companies may have less time 
and smaller budgets to work with. Therefore, HACCAP have designed services packages to the 
needs of small entrepreneurs or SMEs and also to overcome these challenges in that kind of 
business (SMEs).   

FINDING AND CONCLUSION 

This research shows that Malaysian Gastronomy particularly on the sunnah food has developed 
and undergone the innovation phase which has contributed significantly to the halal industry in 
Malaysia. We are not rejecting research or innovation of sunnah food. Of course research and 
innovation is encourage in Islam. However, it is suggested that a thorough and comprehensive 
scientific research on sunnah food should be conducted in order to prove the validity of the 
efficacy and benefits to health. It is undeniable that there are manufacturers who just focus on 
the making of profit without considering the health of consumers who bought their product, In 
addition, the legislation on halal food especially sunnah food should be properly implemented. 
As Maqasid as-Shariah always emphasis on the protection of life as one of the priority that need 
to be take care properly, there is a need to do further research to study about sunnah food. The 
research could be set as guidelines because mixing various ingredients and other ingredients 
should also be scrutinized. This is to ensure that consumers benefited from the sunnah food and 
not detrimental to their health. 
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GASTRONOMY TOURISM: CHALLENGES AND TRENDS 
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ABSTRACT 

Gastronomy tourists can be in the form of travelers that pre-plan to visit a winery or specific 
restaurant before their trip, but it is not the main reason they are traveling to a specific 
destination. Hence, most global travelers are gastronomy tourists. This shows the importance of 
this form of tourism and the economic impact it can provide for destinations. The nature of 
gastronomy tourism is becoming increasingly diverse, which is helping to broaden its appeal to a 
wider range of visitors. Gastronomy has appeared like an indispensable element in order to get to 
know the culture and lifestyle of a destination and so embodies all the traditional values 
associated with the new trends in tourism: respect for culture and tradition, a healthy lifestyle, 
authenticity, sustainability, experience etc. This leading role of gastronomy when choosing a 
travel destination has resulted in the growth of gastronomic offer based on high quality local 
products and the consolidation of a separate market for food tourism. Provided that everything 
mentioned above constitutes the main reason or motivation to travel for visitors to a particular 
destination or at least on significant motivation. Tourists are more experienced and informed, 
have more disposable revenue and more leisure time to travel, and thus tourism permit them to 
escape from the daily routine of their usual working and living environment. Tourists are looking 
after the origin of the gastronomic food, legends and stories about the food, history, making it an 
expression of cultural tourism. In this paper, an attempt will be made to study the trends and 
challenges of Gastronomy Tourism as an emerging tourism concept. 

Keywords: Gastronomy Tourism, Gastronomic Tourism Products, Leisure, Destination 
Marketing 

GASTRONOMY TOURISM: CHALLENGES AND TRENDS 

INTRODUCTION 
If gastronomy tourism is marketed effectively, the widely considered ‘niche’ form of tourism 
could create a significant boost in visitation and expenditure. Gastronomy tourists traveling with 
food and drink being a primary motivator for visiting a destination are most likely to be high-
value tourists. Moreover, gastronomy tourism reduces the impact of seasonality, which has a 
profound negative impact on the destinations in the regions that global respondents stated had the 
most exciting food and drink flavors. As high-value gastronomy tourists will often travel to 
destinations at a time when particular dishes and drinks can be produced at their highest quality, 
they can create influxes of visitation and much-needed expenditure in the off-season. 
Gastronomy is a fashionable trend, a hobby for thousands, and one of the main reasons for many 
to travel. People seek to experience food in the same way that they seek out other elements of 
diferent cultures like art, music and architecture. Gastronomy tourism ofers enormous potential 
in stimulating local, regional and national economies and enhancing sustainability and inclusion. 
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It contributes positively to many levels of the tourism value chain, such as agriculture and local 
food manufacturing. Linking gastronomy and tourism also provides a platform for the promotion 
of cultures through their cuisine. This not only assists in destination branding, but also helps to 
promote sustainable tourism through preserving valuable cultural heritage, empowering and 
nurturing pride amongst communities, and enhancing intercultural understanding. Through a 
visit to a food festival, cooking class or farm-to-table dining experience, tourists garner a better 
sense of local values and traditions. 
Gastronomy tourists are demanding products and services to enhance their health and wellbeing. 
This is resulting in foods and drinks adding longevity to travelers’ lives to act as pull factors for 
destinations. National cuisines that place a strong focus on natural ingredients stand to benefit 
from this trend. The health benefits of the foods that are exclusive to a destination’s land or can 
be grown or reared to the highest quality within their borders should be heavily marketed within 
promotions related to gastronomy tourism. The increased concern regarding health and wellbeing 
has heightened the demand for health and wellness retreats as well. 

Gastronomy Tourism: Segmentation 

The gastronomy tourism market has become segmented into specialist niches such as food 
festivals, food tours, food museums, cooking classes, wine trails, vegan tourism, producer visits, 
and local farmers’ markets. 

Food festivals – The Eat Drink festival in Nigeria offers a varied selection of food and drinks 
served by some of the best chefs, restaurants, and street food vendors in Lagos. 

Food trails – Cape Food & Wine offers several different full-day tours in Cape Town and 
introduces tourists to the gastronomic offering of their destination, combined with local culture. 

Food museums – Wonderfood Museum Penang is packed with replications of the unique and 
diverse food of Malaysia and is attractive to existential and diversionary gastronomy tourists. 

Cooking classes – Templation offers a unique cooking class in Cambodia. Tourists can join the 
chef in the local market to pick out the food which they will cook under his or her supervision. 

Wine and food tastings – Vasjia Secreta is the oldest winery in Cafayate, Argentina. It offers 
wine tastings to tourists daily. Next to their tastings, they have a wine museum where they 
educate tourists about the history of their establishment. 

Key Traveler Types in the Gastronomy Tourism Market 

The key traveler types in the gastronomy tourism market are recreational tourists, diversionary 
tourists, existential tourists, and experimental tourists. 

Recreational Gastronomy Tourists: They tend to prefer familiar foods to feel safe and 
comfortable in a destination. An average recreational tourist may seek out fast-food chains, 
package tour foods, and restaurants with a predictable menu, or a menu that offers food from the 
tourist’s home country. As these tourists are not motivated by food and drink tourism, they will 
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not heavily research where to go for gastronomic experiences and are likely to spontaneously 
choose a restaurant or bar when walking past it. 

Diversionary Gastronomy Tourists: Diversionary gastronomy tourists prefer party destinations 
and social experiences but are not overly concerned about the setting of where the holiday or trip 
takes place. They place a greater emphasis on the people they are with. For diversionary 
gastronomy tourists, food and beverage must come easily and be accessible, and there must be 
plenty of it for them to feel like they are receiving good value. Quantity is essential for them 
rather than gourmet cuisine. 

Existential Gastronomy Tourists: Existential gastronomy tourists tend to seek out local and 
regional cuisine and eat where the locals do. They prefer simple and rustic restaurants over posh 
high-end offerings. When searching for gastronomic experiences in the pre-trip stage, existential 
tourists utilize authentic sources for travel information, such as personal travel blogs written by 
respected personalities in travel and read specialized travel literature and guides. They are also 
motivated by educational experiences and are interested in cooking schools, cooking classes, 
fishing trips, wine tasting, and food festivals. This interest shows that many of these travelers 
will travel with the primary motivation of undertaking gastronomic activities 

Experimental Gastronomy Tourists: Experimental gastronomy tourists are often seen as trendy 
and embrace the latest foods, fashions, and cooking techniques. They seek out restaurants with 
innovative menus and other gastronomic experiences that are highly exclusive.  

They travel for personal indulgence and to experience luxury with fine cuisine and experiences 
that are exclusive due to the premium which must be paid. They require very niche experience. 

Key Discussions 

The development of tourism nowadays it is paradoxical, it generates simultaneous processes of 
globalization and appreciation for local resources. Tourist destinations are indebted to maintain 
competitiveness in an increasing competitive environment and engaged in a constant struggle to 
maintain a part of the market (Dozier, 2012). The world is becoming more open; however, 
tourists seek experiences based on identity and local culture. Recently, the cuisine has become an 
indispensable element in knowing the culture and lifestyle of a territory. Cuisine embodies all the 
traditional values associated with the new trends in tourism: respect for culture and tradition, a 
healthy lifestyle, authenticity, sustainability and feelings associated with it. Also, the gastronomy 
is an opportunity to revive and diversify tourism, promote the local economic development, 
involving different professional sectors (manufacturers / suppliers, chefs, markets, etc.), and 
bringing new uses to primary sectors. This primary role of gastronomy in destination choice and 
tourist consumption resulted in increased for gastronomical offers based on high quality local 
products and strengthening a separated market for gastronomic tourism. 

Gastronomic tourism is an emerging phenomenon that is developing like a new tourist product 
due to the fact that one third of the trip budget is spent on food consumption. Because of this, 
local cuisine is an important factor in terms of holiday quality. One of the most used definitions 
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of Gastronomic tourism is one proposed by (Lee et al., 2015): gastronomic tourism "is a journey, 
in regions rich in gastronomic resources, ho generate recreational experiences or have 
entertainment purposes, which include: visits to primary or secondary producers of gastronomic 
products, gastronomical festivals, fairs, events, cooking demonstrations, food tastings or any 
activity related to food." This journey of experiences is on a close connection with a lifestyle that 
includes experimenting, learning from different cultures, accumulation of knowledge and lessons 
learned, by eating, about the qualities or attributes related to culinary tourism, and culinary 
specialties produced in the regions visited. The gourmet tourism experience is considered as 
such, if everything mentioned above is the main reason or motivation to travel, for visitors, to a 
specific destination. 

To define the gastronomy we highlighted three approaches namely the (Taar, 2014).  

-Gastronomy is a fine cuisine, it is a patrimony established by generations of cooks and is the 
result of a delicate processes. Gastronomy is studying the physical characteristics of foods (such 
as quality) and seeks to better understand the processes that occur when food is consumed - Food 
is the source of inspiration and pleasure (Archestratus, 4th century BC). 

 -Gastronomic tourism is a niche travel who tries to achieve a perfect balance between useful and 
pleasant, between the daily needs of food and culinary experiences that can positively mark 
tourists.  

Consumption is an integral part of the tourist experience, which are represented by (Diaconescu 
& Nistoreanu, 2013):  

- Visiting places; - Attendance to different traditions and customs; 

 - Eat local cuisine. Gastronomic tourism includes several subtypes if we look from the 
perspective of food or dishes, so we have offers for: food such as bacon, cheese, meat, fish, fruit, 
truffles and drinks such as wine, beer, brandy, tea or sake.  

Within the gastronomic tourism the gastronomic routes are very popular tourism products. This 
being a genuine system, and consist a complex thematic tourist offer. Along the route tourists 
can find information about other attractions (Marinescu, 2014). According to a survey from 
World Tourism Organization, over 88% of its members believe that gastronomy is a strategic 
element in defining the destination brand and image, and over 67% say that their country has its 
own gourmet brand. In terms of tourism products, the study conducted has shown that the most 
important are: gastronomic events (79%), gastronomic routes (62%), cooking courses and 
workshops (62%), visits to local markets and producers (53%) (WTO, 2012). Gastronomic 
routes become some of the most advanced products in the field. Gastronomy routes is a system 
that represents a complete and a thematic tourist offer defined by one or more routes from a 
particular geographic area (although, in reality, cuisine has no borders) with a number of 
products or tourism sites such as factories and restaurants, which are listed in tourist guides and 
revolve around a specific food, product or type of food generally with differentiated quality, and 
events or gastronomic activities. The route also informs about other sites and attractions, thereby 
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promoting economic development throughout the area. Therefore, the idea is to bring together 
different types of tourist attractions and offer them in a convenient package so that tourists stay 
longer in the area in contrast to the places where only one type of attractions were presented. 
Gastronomic routes will be successful if they will manage to activate gastronomic heritage and to 
turn it into gastronomic tourism as a point of attraction for tourists, while making a difference 
compare to the competition. 

There is a broad consensus in the literature that classifies tourist motivation as internal stimulus 
or "push" or external stimulus or "pull". First stimulus is analyzed in terms of demand and 
determines the tourist to travel to destinations which often includes: gastronomic, social and 
egocentric, like the monotony escapades desires, relaxing with family, recreation, exploration, 
social interaction and emotional connections. Resources considered factors "pull" ("attraction") 
are: cultural and natural attractions, special events and festivals, food experiences in destination 
and other opportunities for recreation and entertainment. Friendly attitude of the residents, 
gastronomic variety and diversity attributes and characteristics of the destination such as 
proximity are other pull factors. (Ispas, 2011) specifies that tourist motivation is a set of internal 
reasons, determined by education, needs, demands, interests and tastes of an intimate nature that 
guides and gives value to tourism demand. 

CHALLENGES 

In spite of the beneits associated with gastronomy tourism, it is necessary to think about the 
challenges that local governments, educational institutions and civil organizations have to face in 
order to reach their respective development goals. It is important to have an equitable 
distribution of the benefits provided by gastronomy tourism among the sectors involved. Not 
only is it crucial that farmers, cooks and chefs are seen as an integral part of the tourism value 
chain, but also that the proposals offer them a central role with the intention to preserve 
biodiversity and gastronomic culture. The real challenge is to overcome the stereotypes 
generated in culinary tourism centered on restaurants, and to take travellers to the real source 
where they can taste local dishes and interact with the cooks. 

According to (Dozier, 2012), it is obvious that gastronomy plays an indispensable role in the 
promotion of tourism. In the development of gastronomic tourism, traditional strategies can offer 
the possibility to use the strategic tools to articulate the quality, variety and uniqueness of local 
products and gastronomy of a territory. Consequently, the creation of plans to form development 
guidelines and create gastronomic tourism products is perceived as a priority for tourist 
destinations. Fundamentally, in the field of marketing and promotion the importance presented 
by gastronomy is based on a strategy to build the image and the brand of the destinations. Key 
factors in this matter are: development of high-quality and credible promotional tools-such as 
gastronomic guides-the organization of events, the media and use of the Internet and social 
networks. In conclusion, both in the conceptualization as well as in the development of product 
offerings and promotion, members of the company make arrangements on the importance of 
establishing cooperation instruments between all actors in the value chain of gastronomic 
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tourism at the local level (producers, fisherman, markets, fish markets, restaurants, hotels, tour 
operators, public administrations etc.). 

Currently, gastronomic tourism is perceived nowadays as one of the significant commitments for 
strengthening or consolidating certain tourist destinations, due to the importance, increasingly 
greater, that the knowledge of everything related to gastronomic culture has for the travelers. In 
fact, there are already certain travelers who consider going to a specific restaurant or simply 
getting to know the cuisine of a specific geographic area better as the primary motivation for 
their trip. 
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THE TUNISIAN FOOD HERITAGE AND ITS ROLE IN PROMOTING 
THE TOURISM SECTOR 

Prof. Dr. Selmane Kaouther 
Institut des Hautes Etudes Touristiques de Sidi Dhrif, Université de Carthage, Tunisia 

ABSTRACT 

This intervention comes within the framework of the research in food heritage and the 

importance of Tunisian dishes in attracting tourism. In fact, the tourism sector is one of the 

most prominent sectors of the national economy. Initially, we tried to introduce the Tunisian 

food heritage by focusing on two characteristics: First, the richness of the original food stock 

of the Tunisian Cuisine which reflects how it was influenced by many successive cultures 

over the country. Then we tried to examine ways of protecting and valuing the Tunisian food 

heritage as well as the difficulties we face when studying Tunisian culinary heritage. 

 ملخص

ي استقطاب 
ي وأهم�ة األ�الت التو�س�ة �ف

اث الغذائئ ي ال�ت
ي إطار البحث �ف

ل �ف ف هذە المداخلة تت�ف

ي البالد التو�س�ة واحد من أبرز القطاعات المكونة لالقتصاد 
الس�احة، إذ �مثل قطاع الس�احة �ف

ف :  ف ع�ي خاصيتني ك�ي ي التو��ي و ذلك بال�ت
اث الغذائئ ي مرحلة أو� حاولنا تقد�م ال�ت

ي .�ف ثراء الوطئف

ي األص�ل
للمطبخ التو��ي الذي �عكس تأثرە بالعد�د من الثقافات المتعاقبة ع�  مخزون الغذائئ

ي التو�س�ة والصع��ات ا
اث الغذائئ ف ال�ت ي نواجهها البالد ثم حاولنا أن ندرس سبل حما�ة و تثمني لئت

عند دراسة تراث الط�ي التو��ي 

ي تنم�ة القطاع الس�ا�ي 
ي التو��ي ودورە �ف

اث الغذائئ  ال�ت

ي استقطاب 
ي وأهم�ة األ�الت التو�س�ة �ف

اث الغذائئ ي ال�ت
ي إطار البحث �ف

ل �ف ف هذە المداخلة تت�ف

ي البالد التو�س�ة واحد من أبرز القطاعا
ت المكونة لالقتصاد الس�احة، إذ �مثل قطاع الس�احة �ف

 . ي  الوطئف

1560



ي �عد إحدى تجل�ات اله��ة الوطن�ة لما �كتسبه من أبعاد ثقاف�ة واقتصاد�ة 
اث الغذائئ إن ال�ت

اث غ�ي المادي  وصح�ة ورم��ة واجتماع�ة وهو أحد أشكال التعب�ي عن ال�ت

إرثها بزخم كانت تو�س ملت�ت العد�د من الحضارات والشعوب والملل، ومن الطب��ي أن يزخر 

 من العادات والتقال�د والل�نات واأل�الت أ�ضا. فالمطبخ التو��ي �عكس العد�د من الثقافات

ي اإلسال�ي ف نكهته المتوسط�ة وتار�خه العرئب فمن خاصّ�ات المطبخ التو��ي أنه �جمع بني

ا من المطبخ أ ، �عد جزء� ���ة. فأسلوب الّطبخ المّتبع لدى الّشعب التو��ي ي وجذورە ال�ب لمغارئب

. وهو خالصة ثقافات عد�دة ب����ة، بون�ه، ع���ة، يهود�ة، ترك�ة، ا�طال�ة،  والمطبخ المتوس�ي

 وثقافات أخرى

 .. ا ع� الحبوب من قمح وشع�ي �عتمد الطبخ التو��ي وتقوم األطباق التو�س�ة األصل�ة أساس�

ف القمح،لحم أساسا ع� اله��سة، التابل، ز�ت ال��تون، الفلفل األحمر الحار، ال قد�د، طحني

ي 
ف عن�ا أساسّ�ا �ف وات والتوابل األخرى. �عد الخ�ب الضأن، الثوم، و األسماك و العد�د من الخ�ف

ه �كون مصاحبا لجميع األطباق تق��با وعادة ما يتّم استعماله بالغمس 
ّ
، إذ أن المطبخ التو��ي

ي متن�ع، وهذا 
اث غذائئ ي لتناول المرق. تزخر البالد التو�س�ة ب�ت

ما يؤكد ثراء مخزونها الغذائئ

 . ي
 األص�ل و�عمق تمّسكها بعاداتها و تقال�دها وانفتاحها ع� الحضارات السابقة وتراثها الغذائئ

وتينات  ة الرومان�ة، و�ي مصدر لل�ب ي تعود للف�ت تعت�ب "البس�سة" من أقدم األطباق التو�س�ة الئت

 ات عشب�ة وسك��ات بطيئة االمتصاص. النبات�ة لما تحت��ه من قمح وشع�ي و�قول جافة ومكون

أما ال�سك�ي وهو الطبق التو��ي األشهر والمرتبط بكل المناسبات و االحتفاالت وحئت موا�ب 

، فهو ب��ري  ف  عن أنه الطبق الذي ارتبط بالصدقة و�التقرب لألول�اء الصالحني
ً

الدفن والعزاء فض�

ياألصل ، وُ�طبخ بلحم الخروف وال�سك�ي بـ"العلوش"، 
ا �ف رمز إل�رام الض�ف وهو الحا�ف أ�ض�

ف   هو طبق تقل�دي ب��ري، وهو م��ــــج بني
ً

زقان مث� مواسم الحصاد والعولة. فال�سك�ي بال�ب

ە  ّ ي وخاصة وال�ة ال�اف، فهذا الطبق ح�ف الحالوة والملوحة اختصت به وال�ات الشمال الغرئب

ي ا
ي تو�س. و�ف  ب�قامة دولتهم شمال غرئب

ً
زقان" النوم�ديون احتفا� ة، أصبح "ال�ب لسنوات األخ�ي
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تظاهرة ثقاف�ة �ق�مها سكان الجهة، فتولت جمع�ات ص�انة المدينة ال�اف تنظ�م هذە التظاهرة 

ا عن ال�سك�ي  ف ا و مم�ي ها و�ثرائها بالعروض واللقاءات. �ظل ال�سك�ي التو��ي مختلف� وتأط�ي

ە ومكوناته.   ليب�ا والمغرب والجزائر من زاو�ة تحض�ي

ف أن  هذا أما   . إن المصادر التار�خ�ة تبني ي
كة ،  فهو طبق فرعوئف طبق الملوخ�ة ، رمز للخ�ي و ال�ب

ف الذين أطلقوا عليها  ي وانتقل من بلد إ� آخر وأصبح أ�لة الملوك العثمانيني
طبق أصله فرعوئف

 اسم ملوك�ة ووصلت لتو�س عن ط��قهم. 

ي العد�د من األ 
طباق وطرق األ�ل إ� بالدنا ، مثل استخدام وأح�ف األتراك أثناء الحكم العثمائف

ي كل 
ي تقدم �ف ها العثمانيون: البقالوة الئت ف األطعمة ��ث ي السلطات، ومن بني

ز�ت ال��تون �ف

، وهو طبق ال �غ�ب عن المائدة التو�س�ة خالل شهر  �ك" فأصله تر�ي األفراح. كذلك "ال�ب

" األ�لة الشعب�ة التو�س�ة المش ي هورة، فقد أئت بها العثمانيون إ� رمضان، وكذلك "ال�فتا�ب

 تو�س. 

ف األد�ان، فقد تبئف  ي المطبخ التو��ي لتكون أطباقهم رمزا للتعا�ش والتسامح بني
ر اليهود �ف

ّ
وقد أث

 التو�سيون هذە األ�الت ومنها "الشمنكة" وكذلك "الْعُقد"

ي  أصبحت تو�س�ة  كما جلب األندلسيون أطباقا شئت  ومن أشهر أنواع الحل��ات األندلس�ة الئت

اليوم "كعك الورقة" .  كذلك الزالب�ة و المخارق حل��ات من أصل أندل�ي أئت بها االندلسيون 

ي صنعها بمجرد استقرارهم بوال�ة باجة لتصبح ف�ما بعد خاص�ة 
من بالدهم وأصبحوا يتفننون �ف

 من خاص�ات الجهة. 

ي 
اث الغذائئ  سبل حما�ة ال�ت

اث غ�ي المادي الذي تول�ه منظمة األمم المتحدة تراث الط�ي هو أحد أشكال الت عب�ي عن ال�ت

�عاتها لحما�ة هذا  ا من خالل إجراءاتها و��ث ا�د� ف ا م�ت ��ة والعلم والثقافة (اليو�سكو) اهتمام� لل�ت

اث وتع��زە.   ال�ت
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ي غ�ي المادي منذ 
اث الثقا�ف الدول األطراف إ� تحد�د  2003دعت اتفاق�ة اليو�سكو لصون ال�ت

ي مجاالت عد�دة ووصف 
ي أراضيها، �ف

المعارف والممارسات التقل�د�ة والحديثة الموجودة �ف

 ومتنوعة كالطقوس واالحتفاالت والعروض والحرف ال�دو�ة

ي التو��ي و ذلك ب�دراج مادة 
اث الغذائئ ف ال�ت ي تثمني

اله��سة “وقد لعبت اليو�سكو دورا هما �ف

اث ال ”التو�س�ة  ��ة و طبق ال�سك�ي ضمن قائمة ال�ت المادي لمنظمة األمم المتحدة لل�ت

ي  والعلوم والثقافة. 
ي التو��ي �لعب دورا هاما �ف

اث الغذائئ اف الدو�ي بأهم�ة ال�ت وهذا االع�ت

و�ــــج للس�احة التو�س�ة .   ال�ت

��ة  كما قبلت عدة دول، ع� غرار البالد تو�س، اتفاق�ات وتوص�ات منظمة األمم المتحدة لل�ت

ي تو�س، تم اتخاذ تداب�ي والعلم والثقافة (ال
ي أراضيها. �ف

يو�سكو) لتط��ر تراث الط�ي الموجود �ف

ي مجتمع وحضارة شمال 
اث الط�ي الذي �جد مكانه �ف ي لضمان حما�ة ال�ت ع� المستوى الوطئف

 إف��ق�ا. 

 ، اث التو��ي ي إطار شهر ال�ت
و�تج� هذا �شكل أسا�ي من خالل االحتفال بهذە "التقال�د"�ف

ه جميع مناطق البالد. وهكذا، يتم تنظ�م العد�د من الفعال�ات لعرض "تقال�د" الذي �شارك ف�

وات وتفض�ل ز�ت ال��تون ي بالحبوب ال�املة والبقول والخ�ف  العودة إ� الطعام الغئف
ف � اهتمام المسؤولني ف بفن األ�الت و�س�ت �ستقطب هذە معارض والتظاهرات أنظار المهتمني

ف األجانب بتو�س  والدبلوماسيني

ي التو��ي كق�مة ثقاف�ة وغذائ�ة وس�اح�ة 
اث الغذائئ كما تهدف هذە األ�شطة اإلشادة بال�ت

ي  ف الشباب وذلك بخلق فرصة ال�تشاف بعض األطباق الئت والتأس�س لج� تواصل بينه و�ني

اث�ة ي تنم�ة وتدع�م الس�احة ال�ت
ت تار�ــــخ األجداد بما �ساهم �ف ف م�ي

ي نواجهها عند دراسة الصع��ات ا  تراث الط�ي التو��ي لئت
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ي هذا المجال مما توجب 
ي تو�س، ثراء تراث الط�ي غ�ي معروف، �سبب ندرة مصادر ومراجع �ف

�ف

ي التو��ي وهذا �مثل خطوة أو� وأساس�ة 
اث الغذائئ الق�ام بعمل�ة جرد للمنتجات المحل�ة ولل�ت

ي مرحلة الحقة
 حئت يتسئف الحفاظ عليها وتثمينها �ف

وع جرد  ي إطار م�ث
اث  دراسة بعض النماذج ف�ف ي لل�ت ي الّ�ماّدي قام المعهد الوطئف

اث الثقا�ف ال�ت

 من الثقافة الغذائ�ة التقل�د�ة

ي ذكرها: 
 و�ي كاآلئت

 بصفاقس ال��ت ع�  : 7/006جذاذة 
 La ةواالجتماع�ّ  ةالمطبخ�ّ  الممارسات و  والمهارات المعارف:  اله��سة : 4/015جذاذة 

harissa: savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales 
 بلمطة البس�سة أ�لة : 4/020جذاذة 
 قليب�ة كعك : 4/021جذاذة 
مولة : 4/022جذاذة   صفاقس �ث

 الصفاقس�ة المرقة : 4/023ذة جذا
  – والمهارات المعارف النخلة : 6/033جذاذة 

Le palmier, savoirs, savoir faire … 
كاو“ �سمك المرتبطة ةالمطبخ�ّ  التقال�د  : 4/039جذاذة   المنست�ي  بمدينة” ال�ث
 والممارسات والتقال�د  والمهارات المعارف: اللوز  شجرة : 6/044جذاذة 
  / استهال�ه و  ب�نتاجه المرتبطة والممارسات والمهارات المعارف: ال�سك�ي  : 4/045جذاذة 

Le couscous: Savoirs, savoir-faire et pratiques liés à sa production et à sa 
consommation 

ف  :  4/051 جذاذة  والطقوس والمهارات المعارف: جندو�ة بجهة الخ�ب
ي  ال��تونة :  6/064جذاذة 

 والممارسات والمهارات المعارف: صفاقس �ف

ي الّ�ماّدي
اث الثقا�ف وع جرد ال�ت اث عبارة عن  م�ث ي لل�ت جذاذات تقدم نماذج من للمعهد الوطئف

ّ ل اث اعتمد فيها تصن�ف سبا�ي ي تفص�لههذا ال�ت
: التقال�د  مجاالته ، فكانت ع� الّنحو اآلئت

ّ الالماّدي،  ي
اث الثقا�ف ي ذلك اللغة كواسطة للتعب�ي عن ال�ت

، الشفوّي بما �ف الشف�ّ�ة وأشكال التعب�ي

الفنون وتقال�د أداء العروض ، الممارسات االجتماعّ�ة والطقوس واالحتفاالت ، الثقافة الغذائ�ة 

اثّ�ة، المعارف والممارسات المّتصلة بالّطب�عة وال�ون،المهارات التقل�د�ة، األلعاب ا لشعبّ�ة ال�ت

اث الالمادي عموما المرتبطة بالحرف التقل�دّ�ة.  وع شمل ال�ت  لمعهد ا و لم �ختص فيهاهذا الم�ث
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ي 
اث الغذائئ ي  بدرس ال�ت

اث الغذائئ إذا  �جب تع��ز عمل�ة توثيق عاداتنا الغذائ�ة تفاد�ا الندثار ال�ت

ي ا  لوطئف

ي الخارج. فالبالد التو�س�ة 
ي التو��ي �ف

اث الغذائئ ورة م��د التع��ف بال�ت كما �جب اإلشارة إ� �ف

، الذي أصبح أحد أفضل العوامل الدافعة  ي
و�ــــج تراثها الغذائئ لديها اآلن انفتاح دو�ي كب�ي ل�ت

 لجذب الس�اح. 

ا، ح�ث �ضعف   فادح�
�
ي صورة منصهرة وهذا �عت�ب خطأ

ي �ف عادة ما يتم تقد�م المطبخ ألمغارئب

ي �شأت بفضل تعاقب العد�د من الحضارات.  اث بأ�مله وثروة الط�ي الئت  ال�ت

ن بالمناسبات التو�س�ة كاألعراس واألفراح والمناسبات  ي التو��ي لطالما اق�ت
اث الغذائئ إن ال�ت

ي كل األوقاتالدين�ة ل�ن �جب ت
 جاوز ذلك لتصبح تلك األ�الت متوفرة �ف

كما نؤكد أهم�ة الرج�ع إ� العادات الغذائ�ة واستعادة األ�الت التقل�د�ة مكانتها ع� موائدنا   

ي تعتمد  ة بالصحة والس�ما منها الئت نظرا لفوائدها الصح�ة المتعددة وتجنب األ�الت الم�ف

 والمنتجات المحورة جين�االمواد ال��م�ائ�ة وال��وت المشبعة 

ام بمكوناتها الحق�ق�ة حفاظا ع�  ف ام خصوص�ات األطباق التو�س�ة واالل�ت والحرص ع� اح�ت

ي الس�احة 
ي تو�س بما �دعم دورها �ف

مذاقها الط�ب ونكهتها األصل�ة عند تقد�مها للس�اح �ف

 الغذائ�ة ع� الساحة الوطن�ة

 تعاقب الحضارات وتنوعها ع� أرضها، و�ي تكشف إّن اله��ة الغذائ�ة لتو�س، ل�ي دل�ل ع�

ا عن انفتاح هذا البلد وقابلّيته إلثراء مكوناته والتأقلم مع ثقافات مغايرة  أ�ض�
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ÖZET 

Dünyada ve ülkemizde değişen turizm trendleri sayesinde yönümüzü deniz kum güneş 
üçlüsünden çevirip, alternatif turizm türlerine dönmüş bulunmaktayız. Gastronomi turizmi 
yılın her ayında turistleri destinasyona çekme potansiyeline sahiptir. Bu yönüyle 
mevsimsellikten etkilenmemesi onu diğer turizm türlerinden bir adım öne taşımaktadır.  
Azerbaycanın Gence-Gazak economic region gastronomi potansiyelini belirlemede ve 
gastronomi değerlerini ön plana çıkarmada tanıtım eksikliği, Gence  ili anlamı  hakkında 
ingilizce  kötü imajın bulunması, gastronomi lezzetlerinin tek çatı altında toplanmaması, 
odaklanan değerler içerisinde çoğunlukla et ve et ürünlerinin yer alması, turizm için yeterince 
kamu desteğinin sağlanamaması ve gastronomi amaçlı yapılan festival vb. etkinliklerdeki 
fiziki koşulların yetersizliği gibi sorunlar, çalışmadan elde edilen olumsuz sonuçlar 
arasındadır. Gence-Gazak economic region sahip olduğu coğrafi konum etkisiyle verimli 
topraklarının bulunması, birçok medeniyeti içinde barındırması, kültürel ve tarihi dokusu ve 
kendine has yemek pişirme tekniklerine sahip olması ise Gence-Gazak economic region 
olumlu etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Gastronomi etrafında gelişen modern 
turizm endüstrisinin kendine özgü özelliklerinin ve belirleyicilerinin analizi olan bu 
çalışmanın amacı, mevcut pazar yapılarının ve gelecekteki gelişmelerin incelenmesine 
dayanmaktadır. Bu amaçla seçilen araştırma yöntemi, hem ampirik hem de teorik düzeyde bir 
vaka çalışmasının analizidir. Son dönemde kendine has özellikleriyle gastronomi turizminin 
gelişmeye başladığı Gence-Gazak ekonomik bölgesi örneği, büyük potansiyelinin 
dinamiklerinden yararlanarak endüstriyi geliştirmek için stratejik bir plan önermek için uygun 
bir temel teşkil etmektedir. 

GİRİŞ  

Her geçen yıl artarak önemli bir ivme kazanan turizm endüstrisi, büyük bir gelir ve istihdam 
yaratma kaynağıdır. Günümüzde bütün destinasyonlar turizmin farkındadır. Bu farkındalık 
destinasyonlar arası rekabetin artmasına yol açmaktadır. Zamanla yeni destinasyonlar ortaya 
çıkmakta ve “bu rekabetten nasıl galip çıkılabilir?” sorusunun cevabı bulunmaya 
çalışılmaktadır. Rekabet avantajı elde etmek isteyen destinasyonlar stratejiler geliştirmekte, 
ürün çeşitlendirmesi yoluna gitmektedirler. Turizm endüstrisi için turistlerin belirledikleri 
destinasyonlar  o bölgenin markalaşmasında önemli rol oynamıştır. Turistlerin bu destinasyon 
seçimlerini planlarken kendi ilgi alanlarına göre seçim yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu ilgi 
alanlarından birinin de hangi destinasyon seçilirse seçilsin yeme içme olduğu anlaşılmaktadır. 
Bundan yola çıkılarak artık turizmin en önemli alanlarından biri de gastronomi turizmi 
olmuştur. Her ülke için önem taşıyan gastronomi turizminde, özellikle gelişmiş şehirler 
yöresel tatları ile anılmaktadır. 
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Bir bölgenin kendine özgü ve farklı bir kültürü, çeşitliliği varsa o bölge için mutfak 
kültüründen söz etmek mümkündür. Azerbaijan sahip olduğu coğrafi konum nedeniyle 
yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu çeşitlilik farklı kültürlerin farklı 
bölgelerde yemek kültürü oluşturmasına neden olmuştur. Mutfağımız yemek kültüründe 
birbirinden farklı kendine özgü ve çok çeşitli örneklere sahipken pişirme tekniği ve 
sunumuyla birçok uluslararası mutfakla yarış içindedir. Bu kapsamda ülkemizde son yıllarda 
özellikle Gence-Gazak economic region gibi illerimiz gastronomi turizmi için  yerel turistler 
için oldukça ilgi duyulan destinasyonlardır. Malesef yabancı turistler Gence-Gazak economic 
regionunun  bu turizm potensialinden pek haberdar deyiller. 

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ 

Araştırma sadece ikincil verilere dayanmaktadır. Bu nedenle, turizmde yerel gıda 
geliştirmenin nasıl yapıldığına genel bir bakış sağlamak için önceki bazı çalışmalar 
seçilmiştir. Teorik olarak, yemek turizmi tanımına atıfta bulunularak, yemek turizmi, birincil 
veya ikincil gıda üreticilerini, yemek festivallerini, restoranları ve belirli yerleri ziyaret 
etmenin ana nedeni olarak yemekten zevk almak için birincil motivasyonla ziyaret etmek 
olarak tanımlanmaktadır. Azerbaycan bağlamına uygun olarak seçilen literatürler, yiyecek 
destinasyonları olarak sınıflandırılmayan yerlerde yapılan araştırmalara dayalı olarak yazılmış 
literatürlerdir. Bu makalenin sınırlamaları atıfta bulunulan literatürlerdir. Azerbaycan'da yerel 
gıdaların gelişimi üzerine araştırmalar sınırlıydı. Kullanılan literatürün çoğu Azerbaycan 
dışındaki yerlerde yapılan araştırmalara dayanmaktadır. Bu, Azerbaycan bağlamından farklı 
olarak, araştırmanın yapıldığı farklı sosyal ve kültürel bağlamların önyargısına yol açabilir. 
Araştırmacılar çeşitli basılı kitaplara, araştırma makalelerine, makalelere, konferans 
tutanaklarına, hükümet raporlarına ve çevrimiçi ve çevrimdışı olarak sunulan diğer ilgili 
ikincil veri kaynaklarına atıfta bulundular. 

Gastronomi ve Turizm 

Dünyada 1.5 milyara yakın insan turizm faaliyetine katılmaktadır (UNWTO, 2019). Bu 
miktar karşısında turizm profesyonellerinin deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında kalan 
kaynaklardan beslenmesi kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bu kaynaklardan en önemlisi de 
şüphesiz ki gastronomi turizmidir. Gastronomi turizmi yılın her ayı, ayın her günü ve hatta 
günün her saati turistlere sınırsız hizmet sunma potansiyeline sahiptir.  

Yiyecekler turist deneyimlerinin en önemli unsurlarından biri olmasına rağmen ancak son 
yıllarda turizmin ayrılmaz bir parçası olarak görülmüş ve kendi başına bir araştırma alanı 
haline gelmiştir . Yiyecek temelli turizm için birçok farklı terim kullanıldığını belirten Long 
(2013), kullanılan her terimin, bu konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını belirtmiştir. 

 Long tarafından 1998 yılında “culinary tourism” adı altında ziyaretçilerin farklı kültürlerdeki 
yiyecekleri deneyimleyebilmesi düşüncesi ile ortaya çıkmış bir kavramdır (Long, 2004). 
Gastronomi turizmi, benzersiz yeme ve içme deneyimleri arayışında olmak olarak 
tanımlanmaktadır. Gerçekleştiği alanlar içerisinde özgün yemek ve şarap turizminin temel 
alanları yer almaktadır. Bir yemeğin özgün olması tüketici açısından bakıldığında, bir ürünün 
bir bölgeye ya da ülkeye has bir nitelikte olması anlamına gelmektedir (Groves, 2001).   
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Gastronomi turizmini,  birincil ve ikincil yiyecek üreticilerini ve yiyecek festivallerini ziyaret 
etmek, yiyecekleriyle tanınmış belirli destinasyonlardaki konaklama işletmelerinde ve 
restoranlarda üretilen yiyecekleri tatmak ve tanımak amacıyla yapılan seyahatler olarak 
tanımlamışlardır. (R. M. C. Michael Hall. 2000)  

Bir restorana yapılacak sıradan bir ziyaret gastronomi turizmi sayılamazken;  

a. Özel nitelikli bir yiyeceği tüketme isteği,  

b. Belli bir yöreye ait bir ürünü tüketme isteği,  

c. Belirli bir aşçının hazırladığı bir yemeği tatma isteği,   

Gastronomi ile ilgili bir ziyareti güdüleyen nedenler arasında olmalıdır (Hall and   

Sharples 2003:10).  

Dünyada Gastronomi Turizmi  

2019 yılına ait Amerika, Avrupa, Asya - Pasifik, Afrika ve Orta  Doğu’ya giden turist sayıları, 
bölgelerin elde ettiği turizm gelirleri ve bir önceki yıla göre gelirlerdeki artış oranlarına yer 
verilmiştir 

 
(UNWTO.2019 ) 

Verilerin 2019 olmasının nedeni 2020-2021  pandemi nedeninden dolayı turizm götericileriin 
gerçekliyi yansıtmamasıdır. Veriler incelendiğinde 744 milyon turist ve 576 milyar dolar 
turizm geliri ile  Avrupa’nın ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Ardından 362 milyon turist, 
443 milyar dolar turizm geliri ile Asya-Pasifik ve 219 milyon turist, 342 milyar dolar turizm 
geliri ile Amerika gelmektedir. Afrika 70 milyon turistle 38 milyar dolar turizm geliri elde 
ederken Orta Doğu, 65 milyon turistle 81 milyar dolar turizm geliri elde etmektedir. Bir 
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önceki yıla göre turist sayılarındaki artış oranlarına bakacak olursak, Asya-Pasifik ve Avrupa 
%4,  Orta Doğu %8, Amerika %2, Afrika ise 2 büyüme kaydetmiştir. Turizm gelişlerindeki 
artış oranları ise sırasıyla; Asya-Pasifik %1, Avrupa %5, Orta Doğu %8, Afrika %1 ve 
Amerika %0 şeklindedir. 

2019 yılı dünya ihracat gelirleri arasında, turizm ve gıda sektörünün nerede yer aldığına şekil 
da yer verilmiştir. 

 
(UNWTO 2019 ) 

Verilerin 2019 olmasının nedeni 2020-2021  pandemi nedeninden dolayı turizm götericileriin 
gerçekliyi yansıtmamasıdır.Dünyadaki ihracat kalemleri incelendiği zaman turizm 
endüstrisinin 3. sırada, Total exports from international tourism reached USD 1.7 trillion,  
gıda sektörünün ise 5. sırada Total exports from food reached USD 1.5 trillion  görülmektedir. 
Bu verilerden yola çıkarak turizm ve gastronominin ülkelerin gelir elde edebilecekleri çok 
önemli bir potansiyele sahip olduğu ifade edilebilir. 

Gastronomi Turizmi İçin Dünyanın 10 Popüler Şehri- 2022 

Rank City Country Food Tour Dishes 

 Rome Italy 
Rome Food Tour 
By Sunset Around 

Prati District 

Buffalo Mozzarella; 
Prosciutto With 

Fig; Ricotta; 
Scamorza With 

Spina 

2 Florence Italy 

Cooking Class And 
Lunch At A Tuscan 

Farmhouse With 
Local Market Tour 
From Florence By 

Walkabout 
Florence Tours 

Bruschetta; Roast 
Pork;  Tiramisu 

3 Paris France 
Paris Secret Food 

Tour: Taste Of 
Montmartre 

Baguette; Local 
Cheese And 
Chocolate 

4 Barcelona Spain 
Interactive Spanish 

Cooking 
Spanish Tapas; 

Traditional Paella; 
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Experience Sangria 

5 New Orleans Usa 

Destination 
Kitchen's Gourmet 
Walking Tour Of 

The French Quarter 

Shrimp & Mango 
Salad With 

Tostones Cups; 
Madeleines; Bloody 

Mary 

6 New York City Usa 
”Best Of Brooklyn” 
Half-Day Food And 

Culture Tour 

Pizza; Pierogi; 
Cannoli; 

7 Venice Italy 
Cicchetti And Wine 

Tour 
Venetian Tapas; 
Prosecco; Spritz 

8 Madrid Spain 
Gourmet Madrid 

Tours 

Chickpea Stew;  
Salted Cod 

 

9 Tokyo Japan 
Tokyo By Night: 

Japanese Food Tour 

Yakitori;  
Monjayaki;   

Wagashi 

Kaynak:https://www.traveldailymedia.com/best-cities-in-the-world-where-to-eat-2022-
ranking/ 

Ülkelerin imajında yemek kültürleri etkili olmaktadır. Ama bazı ülkelerin mutfakları ile 
özdeşleştiği görülmektedir. Fransa, İtalya, Hint, Çin, İspanyol mutfakları dünyaca ünlü 
mutfaklardır. Fransa, İtalya, İspanya, Avustralya şarap turizminde ve yine Fransa, İsviçre, 
İtalya, Hollanda peynir turizminde ilk akla gelen ülkelerdir. Çikolata denilince Belçika, 
İsviçre, bira denilince Almanya, kahve denilince Kosta Rika, Guatemala, çay denilince 
SriLanka ve Japonya öne çıkan ülkelerdir. Bu örneklerden birkaçını aşağıdaki ülkeler 
bağlamında incelemek mümkündür. 

İspanya 

Dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden biri olan İspanya’nın özellikle 2010 yılından sonra 
turizm sektöründeki gelişiminde, gastronominin önemli bir paya sahip olduğu bilinmektedir. 
İspanya, dünyanın en önemli gastronomi ülkeleri arasında yer almayı başarmıştır. 2014 
yılında İspanya genelinde yüz yetmiş bir adet “Michelin Yıldızlı” Restoran bulunmakta iken 
2018’de bu sayı yüz seksen altıya ulaşmıştır. İspanya genelinde dokuz adet üç yıldızlı, yirmi 
üç adet iki yıldızlı ve yüz elli dörtadet bir yıldızlı “Michelin Yıldızlı” Restoran 
bulunmaktadır. İspanya’nın gastronomi turizminden 2016 yılında yaklaşık 9,6 milyar dolar 
gelir ettiği tahmin edilmektedir. San Sebastian bölgesinde ülkede faaliyet gösteren toplam 
yedi adet üç yıldızlı Michelin Yıldızlı restoran’ın üç tanesi ile birlikte on altı adet Michelin 
Yıldızlı restoran yer almaktadır. Dünyada gastronomi alanında model bölge olarak kabul 
edilen San Sebastian tarımdan başlayıp sofraya kadar belli kurallara bağladığı ürün kalitesini 
devam ettirmeyi başarmaktadır (Türob, 2018).  Bugün San Sebastian terörü geçmişinde 
bırakarak 2016 yılında Avrupa kültür başkenti seçilerek dünyanın en önemli gastronomi 
şehirlerinden biri olmayı başarmıştır. Bu yıl yirminci kez düzenlenen San 
SebastianGastronomika Uluslararası Gastronomi Kongresi ve Fuarı, beş kıtadan ünlü şeflerin 
katılımıyla gerçekleştirilen dünyadaki en önemli etkinliklerden biri olmuştur (San Sebastian 
Gastronomika, 2018). 
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Fransa 

Bugün Fransa yemeğin ve şarabın merkezi olan bir ülke olarak kabul edilmektedir. Fransa’da 
Bordeaux, Bourgogne şaraplarıyla meşhur olmuş, neredeyse şarap ile ilgili her şey Fransa ile 
özdeşleşmiştir. Şampanya ile Champagne bölgesi, Konyak/ Kanyak ile Cognac bölgesi 
eşleşmiştir. Yine Fransız Devlet adamı Charles De Gaulle “iki yüz kırk altı çeşit peyniri olan 
bir ülkeyi kim nasıl yönetebilir? diyerek hem ülkedeki kültür çeşitliliğini hem de peynirin bir 
tüketim maddesinden öte anlamına değinmiştir. Peynir çeşitliliği, Fransa’nın coğrafyasını, 
iklimini, tarihini gösteren gastronomik bir üründür. 

Gastronomi dünya başkenti olarak kabul edilen Lyon şehri aynı zamanda Fransa içinde yetmiş 
altı yıldır gastronomi başkentliği yapmaktadır. Kırk altı yıldır üç Michelin yıldızı taşıyan ünlü 
şef Paul Bocuse’ün lokantasının varlığı bile şehri gurmeler için bir durak yeri yapmaktadır. 
Dünyanın en büyük yeme, içme fuarı Sirha ilk kez Lyon’da düzenlenmiş ve her iki yılda bir 
düzenlenmeye devam etmektedir. Yılda ortalama 6 milyon kişi şehri mutfağı için ziyaret 
etmekte ve ziyaretçilerin %30’u yabancılardan oluşmaktadır (Foodinlife, 2016). 

Kore, Japonya, Tayland  

Kore mutfağı kültürel tanıtım projesi için anahtar rol oynamış,2003 yılında yayınlanan bir dizi 
ile (150 farklı ülkeye ihraç edilmiş), geleneksel Kore mutfağı, kültürü ve pişirme teknikleri 
birçok insana ulaşmıştır. Çin ve Hong Kong için mutfağı cazibe merkezi haline gelen Kore, 
2009 yılında “KoreanCuisinetothe World” kampanyasını başlatarak dünyaya Kore mutfağını 
tanıtmayı hızlandırmıştır. Japonya, dünyanın marka şehirlerinden birisidir ve aynı zamanda 
dünya çapında 55000’den fazla Japon restorandı bulunmaktadır. Japonya’ya gelen turistlerin 
%76’sının temel amacının Japon yemeklerinin tadını çıkarmak olduğu ve turistlerin %95’inin 
Japon mutfağını deneyimlemekten memnun olduğu görülmüştür (Unwto, 2017)  

Azerbaycan’da Turizm  

Azerbaycan turizmin gelişmesi için büyük bir potansiyele sahiptir.Doğası, iklimi, tarihi 
eserleri, mutfağımız, halkımızın zengin kültürü ve diğer faktörler, birçok turizm alanının 
gelişmesine temel oluşturmaktadır. Azerbaycan'da maden sularının, kaplıcaların ve çamur 
banyolarının mevcudiyeti, sadece dinlenme için değil, aynı zamanda tedavi için de büyük 
fırsatlar yaratmaktadır. Dünyadaki tek tıbbi Naftalan (beyaz) petrolü dünya çapında ün 
kazanmıştır. Azerbaycan'da turizmin gelişmesi her yıl ülkemizi ziyaret eden turist sayısını 
artırmaktadır. Ayrıca, Ayrıca "ASAN Vize" sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili 
ek önlemler ve  Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının 20 Ekim 2016 tarihli 
Kararnamesi ile onaylanmış “ASAN Vize” sistemine ilişkin yönetmelik uyarınca 2017 
yılından itibaren “ASAN Vize” sistemi üzerinden 3 saat içerisinde e-vize alınabilmektedir. Bu 
olaydan sonra turist sayısında bir sıçrama oldu. Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki uluslararası 
havalimanlarında vatandaşlarına tek seferlik elektronik vize veren ülkeler: Katar, Umman, 
Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Japonya, Endonezya, İran İslam Cumhuriyeti, Çin, Kore, 
Malezya, Singapur, İsrail , Birleşik Arap Emirlikleri [ASAN Sevice,2017]. Tablo 2`de, 2010 
yılından itibaren Azerbaycan'ı ziyaret eden turist sayısını belirtmek olur. 
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Azerbaycan'ı Ziyaret Eden Turistlerin Yıllara Göre İstatistikleri 

Yıl   Kişi Sayısı 

2015 2 006,2 

2016 2 248,8 

2017 2 696,7 

2018 2 849,6 

2019 3 170,4 

2020  - 

2021 - 

Azerbaycan Milli İstatistik Kurumu 2020 

Azerbaycan'ı ziyaret eden turistlerin yıllara göre istatistiklerde 2020-2021 ci illər pandemi 
dönəminə düşdüyü və turizm məhdudiyyətlərindən dolayı data lar nəzərə alınmamışdı. 
İstatistiklere göre, Azerbaycan'a gelen ziyaretçilerin çoğunluğu Rusya Federasyonu'ndan, 
ardından Gürcistan, Türkiye, İran, BAE, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar ve 
Bahreynden gelen turistlerden ibarettir. Geçen yıllara göre 2019 yılında Azerbaycan'a gelen 
ziyaretçi sayısı artımı olmuşdur.  

Azerbaycan'a turizm amaçlı gelen yabancı turistlerin harcama amacı, milyon. Dolar 

Yıl Harcama (milyon $)  

2015 1267,2 

2016 0,8304 

2017 13447 

2018 15661 

2019 17484 

2020 (ocak-mart) - 

2021 - 

Azerbaycan Milli statistik kurumu (2020) 
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2020-2021 ci illər pandemi dönəminə düşdüyü və tourizm məhdudiyyətlərindən dolayı data 
lar nəzərə alınmamışdır. Azerbaycan'a gelen yabancı ziyaretçi sayısının, her zaman olduğu 
gibi, Cumhuriyetimize gelen ziyaretçi sayısından daha fazla olduğu araştırmalardan 
anlaşılmaktadır. Rekabetçi bir ortamda, Azerbaycan iç turizm piyasasında fiyatların önceki 
yıllara göre daha düşük olacağından şüphe yoktur. 

Azerbaycanın Gence Gazak Bölgesinde Gastronomi Turizmi  

Çeşitli lezzetleri bünyesinde barındıran ve dünyanın en önemli mutfaklarından biri olarak 
kabul edilen Azerbaycan mutfağı, köklü tarihi ve zengin içeriği nedeniyle turistlerin 
gastronomi turizmi için gitmeyi tercih ettiği ülkeler arasında yer almaktadır. Dolma, erişte, 
dushbere, ciz-biz, piti, Hengel, çeşit çeşit pilavlar, kebaplar bunlar milli mutfağımızdan 
sadece birkaç örnek. Azerbaycan mutfağı, tarihi kökleri ve benzersizliği ile bölgenin 
özelliklerini bir araya getirmekte ve çeşitliliği ile öne çıkmaktadır. Ancak ülkemizin zengin 
mutfak kültürü, lezzetli yemekleri, aromalı içecekleri ve güzel meyvelerinden daha üstün bir 
faktörle karakterizedir. Azerbaycanlıların mutfak felsefesi yüksek misafirperverliğe 
dayanmaktadır. Bütün bunlar Azerbaycan'da mutfak turizminin potansiyelini gösteriyor. Koyu 
baharatlar ve tam katkı maddeleri ilavesi nedeniyle diğer Doğu ülkelerinin mutfağına 
yakındır.  

Halihazırda Azerbaycan'da, eski yemek pişirme yöntemlerinin kendine has özelliklerini 
korumanın yanı sıra, modern mutfağın gereksinimleri de geniş çapta dikkate alınmaktadır. 
Ülkemizin güzel doğası, doğal kaynakları, nehirleri, gölleri ve Hazar Denizi, geniş ve yeri 
doldurulamaz bir ulusal mutfağın oluşmasını sağlamıştır. Burada yüksek kalorili et ve balık 
yemeklerinin yanı sıra vejetaryen gereksinimlerine göre yeşillik ve sebzelerden yapılan 
yemekleri de ekleyebiliriz. Mutfağımız yöresel şaraplar, maden suları, turşu ve tatlı 
çeşitleriyle de dikkat çekiyor.  

Azerbaycan'ın yemek turizmi potansiyelini ortaya koymak için tasarlanan mutfak rotası 
boyunca ülkemize gelen turist grupları için çeşitli turlar düzenlenmektedir. Yıl boyunca 
sunulan bu turlar arasında havalimanında buluşma, konaklama, Bakü-Gabala-Şeki (360 km), 
Bakü-Masallı (245 km), Bakü Guba (157 km) ve Bakü boyunca uzanan bölgelerde ulusal 
mutfak örneklerinin sunulması yer almaktadır. Baku - Gence (297 km) rotaları, restoranlarda 
kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli tarihi anıtlara, turistik yerlere ve 
gezilere yapılan ziyaretleri içerir. Her yıl yerli ve yabancı turistler köyün özelliklerini ziyaret 
etmektedir. Gence ve Gazak Destinasyonunda yer alan bölgeler eski tarihi yansıtmaktadır. Bu 
durum ulusal mutfağa da yansımıştır.  

Bu bölgeler eşsiz tatlıları ve yemekleri ile ayırt edilir. Bakü baklavasından farklı olarak 
Gence'de pişirilen baklava açık renkli olup bakır tavada kömürlerin üzerinde pişirilir. Nane, 
ıspanak ve kereviz gibi yeşilliklerden yapılan Gence dovga; etli, beyaz peynir ya da yeşil 
kutab, keta, Gence ziyaretinizde mutlaka denemeniz gereken yerel mutfağın gözde lezzetleri. 
Gezi menünüzde olması gereken bir diğer yemek ise kuzu eti, kuru meyve ve soğanla 
kaplanmış ve üzeri yağla kaplanmış bir böreğe benzeyen Şah Pilav. Bunlarla birlikte 
Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi kabalar (varil, tika, basdırma) meşhurdur. 
Buradaki fark, batı bölgesinin etinin diğer bölgelerden farklı olmasıdır. Bu yemeklerin 
etkisiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turist şehre akın etmektedir.  
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Gence-Gazak turizm bölgesini kısmen kapsayan ve Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından geliştirilen "Şarap Yolu" turizm güzergahı önemlidir. Gence, Göygöl, Tovuz ve 
Şemkir gibi batı bölgelerini kapsamasına rağmen dünyadaki diğer ülkelere göre tanıtımı çok 
zayıftır. Bu tür yollar genellikle yerel sakinlerle etkileşime giren alanları içerir. Bu, yabancı 
turistlerin bölgeyi ve şarap yapımını keşfetmelerine, belirli şarap imalathanelerine seyahat 
etmelerine ve şarap yapım sürecini keşfetmelerine olanak tanır. Bunun açık bir örneği 
Göygöl, Gence ve Şemkir'de bulunan şarap ve konyak fabrikalarıdır. Ülkenin her ekonomik 
ve coğrafi bölgesi, iklim göstergelerine, bölgenin etnik yapısına ve geleneklerine göre yemek 
hazırlar. Bu da ülkenin farklı bir mutfak kültürüne sahip olduğunu göstermektedir (İsmayılova 
2017). 

Ekonomik bölgelere göre yemek cirosu 

Ekonomik 
bölgelere göre 
yemek cirosu 

Gence-Gazak ekonomik 
bölgesi bin. manat 

Yıl Say 

2015 58 931 

2016 64 862,0 

2017 73 519,6 

2018 76 601,5 

2019 78 555, 

2020  - 

2021 - 

Azerbaycan Ulusal İstatistik Komitesi 2020 

Ekonomik bölgelere göre ülke vatandaşlarının otel ve benzeri işletmelerde geceleme sayıları 
Gence-Gazak ekonomik bölgesi 

Yıl  Geceleme 

2015 155 079 

2016 113 943 

2017 170 580 
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2018 205 239 

2019 189 577 

2020 (ocak-mart) - 

2021 - 

Azerbaycan Ulusal İstatistik Komitesi 2020 

Ekonomik bölgelere göre otel ve benzeri kuruluşlarda konaklayan kişi sayısı Gence-Gazak 
ekonomik bölgesi 

year person 

2015   89 847 

2016 41 331 

2017 43 011 

2018 56 868 

2019 78 665 

2020 (ocak-mart) - 

2021 - 

Azerbaycan Ulusal İstatistik Komitesi 2020 

 Not: 2020-2021 ci illər pandemi dönemine denk geldiği ve tourizm kısıtlamları nedeni ile 
Göz önüne alınmamışdır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Gastronomi turizmi kuşkusuz yerel yemek kimliğinin önemli bir parçasıdır ve kültürden, 
toplumsal değerlerden, doğal çevreden ve yerel ekonomiden büyük ölçüde etkilenir.  Bu 
çalışmada da Azerbaycanın Gence  ilinin sahip olduğu gastronomi turizmi potansiyelini 
ortaya çıkarmak, gastronomi turizminin Gence  turizmi içindeki yerini belirlemek ve 
geliştirilmesi için önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Araştırmamızda yer verdiyimiz 
istatistik örneklerden de açıkca belli oluyor ki hem  Azerbaycanı Gence şehrinin yemek ve 
şarapları ile özel bir kültüre ve ürünlere sahip olsada  çok iyi tanınmadığı görülmektedir. Bu 
durum bölgesel pazarlama faaliyetlerinin eksikliğinden kaynaklanabilir. Bununla birlikte bu 
araştırma söz konusu durumu ayrıntılı olarak tespit edemediğinden, bu konuda Azerbaycanın  
durumunu değerlendirebilmek için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Azerbaycan  
destinasyonun gastronomi imajını belirleyecek daha önce bir çalışma yapılmadığı gibi, 
bölgesel imaj çalışmalarının eksikliği de fark edilmektedir. Azerbaycanın  destinasyonun 
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sahip olduğu potansiyelin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve pazarlama faaliyetlerinde bölgesel 
unsurların da kullanılması faydalı olabilir. Ayrıca dünyada örneklerine rastlanılan bölgesel 
işaretleme çalışmalarına azerbaycana yer verilmeli ve yasal zemininin hazırlanmasına 
başlanmalıdır. Fransa da olduğu gibi bir yiyecek veya içeceğin belirli bir isimle ve/veya bölge 
ile adlandırılması için taşıması gereken özelliklerin belirlenmesi ve yasallaşması bölgesel 
ürünlerin özelliklerini korumaya ve artırmaya yardımcı olabilir. Sahip olunun varlık veya 
özelliklerin belirlenmesinin ilk adımı olan envanter çalışması ise Azerbaycanda daha etkili bir 
şekilde yapılabilir. Bu amaç doğrultusunda Gencede  turizm sektöründe yer alan Restorantlar 
gözlemlenmiş  genje gastronomi turizmine katkı sunacağı düşünülen çeşitli değerlendirmeler, 
eleştiriler ve öneriler geliştirilmiştir.  

• Gencede bulunan yiyecek içecek işletmelerinde en fazla sunulan yöresel lezzetlerin 
belirlenmesine yönelik nicel bir çalışma gerçekleştirilebilir.   

• Yiyecek içecek işletmelerinde çalışan personele Azerbaycan mutfağı konusunda 
eğitimler verilmeli, personelin Azerbaycan yiyecek ve içecekleri ve sunumları 
hakkında geniş bilgi sahibi olması sağlanmalıdır. Ayrıca personel, işletmenin 
mönüsünü iyi tanımalı ve misafirlere yiyeceklerle ilgili fikir ve öneriler verebilmelidir.    

• Gence iliyle ilgili literatürde pek fazla çalışmaya rastlanılmadığından gastronomi ve 
turizm içerikli çalışmaların yapılması ulusal bazda literatüre katkı sağlayabilir. 

• Azerbaycan mutfak kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya yönelik ulusal ve uluslararası 
alanda konferans, panel ve kongre gibi bilimsel toplantılar, festivaller ve yarışmalar 
düzenlenmeli, teşvik edilmeli ve konuyla ilgili olarak uzman isimlerin bu etkinliklerde 
yer alması sağlanmalıdır. 

• Gence ilindeki yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde yer alan et ve et ürünleri 
dışında Genceye özgü diğer yöresel ürünlerin de bulundurulması gerekmektedir. 

• Gence ilinin gastronomi ürünlerinin yer aldığı sosyal medya platformları ile Gencenın 
gastronomi turizmindeki tanıtımına katkı sağlanabilir. 

• Sonuç olarak Gencede yöresel yemekler ve ürünler ile gastronomi turizmi açısından 
önemli bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyelin değerlendirilebilmesi ciddi 
pazarlama çabalarını gerektirmektedir. Bu konuda ancak ilde bulunan kamu kurumları, 
özel işletmeler, üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitenin yürüteceği ortak 
çalışmalar ile daha etkili sonuçlara ulaşması sağlanabilir.   
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